


















Maandblad Oud-Utrecht 1986 Onderzoekingen, vondsten en publikaties Deze rubriek is gerangschikt op straatnamen. Denummering verwijst naar de kaart van afb. 5.De archeologische vondsten en de gegevens over deopgravingen bevinden zich - indien niet anders ver-meld - in het Provinciaal en Gemeentelijk Depot vanBodemvondsten, Voetiusstraat 2, 3512 JM Utrecht.De bouwhistorische documentatie berust bij de on-derafdeling Monumenten van de Dienst Bouwen enWonen van de ROVU, Ravellaan 96, Postbus 8200,3503 RE Utrecht. De foto's waarbij geen maker vermeld staat, zijn ge-maakt door de Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. Desamenwerking met deze dienst is van dien aard dat dearcheologen en bouwhistorici het volstrekt normaalvinden de fotografen voor schier onmogelijke opga-ven te plaatsen. En die opgaven worden vlekkeloosvolbracht! De afbeeldingen in deze Kroniek getuigendaarvan. Zoals al jaren leverde de Utrechtse Foto Afwerk

Cen-trale ook nu weer de afdrukken van honderden foto'svan vondsten. Het volgens planning uitbrengen van een Kroniek alsdeze is geen sinecure. Dat veel souplesse van dedrukker daarbij nodig is, siert de redacteuren niet. Drukkerij De Boer-Cuperus weet echter allerlei onver-wachte tegenslagen altijd vaardig op te vangen. Bijdeze acrobatiek mag de naam van de heer H. Danversvan genoemde drukkerij niet onvermeld blijven. Maarook de, voor ons anonieme, medewerkers van de zet-terij, de vervaardigers van de litho's en de drukkersverdienen een compliment voor de kwaliteit van hunwerk. Gebruikte afkortingen GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht HA Historische Atlas Kroniek Archeologische (en Bouwhistorische) Kroniek van de gemeente Utrecht LIT Literatuur MBOU Maandblad Oud-Utrecht Opm Opmeting ROVU Dienstenstructuur Ruimtelijke Ordening Openbare Werken en Volkshuisvesting Utrecht R&W Riolering en Waterhuishouding RU

Rijksuniversiteit TA Topografische Atlas Tek. Tekening 1.1e Achterstraat 7 Dit in verhouding tot zijn geringe diepte wat hoogaandoende huis blijkt, ondanks zijn slechte staat, opde verdieping een belangrijk deel van zijn oude inde-ling te hebben bewaard (afb. 6). Deze wordt geheelgevormd door houten wanden van brede, dunne de-len op stijl- en regelwerk. Het bestaat uit een trappor-taal met overloop, met aan de ene kant een klein voor- Afb. 7 Ie Achterstraat 7. Plattegrondschets van doeerste verdieping met de 1 7e-eeuwse indeling mid-dels houten wanden. Tek. A. F. E. Kipp. Afb. 6 7 e Achterstraat 7. Situatietekening met aan-duiding van de vroegere steeg achter de wal, destadswal, en de Weerdpoort. Tek. A. F. E. Kipp. 118













Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 15 Buurkerkhof4-7. Reconstructie vandegevelwand. Tek. A. F.E. Kipp. Toestand rond1880, met op de achter-grond het huis Zouden-balch aan de Donker-straat. muurtje van de achterkamer gescheiden werd. Dezekamer had een stookplaats tegen de achtermuur eneen bedstee achter de trap. Ook hier heeft de balklaagtwee vakken, maar hij is veel bescheidener van maat,sluit aan op een smallere, zuidelijke zijmuur en grenstmet een strijkbalk direct aan de strijkbalk van hetvoorhuis. Gezien de vorm van de sleutelstukken en had: het voorste en grootste deel is middeleeuws(baksteenformaat 28 x 14 x 7 cm, 10 lagen = 82cm), is slechts twee vakken diep en onderkelderd.Het had een stookplaats tegen de noordelijke zijmuuren een in later tijd afgescheiden gang aan de zuidzij-de. Deze gang kwam uit in het achterste deel bij eenthans verdwenen spiltrap, die door een halfsteens ST-RA Afb. 16 Buurkerkhof4-7. Reconstructie

vande plattegrond van debeganegrond der huizen.Tek. A. F. E. Kipp. 'ti IX <-«. K, K KRKKOTF 124







Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 21 Choorstraat10-12. Plattegrond vande kelders (a) en van debeganegrond Ib) met debalklagen. Tek. A. F. E.Kipp. nieuwing van de voorgevel aan de achterzijde te com-penseren door overbouwing van de werf, mits dewerf zelf, als vanouds, werd vrijgelaten. Bij de Lijn-markt leverde dit op den duur een gesloten achterge-velrooilijn op, met op kelderniveau een karakteristie-ke werfgalerij met bogen. Aanvankelijk moest dezewerfgalerij openbaar toegankelijk blijven (noordelijkdeel). Later werd dit met een korreltje zout genomen(zuidelijk deel), en om de laatste eigenaren met hou-ten gevels over de streep te krijgen, werd voor hetmiddelste deel tenslotte zelfs een nieuwe werf achterde nieuwe achtergevels aangelegd. Bij de Choor-straat verliep dit proces kennelijk trager en minder re-gelmatig. Zo waren bijvoorbeeld omstreeks 1832Choorstraat 8 en 1 2 nog niet en 10 en 14 al wel naarachteren uitgebreid. Bij nr. 1 2 vond dit pas rond 1

930plaats. Nog steeds zijn hier restanten van de middel-eeuwse werf achter nog niet uitgebouwde huizen tezien. De balklaag boven de beganegrond van Choorstraat1 2 bestaat uit moer- en kinderbalken, die het huis (af-gezien van de reeds genoemde uitbreiding ter plaatsevan de werf rond 1930) in de diepte in vier balkvak-ken verdelen (afb. 21). Blijkens ravelingen hebben ertegen de rechterzijmuur twee stookplaatsen bestaan,en wel een zeer forse in het tweede vak van voren eneen wat bescheidener in het achterste vak, tegen devroegere achtergevel. De plaats van de trap zal ver-moedelijk aan de linkerzijde gezocht moeten worden.Ook ten aanzien van de opzet van de kelders vertonende beide huizen een verschillende opzet. Choorstraat12 heeft een hoge keider met drie troggewelven opvier tweesteens gordelbogen, dat wil zeggen, dat devoor- en achtergevel kennelijk vanouds beide op eenboog hebben gerust (afb. 22 en 23). Bij de uitbreidingvan het huis ter

plaatse van de werf (rond 1 930) werdaan de kelder een vierde, vlak gedekt vak toege-voegd. Het steenformaat van de gordelbogen is 30 x15x7, 10 lagen = 90 cm), dat van de zijmuren wasniet waarneembaar. Op de voorste boog sluit de lage- re straatkelder aan, die tot het midden van de straatreikt en die een tongewelf loodrecht op de rooilijnheeft. Hier is het steenformaat van het muurwerk ge-lijk aan het daarnetgenoemde; dat van het gewelf isiets kleiner. De huiskelder vertoonde in het oorspron-kelijke achterste vak rechts de aftekening van eenkennelijk net verdwenen oude (keuken-)schouw, enlinks - in het tweede vak van voren - de sporen vanverschillende, eveneens verdwenen trappen, waar-van de oudste een spiltrap van middeleeuwse of 17e-eeuwse oorsprong was. Choorstraat 10 vertoont de bij de in die straat vakervoorkomende opzet met twee kelderlagen boven el-kaar (afb. 23). De bovenste kelder was ingedeeld ineen voor- en een achterkamer,

gescheiden door eenhouten binnenpui met een raam en een deur, waarvannog resten over zijn. In de huidige situatie zijn geen 127

















Maandblad Oud-Utrecht 1986 in de noordmuur - waarvan de draagstenen deel uit-maken van bedoelde kroonlijst - zeer dicht benaderd.De bijbehorende afwerking van de galerijen blijkt ineen wat lichtere en wat grijzere variant op de gewelf-kleur te zijn uitgevoerd, afgewerkt met gouden bie-zen. Op de kerkbanken en bijbehorende betimmerin-gen werd onder de late afwerking fraai, licht maho-niehoutschilderwerk aangetroffen.Als practische oplossing voor het onderhoud bleek debovenzijde van de houten kroonlijst te zijn uitgevoerdals een doorlopende reeks opklapbare planken bij wij-ze van deksels. Hierdoor was het mogelijk de op enlangs het gewelf naar beneden vallende rommel viade in de kroonlijst opgenomen verzamelgoot regelma-tig te verwijderen, en daarmee het wegrotten van degewelfvoet te voorkomen. Interessant was voorts de teruggevonden muurschil-dering van grote blauwe gordijnen met kwasten enz.,die als Turkse kap de achtergrond van het orgel

vorm-de. Vermoedelijk werd deze aansluitend op de afwer-king van de Lutherse kerk in of kort na 1 745 geschil- 135







Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 36 Hamburger-straat 38. De tufstenenmuur van de Paulusab-dij. Te/c. A. F. E. Kipp. a:aanzicht in de voorkamerop de beganegrond. 1:huidig peil beganegrondvloer. 2: 1 7e-eeuws peil.3 en 4: 16e-eeuws peil.5: sloopgrens tufstenenmuur. 6: peil van hetbakstenen straatje. 7:peil van het veldkeienstraatje. 8: versnijding.9: bovenkant steunbeer.10: vermoedelijke hoog-te tufstenen muur. 11: bestaande middeleeuwse balklaag, b: doorsnede,naar het oosten, c: foto van muur en steunbeer; destaande latten geven de schuinte van de steunbeeraan. Nieuwstraat. De onderbouw van de oorspronkelijketoegangspoort, horend bij de tufstenen muur uit1051, werd in 1974 teruggevonden ter plaatse vanhet huidige inrijhek van het Gerechtshof. Zowel uit la-tere tekeningen (afb. 39) als uit de bij de uitbrei-dingsplannen van burgemeester Moreelse behorendestadsplattegrond van 1 664 blijkt, dat op deze plaats,ook na de bouw van de

Pauluspoort, een toe-gangspoort naar het voorplein bleef bestaan, diewerd opgenomen in de lange vleugel van rond 1 500. , I Afb. 37 Hamburgerstraat 38. a: reconstructie-schets van de vakwerkloods uit het noordwesten.Tek. A. F. E. Kipp. b: voorkamer op de beganegrondmet resten van het houtskelet en van het straatje. 138





Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 40 Hamburger-straat 38. Doorsnededoor het voorhuis met debouwsporen in dewestelijke zijmuur. Tek.A. F. E. Kipp m.m.v. Bri-gitte Tenback trapgat worden afgeleid, dat - vermoedelijk in de loopvan de 1 7e eeuw - de genoemde doorgangen werdendichtgezet en Hamburgerstraat 38 werd afgesplitstvan de lange vleugel. Ook andere elementen in hethuis wijzen erop dat vanaf dat moment kennelijk ditdeel als zelfstandig woonhuis is gaan functioneren.Nader archiefonderzoek kan wellicht hierover meergegevens verschaffen. De kadastrale minuut van1 832 lijkt aan te geven, dat de rest van de lange vleu-gel tot het eind toe onverdeeld bleef, al waren er weldiverse woningen in ondergebracht (afb. 42). Op devoorste helft van de muur werden op de beganegrond16e-eeuwse muurschilderingen aangetroffen als de-coratieve afwerking rond de genoemde doorgang, met een schoorsteen. De topgevel was afgewerktmet vlechtingen

en moet boven het dak hebben uit-gestoken. Hoewel hij de indruk maakte uit de bouw-tijd te dateren, stond hij koud tussen de voor- en ach-tergevel, waaruit blijkt dat het slechts een tussen-muur betrof, terwijl er bovendien een strijkspant te-genaan heeft gestaan. In deze muur werden ook (ver-moedelijk oorspronkelijke) doorgangen aangetroffenop zowel beganegrond- als zolderniveau, terwijl ookin nr. 38 de toegangstrap naar de kelder onder nr. 36werd teruggevonden. Niet alleen bleek hieruit, dateen deel van de lange vleugel onderkelderd moet zijngeweest, maar ook kon uit de aardewerkvondsten(zie verder aan het eind van dit verslag) in het kelder- 140







Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 44 Hamburger-straat 38. Reconstructievan de 1 7e-eeuwse plat-tegrond van de begane-grond van het huis.Tek. A. F. E. Kipp. tijd daterend gemetseld afvoerkanaal uit, dat in noor-delijke richting onder de achtermuur van het complexuit het zicht verdween. In de keuken was een grote,karakteristiek 1 7eeeuwse rookkap bewaard geble-ven met een zwaargeprofileerde houten kroonlijst(afb. 45), waaronder - naast de open stookplaats -nog steeds de gemetselde oven staat met ijzeren,.kookplaten&quot; in een plateau van kleine vuurvastebaksteentjes (afb. 46). Aan de rechterzijde werd dezekeukenstookplaats geflankeerd door een dubbelehouten wand, waartussen een keukenkast, een por-taal naar de achtervleugel, een turfkist en een trapnaar de bovenverdieping waren ondergebracht. Aande zijde van de binnenplaats was een uitstulping ge-bouwd voor de geprofileerde hardstenen gootsteenen de pomp. Boven waren twee kleine

