






Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 2 Overzichtskaart van de Utrechtse bin-nenstad, de Bemuurde Weerd, Lauwerecht en Hogelanden O.Z. De cijfers verwijzen naar de genummerdebeschrijving van het op die plaats verrichte onderzoekof de daar gedane waarneming. 29 30





Maandblad Oud-Utrecht 1983 Kroniek              Archeologische (en Bouwhistori- sche) Kroniek van de GemeenteUtrecht Vissersplein. (Kroniek 1981, MBOU 1982-2,75-83).Een aantal paaltjes, dat naar aangenomen wordt, toteen perceelsscheiding behoord heeft, is aan een C14onderzoek onderworpen. De archeologische contextdateerde deze perceelsscheiding in de romeinse tijdof later. In het Laboratorium voor Algemene Natuur-kunde van de RU Groningen is vastgesteld dat depaaltjes uit de na-romeinse tijd moeten dateren: 1565± 25 BP (GrN-11339). Na ijking komt dat neer op430-520 n Chr. Dat houdt tevens in dat de rivieroe-ver, waarlangs de palenrij werd aangetroffen in de 5eeeuw bestond. Bovendien moet het kleipakket dat deoever en de perceelsgrens afdekte, na de 5e eeuw zijnafgezet. Hoewel er geen voorwerpen uit de vroegemiddeleeuwen ter plaatse zijn aangetroffen, duidende gevonden paaltjes en hun datering op menselijkeactiviteiten in die periode in

Utrecht. H. L. de GrootT. J. Hoekstra Onderzoekingen, vondsten en publicaties Deze rubriek is alfabetisch gerangschikt op straatna-men. De nummering verwijst naar de kaart van afb. 2.Alle vondsten bevinden zich - indien niet anders ver-meld - in het Provinciaal en Gemeentelijk Depot vanBodemvondsten, Voetiusstraat 2, Utrecht. De bouw-historische gegevens berusten bij de onderafdelingMonumenten van de Dienst Bouwen en Wonen vande ROVU, Ravellaan 96, Utrecht.De foto's waarbij geen maker vermeld staat, zijn ver-vaardigd door de Fotodienst van de GemeenteUtrecht, waarvan de medewerkers modder en stof,hitte en koude getrotseerd hebben teneinde het vaakkortstondig zichtbare Utrechtse verleden voor het na-geslacht vast te leggen. Dat is ook in 1982 weer voor-treffelijk gelukt. De Utrechtse Foto Afwerk Centrale leverde weer velehonderden afdrukken van negatieven, niet alleen tenbehoeve van de vondstadministratie, maar ook voordeze Kroniek. LIT

Literatuur MBOU Maandblad Oud Utrecht Opm. Opmeting RAU Rijksarchief in de provincie Utrecht RDMZ Rijksdienst voor de Monumenten- zorg, Zeist RGD Rijksgebouwen Dienst ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundic Bodemonderzoek, Amersfoort ROVU                Dienstenstructuur Ruimtelijke Orde- ning, Openbare Werken, Volkshuis-vesting Utrecht RU Rijksuniversiteit TA Topografische Atlas Tek. Tekening 1. Abraham Dolesteeg De Abraham Dolesteeg is een van de weinige geval-len, waarin t.g.v. aaneensluitende bouw- c.q. rehabi-litatieplannen vrijwel een hele steeg bij bouwhisto-risch onderzoek betrokken kan worden. Dat is vangroot belang omdat het hier de enige zijsteeg van deOude Gracht betreft, waarin niet alleen breedte enschaal maar zelfs ook de opzet van de middeleeuwsebebouwing tot op heden grotendeels herkenbaar is Gebruikte afkortingen ARA                   Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage BKNOB              Bulletin van de Koninklijke

Neder- landse Oudheidkundige Bond BROB                 Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Cat. Hist. Mus. Catalogus van het Historisch Mu-seum der Stad. CMU                  Centraal Museum Utrecht GAU                  Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht JBOU                 Jaarboek Oud Utrecht Afb. 3 Abraham Dolesteeg. Perceelsstructuur opbasis van de kadastrale minuut. Tek. A. F. E. Kipp. A:perceelsstructuur. B: hoekpercelen. C: buurpercelenmet achteruitgang aan de steeg. D: voormalig Abra-ham Doleklooster. 32









