Maandblad Oud-Utrecht 1987 van Hulzen en N. van der Monde, artikelen uit tijd-schriften zijn andere onderwerpen. De collectiebouwhistorische gegevens, bekend als het SysteemLuykx, is nu geheel via het UDS toegankelijk. Hierbijverdient het ook vermelding dat de stagiaires, naastdit inhoudelijk gevarieerde werk, hun onmisbare bij-drage leveren aan het copieer- en opbergwerk, nodigom de verwerkte informatie bij de gebruikers te krij-gen. In het begin van het verslagjaar waren de in de vorigeKroniek vermelde stagiaires nog aan de slag. Zijmaakten, samen met vrijwilligers van het UMF, eententoonstelling die ter gelegenheid van de openstel-ling van het UDS ingericht werd in de hal van deOpenbare Bibliotheek (afb. 5). Het thema was hetUtrechts Documentatiesysteem en de Monumenten-zorg in Utrecht met het werk van onder andere hetUtrechts Monumentenfonds en de onderafdeling Mo-numenten. Een informatieve presentatie van hetsysteem stond

tevens opgesteld in het Gemeente-archief. Na die tijd werd de uitbouw van het UDS ge-durende kortere of langere tijd gerealiseerd door on-der meer Hilly van Eerten, Mary de Laat, Anand Mak- han, Anton Nuijten, Marleen te Poel en Yvonne Was-sink. Niet alleen de medewerking van de SocialeDienst, ook de inbreng van de Gemeentelijke Archief-dienst en de Openbare Bibliotheek werden als zeerstimulerend ervaren. Jean Penders Publicaties H. L. de Groot, Botertje tot de Boom. Nieuwe Timmer-werf 1986-5/6, 4-5. Tarquinius J. Hoekstra, An enameled goblet fromUtrecht, The Netherlands. Journal of Glass Studies,Vol. 28, 1986, 66-69. T. J. Hoekstra, Archeologie in Utrecht, waarom enhoe? Heemschut 1986-8/9, 147-152.T. J. Hoekstra, Enige kanttekeningen bij de opgravin-gen in de Dom. Het Vijf Kerken Restauratieplan1986-4, 5-24. Jacqueline Hoevenberg, Huib L. de Groot en TjeerdPot, Analyse van een 14de-eeuws kogelpotten-complex uit Utrecht.

Methodologie en enkele kwanti-tatieve en kwalitatieve resultaten. Utrecht 1986. Afb. 5 Tentoonstelling in de hal van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Oude Gracht ter gelegenheidvan de openstelling voor het publiek van het Utrechts Documentatie Systeem. 115

Maandblad Oud-Utrecht 1987 1 Afb. 9 Kaart van het centrale gedeelte van de gemeente Utrecht. De cijfers verwijzen naar de genummerdebeschrijving van het op die plaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming of vondst. 118

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 46 Boterstraat.Twee geconserveerdeduigenbakjes. Conserve-ring en foto P. C. vonHout. dus een datering is niet te geven. Misschien kan eenlezer ons informeren? J. R. Treling Ook leerresten waren goed bewaard gebleven. Hetmerendeel hiervan betrof fragmenten van schoenen.Van een aantal daarvan kon het type worden vast-gesteld en dit bleek in alle gevallen een type dat ookin andere Nederlandse steden in de 13e eeuw wordtaangetroffen (afb. 47). Uit het 13e eeuwse ophogingspakket van sleuf 2kwam tenslotte de fraaie sikkel van afb. 48 die in demest goed bewaard is gebleven. Latere bewoning Over de periode na de 13e eeuw moeten we helaaskort zijn, omdat de bouw van de melkfabriek demeeste sporen daarvan heeft vernietigd. In sleuf 1(afb. 23) werden enige resten van een keldervloermet drainageput gevonden. Direkt ten zuiden hiervanwaren nog puinresten van 2 poeren van een spaar-boog

te zien. Onder een van deze poeren was de grondverstevigd door een groot aantal ingeslagen paaltjes.Doordat dateerbare vondsten ontbraken, is niet pre-cies te zeggen uit welke periode deze bouwelementenstammen, maar ze bewijzen wel dat het open erf uit de13e eeuw in later tijd met een stenen huis is bebouwd.Enkele beerputten in sleuf 1 konden vanwege eenzware olieverontreiniging niet onderzocht worden.Sleuf 3 bevatte aan latere bewoningssporen voorna-melijk een vondstenrijke beerput uit de eerste helftvan de 15e eeuw (afb. 25 P). Tenslotte rest ons de afbeelding van een tinnen voor-werp waarvan we de functie tot nu toe niet hebbenkunnen achterhalen (afb. 49). Het is een stortvondst, Afb. 48 Boterstraat. Ijzeren sikkel, 13e eeuw. FotoP. C. von Hout. Afb. 49 Boterstraat. Tinnen voorwerp, functie onbe-kend. Foto P. C. von Hout. Binnen het tinnen frame ziteen houten blokje waar doorheen spijkertjes geslagenzijn. Afb. 47

