






Maandblad Oud-Utrecht 1977 stempels op dakpannen die werden gevonden, trokvooral die van de COHORS II THRACUM (equitata)d.w.z. een eenheid Thracische ruiters, de aandacht.Deze en andere vondsten wijzen op een militaire ba-sis. (J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, Inst. O.G.A., Nij-megen). Bij Kesteren werd mede door de aktiviteit van de His-torische Kring Kesteren en Omstreken veel Romeinsmateriaal gevonden. Hoewel eerst getwijfeld werd ofhet een militaire nederzetting betrof zijn er nu meeraanwijzingen in die richting (R. S. Hulst, R.O.B.,Amersfoort). Het zou te ver voeren om in te gaan op de opgravin-gen van de castra te Nijmegen die sinds 1917 hebbenplaatsgevonden (Rijksmuseum van Oudheden, Lei-den; R.O.B., Amersfoort; Inst. O.G.A., Nijmegen). Welverdient het vermelding dat dit de meest uitgebreideonderzoekingen zijn van de enige legioensvesting inNederland. Ze worden steeds voortgezet en er is eenplan om in 1978 in het musea Kam een tentoonstel-ling

over de resultaten van de laatste 10 jaar te hou-den. Nijmegen                                           A. V. M. Hubrecht Fragmenten van een stenen boog van het hoofdgebouw te Utrecht (Centraal Museum) Kromme Nieuwegracht 70t nenstad gevestigd (te) groot bedrijf koopt voor zijnuitbreiding een aantal aangrenzende panden op enverbouwt deze. Na de verbouwing zijn de deuren enmet hen de huisnummers van de aangrenzende pan-den verdwenen. Zo verging het in 1963 de huizen aande Kromme Nieuwegracht vanaf de Jeruzalemstraattot aan 80bis, inclusief het pand Kromme Nieuwe-gracht 72, dat men aanvankelijk, blijkens een teke-ning uit het jubileumboekje van de Tiel-Utrecht1), zijneigen gezicht wilde laten behouden. Het is nu even-wel een onderdeel van een quasi-zelfstandig, leven-loos rijtje. Zo zal het naar alle waarschijnlijkheid ver-gaan met het geplande kantoorpand Kromme Nieu-wegracht 702). Staande op de Pausdam en kijkend naar het oostenzien we een belangrijk stukje

beschermd stadsgezicht, Een oplettend wandelaar in de Utrechtse binnenstadzal het opvallen dat in veel straten de huisnummeringrare sprongen maakt. Zo zien we in de Mariastraatlinks van het poortgebouwtje met nummer 28 eenwinkel met nummer 12. En op de Nieuwegracht vin-den we de nummers 87 en 121 direct naast elkaar. De verklaring hiervoor is, dat, op beide plaatsen, ooiteen aantal - inpandige - huisjes stonden. Ook op eenandere manier verdwijnen er huisnummers. Men zalvergeefs zoeken naar Oudegracht 174, 176, 180 en182. Zeven in de dertiger jaren afgebroken huizenmaakten plaats voor twee grote gebouwen. Een recentere en modernere aanpak waardoor huis-nummers verdwijnen is de volgende. Een in de bin- 89