kamers. De 18e-eeuwse verbouwingen in het tot zover in de1 7e eeuw uitgegroeide pand waren vermoedelijk wei-nig ingrijpend van aard, en betroffen waarschijnlijk inhoofdzaak aanpassingen van het interieur. Verschil-ende deuren en binnenluiken getuigden nog hiervan.Voorts werden de vensters in de voorgevel vergroot,in de 19e eeuw gebeurde er meer. In de eerste helftvan die eeuw werd onder andere het rechter zijhuisverbouwd en van een merkwaardige, tunnelvormigenieuwe kap voorzien, bestaande uit Philibert-spanten Afb. 45 Hamburgerstraat 38. Profiel van de 17e-oeuwse rookkap in de keuken. Tek. A. F. E. Kipp. 143

































Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 71 Keukenstraat 10-42/Schalkwijkstraat 1.Detail van de kadastrale minuut. Ca. 1832. derde huis, ten oosten van huis C deze achtermuur ge-deeld. De diepte van beide huizen bedraagt ca. 7 m;de breedte is ca. 5 m. Ondanks het feit, dat de funde-ringsresten van huis E uit vrij grote moppen (29 x 14x 6,5 cm) zijn opgebouwd en zelfs een deel van de fun-dering uit turfsteenbrokken bestaat, is dit huis niet mid-deleeuws. Zowel de haardpotten in de haard van dithuis (haard 5) als de vondsten die uit beerput AF tevoorschijn kwamen (een put die half onder de funde-ring van het huis is aangelegd en duidelijk bij dit huishoorde), geven een datering aan het eind van de 16een begin van de 17e eeuw. Huis F wijkt in aanleg af van de hiervoor besproken huis-jes: de diepte bedraagt ca. 8,50 men de breedte slechtsca. 4 m. Van huis F is slechts een deel van de oostelij-ke muur - met haard - teruggevonden. De haardpottenuit

deze haard (haard 6) leveren eenzelfde datering opals die van het buurhuis (E).Bij een bouwhistorische opname van een aantal pan- Afb. 70 Keukenstraat 10-42/Schalkwijkstraat 1.Detail van de vogelvluchtkaart van Braun en Hogen-berg. Ca. 1570. GAU TA. Ab 30. Het noorden islinks. - geslagen tussen 1 545 en 1 553 - in een van de haard-potten (afb. 69). Huis C, waarvan de fundering opgebouwd is uit mop-penbrokken (secundair gebruikt materiaal?), moet ineerste aanleg ook al in de 1 5e eeuw gebouwd zijn. Eenvan de haardpotten uit de haard van dit huisje (haard4) stamt uit de 1 5e eeuw; de andere twee zijn duide-lijk uit een latere, 16e eeuwse fase.Bovendien wijst de vondst van een munt uit 1 455 inde fundering van het huis op een bouwtijd in de 2e helftvan de 1 5e eeuw (zie voor de beschrijving van de muntverder op in dit artikel en afb. 81). Huis C en D zijn waar-schijnlijk tegelijkertijd gebouwd, gezien hun gemeen-schappelijke achtermuur.

Misschien heeft zelfs nog een Afb. 72 Keukenstraat 10-42/Schalkwijkstraat 1.Randfragment van een majolica bord. Valencia, eer-ste helft 15e eeuw. Foto 's: P. C. von Hout. De versie-ring is in de kleuren blauw en goud(luster). a: boven-zijde, b: onderzijde. 160













Maandblad Oud-Utrecht 1986 leen uit houten wanden, waarmee de trapkoker van dekamers was afgescheiden. De enkelvoudige balklagenlagen loodrecht op de gevel aan de Drift. De stookplaat-sen zaten oorspronkelijk in de as van de achtermuur(gemeen met Drift 1) en wel op de beganegrond en opde verdieping (afb. 85). Het huis was onderkelderd, maar nadere gegevensdaarover ontbreken. De voor- en zijgevel waren meteen overkraging, maar in tegenstelling tot de beide aan-grenzende panden niet op vlucht gebouwd. Zij rusttenbeide over de volle breedte op een geprofileerde pui-balk, waarvan het zandstenen eindblok tot aan de hui-dige pleisterbeurt zijn profiel nog in het openbaar ver-toonde (afb. 86). LIT, M. W. J. de Bruijn. De aanleg van de Drift. DeTrechter, 1985-3, 17-22. 16. Kromme Nieuwe Gracht 25-31 Dit complex van de Rijksuniversiteit - met een gevel-front aan de gracht van ca 60 m lengte en een be-bouwde oppervlakte van ca