Boterstraat. Leren schoen, 13e eeuw. Con-servering en foto P. C. von Hout. 137

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 59 Donkerstraat 13. Doorsnede en zij-aanzichtkozijnstijl. Tek. Jean Penders. De doorsnede is terhoogte van de onderzijde van hetpengat van bovenafgenomen. De plaats van de toognagels is gestippeldtoegevoegd. In het aanzicht van de rechterzijde is deilaats van het pengat gestippeld aangegeven. O O o Afb. 60 Donkerstraat 13. Strijklicht over de rechter zijkant van de stijlmet links de onderzijde van het pengat. 143

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Het was van oorsprong een diep huis, met de nokloodrecht op de Korte Nieuwstraat en een trapgevelaan die kant, die in zijn vormentaal geheel aansloot bijdie van het buurpand (afb. 87). In opzet bestond enbestaat het huis uit een met een laag tongewelf on-derkelderde hoge voorkamer, waarachter een opka-mer op een royale keukenkelder ligt. De stookplaat-sen van keuken, opkamer en verdieping bevindenzich in de as van de achtergevel. Door gebruik te ma-ken van een in schijn tot het buurhuis KorteNieuwstraat 4 behorende travee konden naast hetdiepe huis de entree, de hal en de nog compleet be-waard gebleven spiltrap worden ondergebracht, ter-wijl op de verdieping deze travee kennelijk bij de voor-kamer werd getrokken (aldaar bevond zich ook destookplaats) (afb. 88), alsmede een kleine zijkamerop de verdieping. De moer- en kinderbalklagen waren voorzien vansleutelstukken van hetzelfde model als

bij KorteNieuwstraat 4 (afb. 85). De 17e-eeuwse kleurafwer-king van het plafond van de voorkamer op de verdie-ping was lichtblauw met gele biezen; in de achterka-mer was de eerste kleur oud-roze. De in de moerbal-ken ingelaten kinderbalken waren om de vier middelszwaluwstaarten verankerd. De grotendeels nog bete-gelde keuken in de halfverdiepte kelder heeft zijnoude opzet nog in belangrijke mate bewaard. Het pla-fond daarvan bestaat uit troggewelfjes op een houtenbalklaag. De deur naar de voorkelder is afgewerkt meteen gecanneleerde eiken omlijsting met renaissance-decoratie. Trans 4 Hoewel op deze plaats kort na 1860 een nieuw ,,Hee-renhuis&quot; werd gebouwd, bleek ook hier voor een groot deel van het eraan voorafgaande 17e-eeuwsehuis gebruik te zijn gemaakt, zodat de opzet daarvannog enigszins kon worden achterhaald.Het oude huis bestond uit een verbouwde middel-eeuwse vleugel loodrecht op de straat en links

daar-naast een 17e-eeuwse vleugel langs de straat (afb.83). De rechter vleugel heeft middeleeuws muurwerkover twee lagen. De achtermuur van de linker vleugelbestaat op de beganegrond uit (secundair gebruikte?)moppen en daarboven uit 17e-eeuwse steen. Hij wasgeheel blind, met uitzondering van een later dichtge-zette poort ter plaatse van de linker voorkamer: oor-spronkelijk moet door deze kamer de bovengenoem-de poortweg van het achterliggende huis van Hermanvan Ewijck hebben gelopen. Alleen het voorste deel van de middeleeuwse vleugelwas onderkelderd, met een tongewelf in de straat-richting. Het achterste deel had 60 cm onder het hui-dige vloerpeil een rode plavuizenvloer, die bij het 17e-eeuwse huis zal hebben gehoord. De indeling van debeganegrond bestond, voor zover na te gaan, uit eenentree (op de huidige plaats) met hal en spiltrap endaarnaast links twee kamers naast elkaar en rechtstwee kamers achter elkaar

(afb. 83). De hal en de ka-mer links daarnaast hadden nog een 17e-eeuwsemoer- en kinderbalklaag, de rest van de balklaag wasin het recente verleden geheel vernieuwd. De stook-plaatsen van de beide kamers links zaten rug aan rugtegen de tussenmuur. Op de verdieping was de indeling vrijwel gelijk (afb.84). Hier was de oude balklaag vrijwel geheel be-waard gebleven. Deze was in de achterkamer rechtsnog middeleeuws en voorzien van vrij rijk bewerktepeerkraalsleutelstukken (afb. 85). Het achterste balk-vak was smaller en de achtergevel bleek in de 19e Afb. 87 Korte Nieuw-straat 2 en 4; Trans 2 en4. Gezicht vanaf deDomtoren op de huizenaan de Korte Nieuw-straat en de Trans. FotoW. C. van Dijk, ca 1870,aanvulling A. F. E. Kipp. 159

