


Maandblad Oud-Utrecht 1979 O 100 200 300 400 500 l   I   l   |   i   |   .   |___,1 Afb 1 Overzichtskaart van de Utrechtse binnenstad. De cijfers verwijzen naar de genummerde beschrijving vanhet op die plaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming. 4





Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 4 Achter Clarenburg 11-13-15. Overzicht van de opgraving op 23 december1974. Op deijzeren balk) put D. Links daarvan het schoorsteen (?) fundament. Het andere oude fundament komt net onder descheidingsmuur tussen nrs. 13 en 15 tevoorschijn. Links achter de kelder, die met een scheve muur put A(rechts) ontwijkt. Afb 5 Achter Clarenburg 11-13-15. Een aantalvoorwerpen uit put D, waaronder twee kannen uit detijd rond 1400. Afb 6. Achter Clarenburg 11-13-15. Scheidings-muur met spaarboog tussen nrs. 15 en 13 met op devoorgrond de zuidelijke muur van het oude noorde-lijke huis. Rechts verdwijnt de muur onder de keldervan nr. 15.











Maandblad Oud-Utrecht 1979 w ® Afb 1 7. Domplein e.o. Plattegrond van de 5e (tufstenen) periode van het Romeinse castellum. Naar de opgra-vingsresultaten van 1929-1949 samengesteld door prof. dr. A. E. van Giffen. Tek. H. Praamstra. Foto: A. E. vanGiffen Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. De omcirkelde hoofdletters geven de vindplaatsen van1975 als vermeld in de tekst aan. een nog zeer gaaf gedeelte van een groot middel-eeuws riool aanwezig te zijn (afb. 16). 5. Domplein e.o. In april, mei en juni 1975 werd de riolering aan denoordzijde van het Domplein, in de Voetiusstraat en inAchter de Dom vernieuwd. Daarbij kon een groot aan-tal waarnemingen worden verricht, ondanks de grotehaast die er met dit werk was in verband met eenkoninklijke bruiloft in de Domkerk. Deze waarnemin-gen zijn nog niet tot een samenhangend geheel uitge-werkt, zodat hier slechts een opsomming gegevenkan worden van een aantal losse verschijnselen.In de eerste plaats

werden een paar stukken van deoostelijke muur van het laatste Romeinse castellumgezien en vastgelegd in de Voetiusstraat (afb. 17, Aen afb. 18) en achter het koor van de Domkerk (afb. 17, B en E en afb. 19). Bij A en E kon de onderkantvan de fundering op resp. 2.08 en 1.98 m +NAP vast-gesteld worden. Bij B (afb. 19) waren de vroeg-middeleeuwse herstellingen duidelijk herkenbaar aanhet slordige werk en de veel zachtere metselspecie.Bij C werd de zuidelijkste muur van de oostelijke poortdoorsneden (afb. 1 7, C). De grens van de Domimmuniteit in Achter de Domwerd vastgesteld aan de hand van een deel van depoortfundering aldaar. Een steunbeer van de Domkerk(afb. 17, E) bleek geheel uit baksteen te bestaan(steenformaat 30 x 14x7 cm) tot een diepte van1.50 m +NAP. Daarna kwam een veldkeien funda-ment, waarvan de onderkant niet bereikt werd. Overi-gens lag de fundering van deze steunbeer slechts1.05 m van de binnenzijde van de oostelijke castel-lummuur af. 11



Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 18. Domplein e.o. Binnenzijde van de castel-lummuur in de Voetiusstraat. De fundering is brederdan het opgaande muurwerk en bestaat uit brokkennatuursteen. Naar een dia van T. J. Hoekstra. Behalve riolering zag het Domplein in 1975 ook eennieuwe bestraling en bomen verschijnen. Voor die on-derdelen die graafwerk met zich meebrachten werddoor de minister van CRM, in verband met de be-scherming van het plein en zijn ondergrond, krachtensde monumentenwet toestemming verleend, mits hetwerk archeologisch begeleid zou worden en de wijzevan beplanten aan bepaalde voorwaarden voldeed. Inde, niet erg diepe, rioolsleuf langs de noordzijde vanhet plein werd niet veel bijzonders aangetroffen, be-halve een oost-west lopend funderingsfragment op dehoek met de Domstraat, dat op grond van zijn bak-steenformaat (33 x 16 x 8,5 cm) wel uit de 13e eeuwzal stammen (afb. 17, F). Bij het maken van de bestra-ting en het planten

van de bomen werden een paardelen van funderingen van de Domkerk vastgelegd,o.a. een breed fundament (van een traptoren?) in hetnoorden van de kerk (afb. 17, G en afb. 20).De Voetiusstraat is, als zodanig, betrekkelijk jong(1643) en bovendien sterk verbreed in recente tijden.In de rioolsleuf daar kwam dan ook, behalve de cas- Afb 19. Domplein e.o. Buitenzijde van de casteiiummuur in Achter de Dom. De plint is alleen aan de buitenkantvan de muur aanwezig. De vroeg-middeleeuwse herstellingen zijn herkenbaar aan de onregelmatige stenen enhet slechte voegwerk. 12













































Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 73. Waterstraat e.o. Voorlopige reconstructie van de aak. Tek. G. A. de Weerdt, Museum voor Scheepsar-cheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Ketelhaven. schip in het Centraal Museum dat aan de Van Hoor-nekade gevonden werd. Gezien de vondsten in en onder de huik moet hij in de13e eeuw gezonken zijn, wat dan inhoudt dat er in dietijd en op die plaats nog water geweest moet zijn. Eengrindbed onder de huik toonde duidelijk een rivierbedaan. Zeer intrigerend is de vraag naar de verhoudingvan dit water, de oudste stadsomwalling en de Jaco-bikerk, die immers alle uit de 12e eeuw stammen.In het begin van de 13e eeuw is het water - voor zover nog aanwezig - geheel gedempt, getuige de vond-sten van Andenne aardewerk in twee tonputjes, dieboven de rivierloop lagen. Uit de late 13e en de 14e eeuw zijn weinig bewo-ningssporen gevonden. Onder de frontmuur van eenhuis langs de Oude Koningsstraat (afb. 77) kwam uiteen

afvallaag de pot van afb. 78 tevoorschijn'; hijstamt uit de late 13e of vroege 14e eeuw.De datering van de aak wordt wat gecompliceerddoor het feit dat er vastgeklemd tussen bodem enspanten drie Romeinse scherven zaten. Daarom ishout van het schip en van de schoeiingspalen voordendrochronologisch onderzoek naar Hamburg ge- Afb 74. Waterstraat e.o. Oeverversteviging met ge-vlochten tenen matten. Op de voorgrond beschoei-ingspaaltjes. Afb 75. Waterstraat e.o. De huik op de bodem van de rivierarm.34



Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 76. Waterstraat e.o. Voorlopige reconstructie van de huik. Met opzet is het boegdeel niet uitgewerkt, om-dat daar niets van gevonden werd {zie afb 75). Tek. als bij afb 73. Afb 78. Waterstraat e.o. Kookpot van gesmoordaardewerk. Gevonden in een afvallaag onder de front-muur van het huis aan de westzijde van de Oude Kon-ingsstraat. Xllld/XIVa. cheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-ders te Ketelhaven met een speciale subsidie van hetministerie van CRM. Ze zijn op 13 maart 1975 in ei-gendom overgedragen aan genoemde Rijksdienst. Dehuik zal daar te zijner tijd in zijn geheel, de aak gedeel-telijk geconserveerd worden. Pas dan kunnen nauw-keurige waarnemingen verricht worden op grondwaarvan definitieve reconstructie tekeningen ge-maakt kunnen worden. LIT: J. Vink, Iets over de opgravingen in de voormaligeWijk C, in: MBOU 1947-2, p. 9-13. T. J. Hoekstra,Utrecht, in: The International Journal for Nautical Ar-chaeology and

Underwater Exploration, 1975, Vol. 4,nr. 2, p. 390-392. ld, Schepen met Geld, Uitgave vande Nederlandsche Bank NV ter gelegenheid van deopening van het nieuwe gebouw van het Agentschapte Utrecht op 12 november 1976. 23. Wijde Begijnestraat Bij rioleringswerkzaamheden in augustus en septem-ber 1975 werd in de Wijde Begijnestraat een deel van 35 Afb 77. Waterstraat e.o. Fundament van de voorge-vel van een 15e eeuws huis langs de westzijde van deOude Koningsstraat. Hieronder bevonden zich eerst14e eeuwse afvallagen en kuilen en vervolgens deaak. stuurd. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet be-kend. Tenslotte moet nog vermeld worden dat beide sche-pen geborgen zijn door het Museum voor Scheepsar-



Maandblad Oud-Utrecht 1979 het koor van de kapel van het middeleeuwse Begijn-      helft van de huidige straat in beslag nam. Steenfor- hof vastgelegd. Het lag in het verlengde van de zuid-       maat: 30 x 14 x 7 cm. gevel van het huis Begijnhof 1, welk huis niets anders is dan de onherkenbaar verbouwde Begijnekapel. Dit      Gebruikte afkortingen: bleek toen, na een brand, het noordelijke buurpand      GAU: Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. gesloopt werd. In de noordgevel van Begijnehof 1       JBOU: Jaarboekje Oud Utrecht. kwamen de resten van spitsbogen tevoorschijn. Die       LIT: Literatuur. gevel is in 1976 fotogrammetrisch vastgelegd. Het       MBOU: Maandblad Oud Utrecht. formaat van de bakstenen van de 1 meter dikke muur      Van der Monde: N. van der Monde: Geschied- en in de sleuf bedroeg 30 x 14 x 6,5 cm. De omtrek van       Oudheidkundige Beschrijving van de Pleinen, Straten, de kapel komt nog voorop het kadastrale minuutplan.       Stegen, Waterleidingen,

Wedden, Putten en Pompen Een muurfragment met hoek op de plaats waar de       der Stad Utrecht. 3 delen, Utrecht, 1844, 1845 en Wijde Begijnestraat in de Voorstraat uitmondt moet       1846. behoord hebben tot een bouwwerk dat de oostelijke      TA: Topografische Atlas. 36