700 m2 - is gelegen bin-nen de vroegere immuniteit van St. Pieter. De nrs.25-29 behoorden oorspronkelijk tot hetzelfdeclaustrale perceel, nr. 31 behoorde bij een volgendperceel: het claustrale huis daarvan maakte onder-deel uit van nr. 33 (afb. 87). Door de gelukkig niet al Afb. 85 Kromme Nieuwe Gracht 2. Bouwsporen inde beide ,,achtermuren&quot; van het huis, alsmede sche-matische reconstructie van de plattegrond. Tek. A. F.E. Kipp. Voor de duidelijkheid zijn de muren naar linksen naar rechts ,,uitgeklapt&quot;. geen middeleeuws werk meer te bespeuren. Aange-zien deze beide nog bestaande muren gemeeschappe-lijk waren met resp. Drift 1 en Kromme Nieuwe Gracht4, moet van deze buurpanden op zijn minst het gedeelteaan de straatzijde ook in de 1 7e eeuw geheel zijn ver-nieuwd. (Drift 1 heeft een veel ouder achterhuis).Het hoekhuis had een onregelmatige plattegrond van5 x 3 m. De voordeur bevond zich op de hoek aan dezijde van

de Kromme Nieuwe Gracht, evenals de totde zolder doorlopende spiltrap. De indeling bestond al- 4#« Afb. 87 Kromme Nieuwe Gracht 25-31. Situeringvan de claustrale percelen. Naar de kadastrale minuuivan 1832. Het perceel van Kromme Nieuwe Gracht46 is ook aangegeven. Afb. 86 Kromme Nieuwe Gracht 2. Profiel van hetzandstenen puibalkblok. Tek. A. F. E. Kipp. 166









































Maandblad Oud-Utrecht 1986 Inv.nr. Type Merk Plaatsing              Datering Achterzijde steel XVIIIAIn de bak              XVIIA In de bak              XVIIA In de bak              XVId Achterzijde bak XVIIIAAchterzijde steel XVIIIBIn de bak              XVIIb In de bak              XVIIIbc Achterzijde steel XVIIIB A fb.     Opmerkingen vgl. Baart, ill. 105122 123     huismerk 124 125     import uit Engeland 126     beeldmerk ,,wolf&quot; 127     L = lepeltin128 OGLV 8   XII OGLV10   III/IV OGLV18   III OGLV19   IV/V OGLV20   IX OGLV21    XII OGLV23   II OGLV24   Ml/V OGLV26   XI Wapenschild Amsterdam RG in kroon; 17.. Vijfbladige roos ST in roos Vijfbladige roos AE in kroon Vijfbladige roos CG of GG in kroon Vijfbladige roos PDR in kroon Duif met takje LONDON Wapenschild Utrecht (stad); IW in kroon Vijfbladige roos en L WVH in kroon Engel met bazuin PVW Afb. 125 Oude Gracht, riolering. Duif met takje enLONDON op de steel van een tinnen lepel. Foto: P. C.von Hout. Afb.

126 Oude Gracht, riolering. Wapenschild vande stad Utrecht met een ,,wolf&quot; in het witte veld inde bak van een tinnen lepel. Foto: P. C. von Hout. Afb. 128 Oude Gracht, riolering. Engel met bazuiiop de steel van een tinnen lepel. Foto: P. C. von Hout. Het merk op OGLV23 zou, gezien het beeldmerk, vanKohannes) W(olfers) kunnen zijn. Deze Utrechtse tingieter wordt in dokumenten uit 1638 en 1643 vermeld. De kwaliteitsaanduiding L wordt in diverseplaatsen tussen 1 71 7 en 1 750 voor het eerst toegepast. In 1985 is nog een Utrechtse tinnen lepel ge- Afb. 127 Oude Gracht, riolering. Roosmerk met L inde bak van een tinnen lepel. Foto: P. C. von Hout. 186











Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 136 Oude Gracht 99. Overzicht van de vormen van de majolica die in Oudaen vervaardigd zijn. Tek. J.E. Dilz. Schaal 1:4. 1: kannetje. 2: kan. 3: bekertje. 4: bord. 5: bord. 6: schaaltje. 7: schoteltje. 8: drinkschaal-tje. 9: drinkschaaltje. 10: kommetje of drinkschaaltje. 11: kommetje. 12: bakje. 13: bakje. 14: onderkant vaneen albarello. 15: proen. 16: proen. plaatste oren, terwijl het er bij de liggende kennelijkaltijd twee zijn. Het aantal los gevonden liggende orenis groter dan dat van de verticale. De lage bakjes lijkendus algemener te zijn. De binnenkanten van komme-tjes en bakjes zijn deels weer met de al van de bordenbekende motieven versierd, inclusief IHS (afb. 140 f).Een uitzondering is het fragment van een bakje metliggend oor dat een decoratie met vierkanten heeft(afb. 140 e). Bekertjes en kannetjes (afb. 136: 1, 2, 3; 141 en 142)Het bekertje heeft een rankenmotief dat ook op deborden voorkomt. Het exemplaar op afb. 141 a

isgeen halffabrikaat, maar een waarvan het glazuur af- Drinkschaaltjes (afb. 136: 8, 9, 10 en 139)De drinkschaaltjes hebben, in tegenstelling tot hunoudere soortgenoten uit Siegburg, een standring. Dezijden zijn verticaal. De versiering bestaat uit een,,ketting&quot;motief (afb. 139 d), evenwijdige blauwebanen (afb. 139 e) of concentrische halve cirkels(afb. 139 f). Van het voorwerp op afb. 139 c is hetniet duidelijk of het nu een klein kommetje of eenhoogwandig drinkschaaltje is. Kommetjes en bakjes (afb. 136: 11, 12, 1 3 en 140)Zoals op afb. 136 te zien is, zijn de kommetjes methet verticaal geplaatste oor wat hoger dan de bakjesmet de twee liggende oren. Tot nu toe is bovendiennog geen kommetje gevonden met twee verticaal ge- 191



Maandblad Oud-Utrecht 1986 % v^ Afb. 137 Oude Gracht 99. Fragmenten van versierde borden. Foto's: P. C. von Hout. a: diam. 26 cm. b: diam.22 cm. c: diam. 26 cm. d: diam. 24 cm. e: diam. 26 cm. f: achterzijde van e met kruis. bladige bloem gehad, zoals die ook op de bordenvoorkomt. Het halsfragment (afb. 141c) kan een ver-siering als op afb. 141 d gedragen hebben.Het glazuur van de grote kan op afb. 142 a, b is slechtgelukt, zodat ook de zeer bonte beschildering niet erg gesprongen is: een restje van het glazuur is nog onderhet oor te zien. Van het kannetje op afb. 141 e is duidelijk te zienwaarom het de glazuurfase niet gehaald heeft. Deversiering die voorkomt op afb. 141 f heeft een vier- if Afb. 138 Oude Gracht99. Fragmenten van bor-den met religieuze sym-bolen. Foto's: P. C. vonHout. a: IHS; diam. 21cm. b: IHS; diam. stand-ring 12 cm. c en d: frag-menten met kruis en lij-denswerktuigen; max.bewaarde afmeting vanc: 10 cm. e: IHS in

goud(?); diam. standring 10cm. 192







































Maandblad Oud-Utrecht 1986 Afb. 171 Pauwstraat. Profiel door de noordelijke sloten, gezien naar het westen. Duidelijk is te zien dat beidesloten tot in de rivierafzettingen zijn gegraven. De linkersloot is door de dichtgeslibde oudere heengegraven.Beide hadden aan de rechterzijde een beschoeiing, waarvan nog palen in het profiel zijn te zien. ze waarschijnlijk op de Oude Gracht afgewaterd heb-ben. Ze moeten bij een maaiveld behoord hebben datvrijwel correspondeerde met de top van de natuurlijkeafzetting en ze hadden een diepte van maximaal 1,20m. Een datering van de zuidelijke sloot werd verkre-gen door aardewerkscherven uit de vulling. Het wa- De oudste bewoningssporen De eerste tekenen van menselijke activiteit beston-den uit twee sloten die in oost-westelijke richting wa-ren gegraven; ze reikten niet verder dan de westelijkehelft van het opgravingsterrein. Er werd vastgestelddat ze naar het westen toe wat dieper werden zodat Afb. 172

Pauwstraat.Vlak met resten van hou-ten bebouwing. Vijfzware palen, die in kuilengeplaatst zijn, steken boven dit vlak uit. Het wa-ren er te weinig om eenplattegrond te kunnenreconstrueren. 212
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