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 90/91 Kromme Nieuwe Gracht 33. Plattegrond van de begane grond en van de verdieping met de ver-schillende periodes van het metselwerk. Tek. Kees Terhorst. De kamer met het 18e-eeuwse stucplafondgrenst rechts aan de gracht. In de noordpijl verwerkt: de hoek met rondstaafprofiel van de 13e-eeuwse ingang(zie ook afb. 95). Op de verdieping is in de zuidwesthoek van de grachtvleugel de traptoren geprojecteerd. 1662XVIII OVERIGE 162

Maandblad Oud-Utrecht 1987 (waarschijnlijk) eenlaagshuis van bescheiden maatdat op hetzelfde claustrale erf stond. Misschienhoorde dit gebouw als zomerhuis of als dienstwoningbij het grote huis. Waarschijnlijk was er tussen detraptoren van het grote huis en dit huisje een brugover de gracht (zie Kroniek 1985, MBOU 1986-11,169). Na de Reformatie veranderde niet alleen de status vanhet huis, maar ook gingen de nieuwe eigenaren het inhet begin van de 17e eeuw flink uitbreiden (afb. 92).Waarschijnlijk werd de vleugel tegen de oostgevelvan het oude huis, met uitzondering van de traptoren,afgestoten. Tegen de westgevel van het hoofdhuis kwam eenkeukenaanbouw met een lessenaarsdak. Haaks te-gen de noordgevel werden twee eenlaagsvleugels ge-bouwd, die door een tussenlid verbonden werden. Devleugel tegen de traptoren bevatte een ruime kamer;die aan de andere kant was ruim dubbel zo groot,maar werd door een muur in twee gelijke

delengesplitst. In het tussenlid was een spiltrap opgeno-men, waarmee de beide zolders bereikbaar waren.Tot de aanpassingen in het oude huis behoorde deaanleg van een kelder met een gang langs de kelderals toegang. Ook aan de kap werden wijzigingen uit-gevoerd. De benedenkamer aan de oostzijde werd af-gewerkt met een bruin geschilderd plafond met gele Afb. 99 Kromme Nieuwe Gracht 33. Eenvollemaans-gezicht op de noordmuur van de verdie-ning van het claustrale huis, vroege 16e-eeuw. De childering is bewaard gebleven achter een latere 'warsmuur. fb.

100 Kromme ieuwe Gracht 33. Delordoosthoek van het'ddeleeuwse huis metweer geopende in-ng van ca. 1500 met'ts daarvan de noghtgemetselde lavabo-en andere bouwspo-. Tegen het plafondresten van een 17e-jwse muurschildering<?r oudere decoraties.~:hts de grote 18e-jwse keukenschouw. 167

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 119 Lange Nieuwstraat 63. Plattegrond van dekelder; reconstructie van de 17e-eeuwse opzet. Tek.K. Terhorst. eeuws huis, dat bovengronds kennelijk rond het mid-den van de 17e eeuw geheel werd vernieuwd: al hetdragende muurwerk vertoont namelijk vanaf het be-ganegrondpeil een kleiner baksteenformaat (25 x 12x 5 cm, 10 lagen 59 cm). Tegelijk met deze vernieu-wing werd kennelijk de achterste beuk gebouwd, die,tot en met de kelders (links met een kruisgewelf,rechts met troggewelfjes op een houten balklaag) deindruk maakt een geheel 17e-eeuwse uitbreiding tezijn. Alle balklagen in het huis vertonen dezelfde de-taillering; zij geven geen aanleiding om twee bouwfa-sen te veronderstellen, zoals dat nogal eens bij eenaantal andere 17e-eeuwse voorbeelden van twee-beukige huizen het geval blijkt te zijn. Wel liggen devloerniveaus van de achterste beuk (en vroeger ookvan de kap) lager dan die van de

voorste beuk.Als merkwaardig detail kwam bij de moer- en kinder-balklaag van de linker achterkamer op de begane-grond een voorbeeld van een oude isolatietechniek BI) Afb. 117 Lange Nieuwstraat 63. Situatie van depanden Lange Nieuwstraat 63 en 75-85; detail uit dekadastrale minuut van 1832. lek. A. F. E. Kipp. gevel is plastisch geleed door drie uitbouwen overtwee etages (afb. 121). De middelste daarvan sluitaan op het trappenhuis; de beide hoekuitbouwen zijnkennelijk bedoeld voor toiletvoorzieningen op tweeniveaus. Rechts beneden bleef als toegang daartoenog een zwaargeprofileerd 17e-eeuws deurkozijn be-waard (afb. 122). De royale kelders van de voorste beuk zijn voorzienvan een reeks gordelbogen met troggewelven(baksteenformaat: 29 x 14 x 6,5 cm) (afb. 119). Zijbehoorden ooit bij een even breed opgezet middel- Afb. 118 Lange Nieuwstraat 63. Plattegrond van debeganegrond; reconstructie van de 17e-eeuwse op-zet. Tek.