Maandblad Oud-Utrecht 1983 gaat heten en een beroemd pelgrimsoord wordt.Het gevonden insigne, waarvan in ieder geval in Ne-derland geen parallel bekend is, dateert waarschijnlijkuit de 14e eeuw (vr. med. T. Stam, Rijksmuseum HetCatharijne Convent, Utrecht). De Heilige is in volledigbisschopsgewaad afgebeeld. Links onder: de drieverarmde maagden, die door middel van een (nachte-lijke) schenking van drie beurzen met goudstukken,toch een goed huwelijk konden aangaan. Geheel on-der: de drie knapen in de vleestobbe, die - in stukjesgehakt door een boze slager - door St. Nicolaas weertot complete mensen werden gemaakt. De slagermoest daarna zijn leven lang St. Nicolaas dienen enwordt daarom beschouwd als het proto-type vanZwarte Piet.                                                 F. Kneefel 5. Boterstraat 20 Naast het even verderop gelegen huis Mariaplaats 50en enkele in de loop van onze eeuw verdwenen hui-zen in dezelfde reeks, hoort Boterstraat 20 tot de

klei-ne groep grote, diepe middeleeuwse stenen huizenbuiten de Oude Gracht, die met name aan de zuidkantvan Boterstraat-Mariaplaatseen belangrijke rol speel-den (zie Kroniek 1981: Mariaplaats 50. MBOU1982-2, 62-63) (afb. 8). Als gevolg van verbouwin-gen en een uitbreiding naar achteren in de afgelopendecennia is het daarvan een op het eerste gezicht on-duidelijk, maar niet onbelangrijk voorbeeld. Afb. 7 Bleekstraat. Tinnen pelgrimsinsigne uit St.Nicolas-de-Port; 14e eeuw. Foto F. Kneefel. in dat deel van Frankrijk dat vroeger Lotharingen heet-te. In 1093 zou ridder Albert de Varrangeville, terugke-rend uit het Heilige Land via Bari (waar de relieken vanSt. Nicolaas lagenl, een fragment van een vinger vande Heilige hebben meegenomen. De reliek werd on-dergebracht in een kapel van Onze Lieve Vrouwe inhet plaatsje Port, dat vanaf die tijd St. Nicolas-de-Port Afb. 8 Boterstraat 20. Reconstructie van de zuide-lijke gevelwand van Boterstraat-Mariaplaats

tussenOude Gracht en Springweg. Tek. A. F. E. Kipp. a:toestand ca 1650. b: toestand ca 1870. q                k &quot; ' 36





































Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 36 Hamburger-straat 15. Gezicht op hetbegin van de LangeNieuwstraat en de Pau-luspoort. Tek. J. de Beij-er, 1 744 Koninklijk Huis-archief. Rechts de zijge-vel van het hoekhuisHamburgerstraat 15 metde nu weer teruggevon-den accoladebogen. Lange Nieuwstraat (afb. 41). De grillig verlopendescheidingsmuur tussen beide panden is duidelijk vanlater datum. De beganegrond had in de rechter voor-kamer tegen de zijmuur een als gebogen nis in de zij-muur uitgespaarde stookplaats; het bijbehorendemiddeleeuwse vloerniveau lag 35 cm onder het huidi-ge (afb. 38). Blijkens bouwsporen werd deze stook-plaats in de 17e eeuw door een brede hangschouwvervangen, die op zijn beurt weer plaats maakte voorde huidige 18e eeuwse schoorsteenpartij, die ver-moedelijk gelijktijdig is met de betimmering van dezekamer. Ter weerszijden van deze stookplaats heeftzich een groot venster bevonden, waarvan het voor- de zijgevel aan de Lange

Nieuwstraatzijde. In het zeerverzorgde metselwerk van laatst genoemde werdenboven de vensters de door Jan de Beijer afgebeeldegeblokte accoladebogen terug gevonden, die waar-schijnlijk ook de voorgevel hebben gesierd (afb. 36,37). Bij dezelfde verbouwing moet tevens het be-scheiden achterhuis aan de Lange Nieuwstraatzijdetoegevoegd zijn. De kap van nr. 1 5 is rond 1 900 ver-vangen door een mansardekap op Philibertspanten,waarbij ook de zijtrapgevel verdween. Daardoor werdhet huis visueel losgekoppeld van zijn wederhelft entot hoekblok gemaakt, zodat thans de Hamburger-straat minder spreekt als belangrijker straat t.o.v. de Afb. 38 Hamburgerstraat 15. Plattegrond van debeganegrond met aanduiding van de gevondenbouwsporen. Tek. A. F. E. Kipp. 1: middeleeuws en1 7e eeuws muurwerk. 2: latere wijzigingen. Afb. 37 Hamburgerstraat 15. Reconstructie van de17e eeuwse opzet van de zijgevel aan de hand van deaangetroffen bouwsporen. Tek. A. F.

