
VONDSTEN EN R E S T A U R A T I E S IN U T R E C H T 

Korte Nieuwstraat. Tijdens de sloopwerkzaamheden i) kwam, ca. 
14 meter achter de rooilijn bij nr. 11, een middeleeuws huis in 
't zicht, dat behoord moet hebben tot de voormalige Paulusabdij . 
Ui teraard had het talrijke latere wijzigingen ondergaan — zo was 
de kap modern —, maar desondanks waren er nog verschillende 
authent ieke gegevens te vinden. He t mat rond 5 x 14 m., had an-
derhalfsteens muren van grote moppen (tot 7/15/30-31 cm., vijf lagen 
per 41 cm) , bleek oorspronkelijk slechts ten dele onderkelderd, moet 
een spil trap bezeten hebben bij de noordelijke zijgevel en een 
schouw bij de zuidelijke 2). Bij de trap leek vanouds een klein 
venstertje te hebben gezeten in de overigens blinde zijgevel. Ge
profileerde en met rozetjes versierde fragmenten van de gotische 
schouw werden tijdens de sloop nog aangetroffen. De moerbinten 
van 19 x 30 cm lagen twee meter h.o.h. 

De nog niet afgesloten opgravingen, uitgevoerd onder leiding van 
prof. dr. J. H. fongkees brachten vooralsnog alleen een aantal 
nieuwe gegevens omtrent de voormalige Paulusabdij aan het licht. 

(Zie Nieuws-bulletin K.N.O.B. 1961,'kol. 124). 

Boothstraat. Iets ten zuiden van het inmiddels gesloopte pak
huis Boothstraat IA 3), achter het pand janskerkhof 15, werd op 
een diepte van 2,5 m een zeer oude beschoeiing gevonden. De zwarte 
grond toonde aan, dat zich ten zuiden daarvan water bevonden moet 
hebben. Het kan hier niet de vroegere immuniteitssloot betreffen, die 
lag immers vóór het genoemde huis aan het janskerkhof. Maar op 
een bepaald pun t kan hij belangrijk breder zijn geweest, een uit-
s tulping hebben vertoond dus, dan wel in zijn geheel in een zeer 
vroeg stadium noordelijker hebben gelegen. O p het gehele bouw
terrein aan de Boothstraat werden geen middeleeuwse funderingen 
gevonden, slechts enkele waterput ten. He t eens op deze strook ge
legen claustrale huis zal, gerekend vanaf het janskerkhof, meer naar 
achteren hebben gelegen. Een grote hoeveelheid scherven van lei-
pannen op twee meter diepte kan op een afvalplaats van een bouw
loods duiden. 

Drakenburg, Oude Gracht 114. In verband met de voorbereiding 
van de restauratie 4) heeft de met dit werk belaste architect T h . 
Ha a km a Wagenaar een onderzoek ingesteld naar de bouwgeschiede
nis van dit merkwaardige huis (zie afb.). Aan zijn r a p p o r t s ) ont
lenen we het volgende: De vroegste vermelding van het gebouw 
dateert van 1328, het wordt reeds dan als stenen luns aangeduid. 

i) Zie Mndbl. Oud-Utrecht 1961, blz. 44. 
2) Van hetzelfde type als indertijd werd gevonden op Nieuwe Gracht 6; Mndbl. 

Oud-Utrecht 1958, blz. 40. 
3) Mndbl. Oud-Utrecht 1961, blz. 43. 
4) Mndbl. Oud-Utrecht 1960, blz. 90. 
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De naam „Klein Drakenburg" voor het aangrenzend perceel duikt 
in 1582 op. O p het stadssilhouet van Verstraelen, naar Droochsloot, 
(1634) is het beste de sinds lang verdwenen voorste trapgevel zicht
baar; deze staat niet meer op een tekening van 1724 van L. P. 
Se r ru r i e r s ) . Later in de 18de eeuw werd de voorgevel in oud ma
teriaal een keer geheel nieuw opgetrokken. Vóór het afvoegen werd 
de gevel rood geverfd, daarna geheel in zandsteenkleur. Blijkens het 
nauwkeurig metselen in kruisverband was het wèl de bedoeling de 
steen te laten spreken. De zoldervensterkozijnen bleken oorsponkelijk 
een zware middenstijl te hebben gehad. Het kozijnhout was met een 
schijnbare frijnslag bewerkt teneinde natuurs teen te suggereren. 

De scheuren in de — oorspronkelijk vrijwel of geheel blinde — zij
gevel bleken een gevolg van een zakking van het middendeel van 
het huis, die ook in vloeren en kap duidelijk waarneembaar is. De 
baksteen is over de hand gemetseld. De zijgevel was geheel door een 
muizentand bekroond, behalve daar, waar eens een schoorsteen 
stond. 

Aan de achtergevel tekenen zich de sporen af van een verdwenen 
achterhuis. T e r hoogte van de eerste verdieping zijn, door reparaties 
met van afbraak komend materiaal, waaronder tuf, de plaatsen terug. 
te vinden van twee 60 cm. dikke aanlopende muren, alsmede een 
deuropening naar dit verdwenen achterhuis. Corresponderend met 
de breedte van dit bouwdeel bevinden zich op de tweede verdieping 
twee dichtgemetselde raampjes. Ten zuiden daarvan is het metsel
werk weer zeer onregelmatig. Ook hier is een restant van een door
gang gevonden. Uit de t rappen en de zandstenen afdekplaten van 
de top blijkt, dat deze rond 1600 grondig is hersteld. 