A. F. E. Kipp. Afb. 120 Lange Nieuwstraat 63. Dwarsdoorsnededoor het huis; reconstructie van de 17e-eeuwse op-zet. Tek. A. F. E. Kipp. 177

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 125 Lange Nieuwstraat 76. Vogelvluchtbeeldvan de middeleeuwse bebouwing ter plaatse van Lan-ge Nieuwstraat 76. Tek. A. F. E. Kipp. verleden wat meer over de middeleeuwse bebouwingaldaar bekend is geworden. Verwezen zij daarvoornaar Lange Nieuwstraat 63 en 75-77-79-81-83-85 indeze Kroniek, alsmede naar Lange Nieuwstraat26-28-30 in de volgende Kroniek. Lange Nieuwstraat 76 is rond het midden van de 17eeeuw ontstaan als nieuwbouw op de hoek van deGroenestraat, ter plaatse van twee middeleeuwsehuizen. Bij de bouw werd voor de linker zijmuur envoor de achtermuur gebruik gemaakt van de met debelendingen gemene muren, en verder van de funde-ringen en van de kelder aan de voorzijde (afb. 125).Uit deze bewaard gebleven oudere bouwdelen viel afte leiden, dat er ter plaatse voordien een onderkelderdtweelaags middeleeuws hoekhuis stond met de kapevenwijdig aan de

Lange Nieuwstraat, en daarachtereen bescheidener en minder diep eenlaags huis, zon-der kelder en met de kap evenwijdig aan de Groe-nestraat (afb. 126). Van het oude hoekhuis kwamende vloerpeilen van verdieping en zolder ongeveerovereen met die van eerste en tweede verdieping vanhet 17e-eeuwse huis. De topgevel opzij was afge-werkt met vlechtingen en bestond uit moppen vanhet formaat 30 x 15 x 7/7,5 cm (10 lagen 84 cm).Bovendaks was deze muur slechts halfsteens (afb.127). Het achterste huis was kennelijk van jongere datum.Het muurwerk bestond hier uit kleine moppen (26 x12,5 x 5,5 cm, 10 lagen 70 cm), wat wijst op eenontstaan in de 16e eeuw. Het huis heeft altijd stook-plaatsen gehad in de oostmuur, de huidige achter-muur. Bij de 17e-eeuwse nieuwbouw kreeg het huis directzijn huidige omvang. Aan het verschil tussen de beidemiddeleeuwse voorgangers dankt het de sprong in delinker zijmuur, voor de rest is het

zeer regelmatig vanopzet. De sobere voorgevel met hanekamstrekkenboven de vensters is op vlucht gebouwd en rusttewaarschijnlijk vanouds op een houten onderpui. Voor Afb. 127 Lange Nieuwstraat 76. Langsdoorsnedemet reconstructie van de 17e-eeuwse opzet en metbouwsporen van de middeleeuwse huizen ter plaat-se. Tek. A.F. E. Kipp. de voor- en de zijgevel werd verschillende baksteengebruikt. Die van de voorgevel is hard en paarsbruinvan kleur (24 x 11 x 5 cm, 10 lagen 59 cm); die vande zijgevel is van een zachtere kwaliteit en oranjerood(24 x 11,3 x 4,5-5). De hanekamstrekken in devoorgevel zijn eveneens van de laatstgenoemdesoort. Het gelige voegwerk was afgewerkt met een Afb. 126 Lange Nieuwstraat 76. Plattegrond van debeganegrond en de eerste verdieping met reconstruc-tie van de 17e-eeuwse indeling. Tek. A. F. E. Kipp. 179