E. Kipp. 54
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Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 59 Korte Nieuwstraat. Overzichtstekening van de funderingsresten in het zuidelijk deel van het opgra-vingsterrein. Tek. A. A. J. Droge. De percelen zijn met romeinse cijfers aangegeven, de putten, die in de tekstbesproken worden, met hoofdletters. 68









Maandblad Oud-Utrecht 1983 toond dat er op deze plaats in de romeinse tijd geenbewoning is geweest. Op enige greppels en wat kui-len na heeft dit terrein weinig sporen uit die tijd opge-leverd. Het gebied ten zuiden van het castellum zaleen open karakter hebben gehad.Zoals al bij de opgravingen op het Vissersplein en aanhet Pieterskerkhof werd geconstateerd, moet de bur-gerlijke bewoning die bij het castellum heeft behoord,ten oosten van het Domplein gezocht worden. Watwel met zekerheid kan worden vastgesteld is, dat hiernoch in de romeinse tijd, noch daarna een rivier heeftgestroomd. Evenmin is er sprake van een gegravenwaterloop. Wat betreft de middeleeuwse bewoning van dit ter-rein, konden we het volgende vast stellen:Uit de vroege middeleeuwen zijn, op enkele schervenin laat middeleeuwse context na, geen sporen aange-troffen. Uit de late middeleeuwen werd een deel van dewestelijke immuniteitsmuur van de Paulusabdij terug-gevonden.

De muur op spaarbogen bevond zich op deplaats waar eerder een sloot wellicht de grens tussengeestelijk en wereldlijk gebied markeerde.Van houten bebouwing zijn geen duidelijke sporenaangetroffen. Wel lijken enkele palenrijen, die ouderzijn dan de stenen bebouwing, perceelsgrenzen aante geven. De stenen bebouwing van de percelen ten westenvan de immuniteitsmuur begint in de 14e eeuw. Hetwas mogelijk vier, gedeeltelijk nog aanwezige,huisplattegronden te onderscheiden. H. L. de Groot/M. Montforts 27. Korte Smeestraat 5, 7, 9-11,13 en 12,14 In verband met het bouwplan voor Korte Smeestraat7-11 werden de beide eindgevels van het daarvoorgesloopte pand 9-1 1 tijdens de afbraak voor zovermogelijk onderzocht i.v.m. gegevens betreffende deontwikkeling van de bebouwing langs deze straat. Ditkon worden gecombineerd met summiere gegevensuit de gemene muur tussen de nrs. 5 en 7, alsmedemet een daaraan voorafgaand onderzoek van de

ge-mene muur tussen de nrs. 1 2 en 14 aan de overkantvan de straat. Tesamen bleek dit voor de westelijkehelft van de Korte Smeestraat een beeld op te leverenvan de geleidelijke groei van de huizen in de loop vande middeleeuwen en het begin van de 1 7e eeuw (afb.65). In hun middeleeuwse opzet waren de panden KorteSmeestraat 1-11 (d.w.z. tot aan de vroegere uitgang Afb. 65 Korte Smee-straat 5, 7, 9-7 7, 13, 12en 14. Evolutie van dewestelijke helft van destraat, gezien uit hetnoorden, d. w.z. de voor-kant van de even zijde ende achterkant van de on-even zijde. Reconstruc-tie aan de hand van ineen aantal zijmuren aan-getroffen gegevens.Tek. A. F. E. Kipp. A:eerste middeleeuwse fa-se. B: tweede middel-eeuwse fase met 17eeeuwse verbouwingvoor de nrs. 7, OudeGracht302, 6, Wen 12. 72







































































Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 117 Oude Gracht219. Reconstructie vande 14e eeuwse platte-grond van de begane-grond. Tek. E. M. Kyl-stra. rakter. Dankzij het feit dat in de 1 8e eeuw een plafondonder de balklaag is aangebracht, zijn de fragmentenbewaard gebleven. Hoe de totale beschildering er uit-gezien heeft, is niet te achterhalen; wat ons nu be-kend is, is de bekroning. Het fragment op de linker pe-nant, bestaat uit een met speelse hogels afgezet fron-taal, waaronder de aanzet van een flauwe spitsboogen een spitse driepas. Het is compleet genoeg om eenpoging tot reconstructie te kunnen doen (afb. 11 5 en116). Het restant op de rechter penant maakt slechts duide-lijk dat dat geheel afwijkt van dat op de linker penant.Aangenomen mag worden dat de beschildering eengroot deel van de achtergevel heeft beslagen. InUtrecht is een dergelijke vroege decoratieve beschil- dering in woonhuizen nog niet eerder aangetroffen.Het is niet duidelijk geworden of

de beganegrond enverdiepingen in de 14e eeuwse opzet een indeling ge-kend hebben. De vroegst aangetroffen indeling da-teert uit de 17e eeuw. Wel is de plaats van de trappenbekend. De in de muurdikte uitgespaarde keldertrap isnog aanwezig en van de beganegrond naar de eersteverdieping liep een spiltrap (afb. 117). De plaatsenvan de steektrappen op de verdiepingen zijn herken-baar in de balklagen. Zoals de gewoonte was in huizen van dit type, wasslechts de beganegrond verwarmd. In Oude Gracht219 zijn in de noordmuur twee stookplaatsen aange-troffen, die beide tot de oorspronkelijke opzet lijken tebehoren (afb. 11 7 en 1 1 8). De voorste is vrij snel bui- Afb. 118 Oude Gracht219. Langsdoorsnedenaar het noorden met re-constructie van de T4eeeuwse opzet. Tek. E.M. Kylstra. 109











Maandblad Oud-Utrecht 1983 de zuidmuur. De zolder werd verlicht door twee rijendakkapellen, alsmede door enkele voor de vliering. Dewijzigingen van de ramen dateren mogelijk van 1719of kort daarna. Het archiefonderzoek was - dankzij devaardigheid en volharding van W. Annema - zeervruchtbaar. Het maakte het in veel gevallen mogelijk Afb. 125 Oude Gracht 245 e.o. Reconstructie van de voormalige Regulieren- of Weeshuiskerk, aan de      Afb. 126 Oude Gracht 245 e.o. Bovenste gedeelte hand van bouwhistorisch- en archiefonderzoek. Tek.      van de eiken sporenparen met telmerken van het huis W. Annema. a: langsdoorsnede, b: dwarsdoorsnede.       Roghmuscaet (1413). 114













Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 139 Pieterskerk-hof 10-11. Situatie vanhet opgravingsterrein,waarop de sleuven zijnaangegeven. Tek. A. A.J. Droge. 1, 2 en 3:vroeg-Frankische gra-ven. R: de romeinse oe-ver. M: de 12e eeuwseoever. meer aanwezig waren. Onder de sloopvoor bleek degrond echter zeer lang ongeroerd te zijn gebleven alsgevolg van het feit dat het terrein eeuwenlang de tuinis geweest van het nu nog bestaande claustraal huisvan St. Pieter (Kromme Nieuwe Gracht 33).Op afb. 140 is het (vereenvoudigde) noordprofiel vansleuf 1 te zien. Op natuurlijke rivierafzettingen (1) lageen ophogingspakket (2), dat aan de hand van aarde- werkscherven en een aantal romeinse munten tussenhet eind van de 1 e en de eerste helft van de 2e eeuwgedateerd kan worden. Enkele van deze munten zijnte zien op afb. 141 a en b: de oudste munt is eensestertius van Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.); dejongste een as van Vespasianus (69-79 n. Chr.).Door

rivieractiviteit is een deel van deze ophogingweggeslagen, waarna opnieuw - op, en aansluitend Afb. 140 Pieterskerkhof 10-11. Schematisch en verkort weergegeven noordprofiel van sleuf 1. Tek. A. A.van Berkel en A. A. J. Droge. 1: rivierafzettingen. 2: oudere romeinse ophoging. 3: jongere romeinse ophoging.4: erosieniveau. 5: rivierafzettingen en beschoeiing, 12e eeuw. 6 en 7: rivierafzettingen, late 12e eeuw. 8:in de late middeleeuwen verspitte grond. 9: recente verstoring. 120




























