Van het staande middeleeuwse huis is alleen het achtergedeelte 
onderkelderd. De, uitzonderlijk kleine, kelder was vanui t de grott 
beganegrond ru imte door middel van een brede trap bereikbaar 
De vloer was met estrikken belegd. 

Het huis bezit géén kelder onder de straat. In later tijd is er een 
vóór het huis gemaakt, die koud op de de fundering aanloopt en 
die tot de eigendom van nr. 116 behoort. De forse kelder onder het 
18de eeuwse tuinhuis is zeer oud en moet worden beschouwd als de 
grondslag van het bovenbedoelde verdwenen achterhuis. 

De middeleeuwse balklaag werd reeds vermeld ">). De afwezigheid 
van enig spoor van een oorspronkelijke t rap wijst er sterk op, dat 
deze zich bui ten het tegenwoordige pand bevond. Ook nu nog is de 
tweede verdieping alleen van buitenaf — via het tu inhuis — bereik
baar. De zeer vroege, spantloze, grenen kap 8) lijkt door een verschil 
tussen de westelijke en de 16 oostelijke sporen in twee etappes te zijn 
5) Uiteraard moet dit rapport, dat overigens veel meer gedetailleerd is dan 

hier kan worden weergegeven, een voorlopig karakter dragen. Talrijke punten 
kunnen pas onderzoent worden, wanneer het werk is begonnen. 

''<) De historische gegevens werden ontleend aan het Gem. Archief te Utrecht. 
7) Zie 4) . 
s) Onderzocht door de heer H. Janse van de Rijksdienst voor de Monumenten

zorg. Vgl. Bouw 1961, blz. 50. 
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Hel huls Drakenburg 

A Voorterrein, waarop kennelijk reeds een oude (houten?) huis heeft gestaan. 

B Oudste stenenhuis. 

C Klein Drakenburg. 

D 18de eeuws tuinhuis ter plaatse van hel afgebroken achterhuis. 

E Bergplaats 18de eeuw. 

Tekening: Th. Haakma Wagenaar. 
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ontstaan; dit is echter niet het geval: de tehnerken beginnen bij het 
oostelijk sporenpaar, lopen regelmatig op naar het westen en zijn 
door één hand aangebracht. Alles wijst erop, dat de kap door Rijn
l anden is gebouwd. Hij moet oorspronkelijk beschoten en met leien 
gedekt zijn geweest. 

De oudste delen van het complex, zoals we dat nu kennen, zijn 
de resten van het mogelijk reeds in de 13de eeuw gebouwde achter
huis (toestand 1). Dit zijn: de kelder achter het hoofdgebouw en een 
groot deel van de achtergevel daarvan. Toen het nog bestaande huis 
- waarschijnlijk kort na 1300 — werd gebouwd, werd een eindgevel 
van het oudere huis in de achtergevel opgenomen, die daartoe ver
hoogd en verbreed werd. In de hoek tussen beide bouwdelen zal een 
traptoren hebben gestaan (toestand 2). De hoogte van het gehele 
pand zal echter nog ongeveer twee meter lager zijn geweest dan nu 
het geval is. Spoedig na de voltooiing moet het huis met een zolder
verdieping zijn verhoogd (toestand 3) . Daarbij heeft men de oude 
kapsporen opnieuw benut . De nieuwe zolder werd bereikbaar door 
middel van een nog bestaande rechte steektrap; de t raptoren werd 
niet verhoogd. 

Vóór 1582 was op het terrein ten zuiden van het grote huis „Klein 
Drakenburg" opgericht (toestand 4) . Vóór 1724 heeft men de gevel-
top aan de voorzijde afgebroken (toestand 5) . In de loop van de I8de 
eeuw is het gotische achterhuis tot de grond toe afgebroken. Er werd 
een nieuw, breder maar lager, achterhuis opgetrokken: het voor
malige tuinhuis, nu keuken. De zijmuur daarvan werd van uit de 
sloop afkomstige moppen gemaakt. Mogelijk is terzelfder tijd de 
voorgevel van het huis ve rn ieuwd») , ook in oude steen maar veel 
dunner dan voorheen (oorspronkelijk 90 cm, nu 40 en boven 30 cm) , 
(toestand 6) . De bij deze 18de eeuwse herstellingen toegepaste secun
daire tufsteen maakt het waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke gevel 
met tufsteen was bekleed. Het geel kleuren van de vernieuwde gevel 
kan men dan zien als een poging om het effect van een tufstenen 
gevel te continueren. 

Nadien werden nog de dakbedekking, de vensters en de pui ge
wijzigd. Juist onder deze wijzigingen zijn er verschillende, die het 
historisch karakter van het gebouw veel schade hebben gedaan. 

Lijnmarkt 55. Een restauratie van het winkelpand Lijnmarkt 35, 
dat een uit 1736 daterende klokgevel bezit, is in voorbereiding. He t 
huis bezit een grote gevelsteen, waaarop een merkwaardig, hond
achtig beest staat afgebeeld. 

Nieuwe Gracht IT-17. In aansluit ing op de bijna voltooide restau
ratie van het 18de eeuwse huis Nieuwe Gracht 17 10) is nu ook een 
restauratie van het, tegelijkertijd gebouwde, tweelingpand nr. 15 in 
voorbereiding. Q L. T . G. 

I!) Ook de in liet Centraal Museum aanwezige driekoppige draak, afkomstig van 
Drakenburg. maakte deel uil van de/e gevel (cat. hist. mus. nr '586) 

'U) Mndbl. Oud-Utrecht 1961, blz. 19. 
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