Maandblad Oud-Utrecht 1987 had oorspronkelijk een eigen steens zijmuur aan derechterkant en een half steens schil tegen de reeds be-staande zijmuur van nr 85 aan de linkerkant. De rech-ter zijmuur bleek te rusten op een fundering metspaarbogen, die onder de voorgevel ontbraken. Hetmiddeleeuwse vloerpeil van de beganegrond heeftkennelijk weinig lager gelegen dan het huidige. Mid-den onder het huis, nog net binnen de oude omvang,bevond zich een wat latere minikelder, die een tijd-lang kennelijk als beerput heeft dienst gedaan. In de17e eeuw werd het huis naar achteren met 6 m uitge-breid. Dit gedeelte werd voorzien van een kelder meteen tongewelf evenwijdig aan de straat, die zich welover de volle breedte maar niet tot aan de nieuwe ach-tergevel uitstrekte. De kelder was vanouds voorzienvan een kelderlicht rechts en een keldertrap links. De-ze laatste mondde uit in de keuken, die zich kennelijkvanaf dat moment in een uitbouw achter

de achterge-vel bevond. Boven het gewelf werden verschillendeplavuizenvloeren aangetroffen, waaronder een 17e-eeuwse van 1,8 cm dikke rode plavuizen (15 x 15cm), gelegd in halfsteens verband. De toenmaligeverdiepingsvloer in deze uitbreiding lag een kleine me-ter lager dan de huidige, en rustte op een enkelvoudi-ge balklaag die opgelegd was in de zijmuren. Op deverdieping was nog een deel van de 17e-eeuwse gre-nen spiltrap bewaard gebleven. De zoldervloer be-stond uit zeer brede grenen delen (38-44 cm, 3,5 cmdik) met losse eiken veren op een enkelvoudige balk-laag. De 17e-eeuwse kap bestaat uit vier A-spantenmet tot de nok doorlopende rechte spantbenen eneen middels bescheiden korbelen afgeschoord haan-hout bij wijze van dekbalk. Ook voor Lange Nieuwstraat 85, het hoekhuis aan devoormalige Payenborchsteeg, geldt dat het een mid-deleeuwse oorsprong heeft. Wel was dit huis van-ouds reeds groter dan de boven

besproken huizen enwerd het bovendien in de 17e-eeuw op een royalere Afb. 139 Lange Nieuwstraat 75-85. Details vantwee 17e-eeuwse vensterkozijnen. Tek. A. F. E.Kipp. Links een kruiskozijn in de voorgevel van nr 79;rechts een bolkozijn op de zolder van nr 83. Lange Nieuwstraat 81 dateert in zijn huidige vorm inhoofdzaak uit het midden van de 19e eeuw, maar hetis ontstaan uit een tweelaags, middeleeuws huis terdiepte van de voorste helft, en een iets inspringendelatere uitbreiding daarachter. De noordmuur bleek opzolder nog net een deel van de bovengenoemde mid-deleeuwse zijtopgevel van het buurpand, nr 79, tehebben bewaard. In de zuidmuur kwam eveneens eendeel van een eensteens topgevel in moppen tevoor-schijn, ditmaal voorzien van vlechtingen, en aanslui-tend op een steilere dakhelling (ca 60°, steenformaat28 x 14 x 6,5cm, 10lagen 77 cm). Voornr81 lijktaan beide zijden gebruik gemaakt te zijn van reeds be-staande

gemene zijmuren. Gezien de sporen van dak-moeten lag de goothoogte wat lager dan die van nr79. De uitbreiding naar achteren, in de loop van de17e eeuw, vond vermoedelijk achtereenvolgens bij85, 83, 81 en als laatste bij 79 plaats. Lange Nieuwstraat 83 behield tot op heden (ondankseen belangrijke 19e-eeuwse verbouwing) groten-deels zijn 17e-eeuwse opzet. Maar ook dit huis wasduidelijk herkenbaar gegroeid uit een tweelaags mid-deleeuwse voorganger van 7,50 m diep, met eengoothoogte van ca 6,50 m en een kap evenwijdig aande straat (afb. 140). Het was niet onderkelderd en Afb. 140 Lange Nieuwstraat 75-85. Doorsnededoor Lange Nieuwstraat 83 naar het noorden metbouwsporen van het middeleeuwse en het 17e-eeuwse huis. Tek. A. F. E. Kipp. Afb. 141 Lange Nieuwstraat 75-85. Zuidelijke zijgevel van Lange Nieuwstraat 85 aan de Pavenborchsteeg, met aanduiding van de daarin opgeno-men middeleeuwse trapgevel. Tek. A. F. E.

Kipp. 184

Maandblad Oud-Utrecht 1987 i..t* Afb. 145 Lange Smeestraat 40. Plattegrond en doorsneden van de beide middeleeuwse kappen van het Bar-tholomei'Gasthuis. Tek. K. Rampart. A: Plattegrond met aanduiding van de telmerken. B: dwarsdoorsnede doorde kap van de kapelvleugel en langsdoorsnede door de kap van de straatvleugel C: Dwarsdoorsnede door dekap van de straatvleugel. 187

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 153 Lauwerecht22 bis. Kegelvormigedroogpotjes. Foto P. C.von Hout. heeft gevormd van het complex van het bisschoppe-lijk paleis. Deze muur heeft deel uitgemaakt van deten tijde van bisschop Balderik herstelde en vermoe-delijk enigszins naar het westen uitgebreide ommu-ring van het voormalige romeinse castellum. Het ver-volg hiervan in noordelijke richting fungeerde tevensooit als westmuur van het zogenaamde paleis Lofen,achter de Vismarkt. Fragmenten ervan zijn in de loopder tijd in verschillende huizen langs de Lichte Gaardgesignaleerd (bijvoorbeeld in de kelders van LichteGaard 1, 8 en 9, en bij enkele andere huizen zelfs inhet opgaande werk) (afb. 154). De dikte van deze muur is ca. 1,20 m. Het materiaalbestaat in hoofdzaak uit blokken tufsteen. Het on-derste gedeelte, waarin tevens blokken rode E. Smink, Vondsten van bedrijfsaardewerk uit deHaarlemmertrekvaart van loodwitmolen De Star. Eenbeknopte

geschiedenis van de loodwitindustrie. Hol-land 15, nr. 1, 1983, 40-51. H. E. Stuurman, Loodwitpotten-Loodwitmolens-Loodwitindustrie. Westerheem 16, nr. 2, 1977,79-96. H. Wefers Bettink, De Utrechtse loodwitfabriek FirmaG. Greve. Utrecht 1910. 28. Lichte Gaard 7 Bij een bescheiden verbouwing van Lichte Gaard 7kwam ongeveer halverwege de huisdiepte in door-snee de onderbouw in zicht van de wellicht 10eeeuwse muur, die ooit een tijd lang de westmuur w^m A tMM T3 Ba O Afb. 154 Lichte Gaard 7. Situatietekening van Lichte Gaard en Donkere Gaard. Tek. A. F. E. Kipp. Aangege-ven zijn hierin <A) een voorlopige kelderplattegrond, (B) de voormalige Bisschopshof, en (C) de plaatsen waarde tufstenen muur (met latere vernieuwingen in moppen) tot nu toe aangetroffen werd. 193

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 157 Loeff Berch-makerstraat 42-44. Plattegrond met de gevonden resten van de 14eeeuwse vloer in hetvoorhuis. Tek. Kees Terhorst. De stookplaats-funderingen daterenrespectievelijk uit de 14eeeuw (A) en de 15e-eeuw (Bj. De haard vanhet voorhuis werd meernaar voren verplaatst.Die van het achterhuiswerd alleen verdiept. UU Afb. 158 Loeff Berchmakerstraat 42. Beeldvan de opgraving in hetvoorhuis met langs dezuidmuur resten van een14e-eeuwse vloer vangeel en zwart geglazuurde plavuisjes ende funderingen van een14e- en 15e-eeuwsehaard. 196

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 161 Loeff Berchmakerstraat 44. Detail van denoordmuur met twee spaarnissen (de muurdammenzijn later afgehakt). Zichtbaar tussen beide bogen iseenzelfde type sleutelstukken als in nr. 42. Afb. 162 Loeff Berchmakerstraat 42. De sleu-telstukken van ca. 1450. Boven: van de verdieping,onder: van de begane grond. en pengaten aan drie zijden had. Deze kenmerken ma-ken een functie van deze stijl in een stelsel van houtenwanden waarschijnlijk. Hij heeft misschien behoordbij een combinatie van trapwand en bedsteden (op deverdieping moet de oude trapsituatie bewaard geble-ven zijn). Een verbouwing in de 17e eeuw verplaatste de spil-trap naar het voorhuis. Op de beganegrond van hetachterhuis werd een gang naar de achterdeur afge-scheiden. Om zoveel mogelijk ruimte over te houdenwerd langs de gang de dikte van de zijgevel met eenhalve steen verminderd. Ook de achtergevel werdaangepakt: op de verdieping

werden in plaats van eenvenster twee openingen gemaakt. De moer- en kin-derbinten van het voorhuis werden in de 18e eeuwdoor een enkelvoudige balklaag vervangen. Op de be-ganegrond werd in de zuidwesthoek een bedstedegetimmerd en de stookplaatsen werden vernieuwd.In het asputje van het achterhuis lagen scherven vaneen bolle majolica-deksel van een grote siervaas, watop de aanwezigheid van enige luxe duidt.In de 19e eeuw kreeg het achterhuis een nieuwe balk-laag op de beganegrond, werd de kap voor en achterafgeschuind en kreeg het huis zijn tegenwoordigevoorgevel met winkelpui. Ook de pui in de achterge-vel werd vernieuwd. Tenslotte kreeg het voorhuiseen moderne kap en sinds de laatste verbouwing isook het achterhuis zijn ruim 500 jaar oude kap kwijt. Afb. 163 Loeff Berchmakerstraat 42. Zwart aarde-werken voorraadpot uit de 15e eeuw als aspot inge-graven in de haardvloer van het achterhuis. Foto: Pe-ter von Hout. 199

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 173 Nicolaaskerkhof, Nicolaastoren. Schetsvan de constructie van de spiltrap uit 1581. Tek. A.F. E. Kipp. gen (afb. 177, 169). Bij de afronding van het bouwproject hoorde het witschilderen van de bekroning: de schilder kreeg op 25juli 1582 23 gulden uitbetaald &quot;dat hij den toorn ge-schildert ende gelootwit heeft&quot;. Het ontwerp van detorenbekroning werd onder meer gekenmerkt doortussenstijlen in de acht vakken van de koepel. Dezemaakten duidelijk dat de bekroning van de Kiaastorenin kunsthistorische zin familie is van die van deAmsterdamse Oude-Kerkstoren. Deze tussenstijlenschijnen bij een onderhoudsbeurt in het midden vande vorige eeuw te zijn verdwenen. Zij zijn dij de laat-ste restauratie weer aangebracht. Samen met hetherstel van de originele kleurstelling komt het karak-ter van de toren nu weer duidelijk tot zijn recht (afb.175) Twee andere timmerlieden kregen de opdracht voorde nieuwe torentrap:

,,Betaelt Jacob Boot ende Har-man Willemss. van Paijenborch van dat zij mit hen-beijden gemaeckt hebben die weijndeltrap indenvoorschr. toorn vermogens quitantie ende specifica-tie . . . xx g. Hst.&quot;. Deze nog bestaande spiltrap is ca12 m hoog en heeft de vorm van een rondgaandekuiptrap (afb. 174). Hij maakt als timmerwerkstukweliswaar een bescheiden indruk, maar het wekttoch enige verbazing, dat hij evenveel kostte als deschilder kreeg voor het schilderen van de vier uurwij-zers (mogelijk hing dit samen met het gebruik vanbladgoud, hoewel dezelfde schilder nog apart 6 gul-den kreeg voor het feit dat hij ,,die vier handen aan diewijzers verguit ende gestoffeert heeft&quot;). Deconstructie is in vergelijking met die van andere spil- Afb. 174 Nicolaaskerkhof, Nicolaatoren. De spiltrap uit 1581. Foto's A. F. E. Kipp. A: Van bovenaf gezien.B: Detail van de bevestiging van de treden middels zwaluwstaarten, die met een spijker gezekerd zijn. C: Detrap

van onderen gezien. 205

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 183 Nieuwe Kamp 2-12, Achterom 2-4. Situa-tie van de Fundatie van Metelerkamp. op 2 mei 1844 bij testament gesticht door mej. P. P.J. Metelerkamp, waarna voortvarend met de bouwwerd begonnen: de bescheiden eerste steen heeft alsinscriptie ,,J. J. M. 8 mei 1844&quot;.Het complex bestaat uit een rij van zes panden langseen slop, en ruggelings daartegenaan twee grote pan-den aan het Achterom (afb. 183, 186). Het grondvlakis bij de eerste rij 7 x 5 m, bij de laatste 8,50 x 6 m.De door geblokte pilasters geflankeerde voorgevelshebben alle dezelfde opzet met een deur tussen tweevensters en een dakkapel in het midden. De balklaagis enkelvoudig, de kappen zijn vanouds beschoten af-gewerkt (staand beschot van brede delen met eenconstructieve functie). De beganegrond heeft rechtsen links een kamer, beide met een van een eenvoudi-ge schoorsteenmantel voorziene stookplaats tegende zijmuur. In de

houten kamervloer is tegen de ach-termuur een vak met grijze plavuizen ingevoegd tenbehoeve van de keukenhoek. Tussen de kamers ligteen portaaltje achter de voordeur, vanwaar een bredesteektrap naar de zolder leidt (afb. 184, 185). Daar-onder zijn achtereenvolgens de bedstee met bedstee-keldertje, een rug-aan-rug-kast en een plee gesitu- ACHTEROM Afb. 182 Nieuwegracht 29. Op deze foto van ca.1912 is de onderpui van het huis nog voorzien vaneen gebogen erker als uitstalkast (GAU/TA NieuweGracht bij Paulusbrug, c. 1912 (1). heeft die naar voren toe moet hebben doorgelopen, ishet zeer wel mogelijk dat er in de middeleeuwse situa-tie een open gang tussen de nrs 29 en 31 heeftbestaan, die bij de bouw van het huidige hoekhuisgrotendeels bij nr 29 is getrokken (ook de perceels-breedte wijst in deze richting). In dat geval kwam hetzojuist genoemde zijdeurtje in deze gang uit en wijstdan niet op een verbinding tussen de beide

buurpan-den (afb. 179). A. F. E. Kipp 34. Nieuwe Kamp 2-12, Achterom 2-4 Bij de renovatie van de Fundatie van Metelerkampkwam een vrijwel gaaf en daardoor zeer illustratiefvoorbeeld van een goed verzorgd complex 19e-eeuwse vrijwoningen aan de orde. De Fundatie werd BEGANE GROND Afb. 184 Nieuwe Kamp 2-12, Achterom 2-4. Plattegrond van de Fundatie. Tek. K. Terhorst. 209

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 190 Oude Gracht 99, Oudaen. De kantelen op de zuidmuur. Foto's A. F. E. Kipp. Links: Tijdens het bouw-historisch onderzoek. Rechts: Na de restauratie, gecompleteerd en afgewerkt overeenkomstig de aangetroffengegevens. dat de dagkanten daarvan heel lang met een dunnepleisterlaag en ettelijke witkalklagen voorzien zijn ge-weest (afb. 190). Aangezien de binnenzijde van deweergang blijkens de aard van het metselwerk van-ouds met pleister afgewerkt moet zijn geweest, is hetniet onmogelijk, dat het principe van de witte dagkan-ten reeds uit de bouwtijd stamde. Bij de restauratie ishet - ondanks de zorgelijke technische toestand waar-in de bovenste zone van de zuidmuur verkeerde - mo-gelijk gebleken het oorspronkelijke werk van de kan-telen compleet te handhaven, zodat hier sprake is vaneen zeldzaam voorbeeld van werkelijk originele mid-deleeuwse kantelen. Vrijwel alle nog bestaande voor-beelden

van kantelen zijn ooit een keer vernieuwd ofgereconstrueerd. Bij de restauratie konden de metezelsruggen afgedekte koppen op grond van de terug-gevonden maten worden hersteld. Een merkwaardige verrassing kwam te voorschijn on-der de plavuizenvloer van de torenkamer, geheel bo-venin de traptoren. Bij het vernieuwen van deze vloerbleek, dat zich in en onder de puinvulling waar dezevloer op rustte, de overblijfselen bevonden van eengemetselde duiventil (afb. 191). In de ruimte die bo-ven de bovenste trapgewelven overbleef, warenrondom reeksen nestholtes gemaakt door middel vaneen stapeling van liggende en staande moppen. Aan- gezien deze van hetzelfde soort waren als het muur-werk van de toren en het huis, is het goed mogelijk,dat deze opzet uit de bouwtijd dateert. Hoe ver dezetil naar boven doorliep en hoe hij afgewerkt was, wasniet na te gaan, al moet hij wel duidelijk boven het hui-dige vloerniveau hebben uitgestoken.

Evenmin wasde plaats van de uitvliegopeningen terug te vinden.Deze moeten zich of in de voorgevel hebben bevon-den (in een zone waar het metselwerk in 1858 werdvernieuwd), of in een opgaande muur (muurtje?) aande kant van het dak (die in dat geval bij de verbouwingrond 1504 moet zijn vervangen). Ook in het kader van het onderzoek naar het ontstaanvan het verschijnsel werven en werfkelders leverdeOudaen belangrijke gegevens op. In de eerste plaatswas bij het bouwhistorisch vooronderzoek reeds ge-bleken, dat het vloerpeil van de beganegrond in eersteinstantie bijna 70 cm lager heeft gelegen dan het hui-dige. Het lag daarmee tevens ruimschoots benedenhet huidige straatniveau, dat vermoedelijk na de 14eeeuw nauwelijks meer gewijzigd is, aangezien debestrating vrijwel overal vlak over de kruinen van dewerfkeldergewelven uit die tijd loopt. Het huidigevloerpeil van de beganegrond is gekoppeld aan eenmiddeleeuws keldergewelf

in het hoofdhuis, dat uiteen tweede fase stamt en dat het oudste vloerniveau 213

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 193 Oude Gracht 99, Oudaen. Aftekening vande 18e-eeuwse bedsteden (en van de slijtage doorhet gebruik) op de vloeren in het hoofdhuis. Foto, A.F. E. Kipp. Boven: De houten vloer van de man-nenslaapzaal op de tweede verdieping. Onder: De pla-vuizenvloer van de vrouwenslaapzaal op de eersteverdieping. duidelijk zeer geliefd en kregen waarschijnlijk vaakburen op bezoek. Voor de houten vloer van de tweedeverdieping, de mannenzaal, geldt het zelfde verhaal. A. F. E. Kipp Afb. 194 Oude Gracht 145. Situatietekening vanOude Gracht 145 en 152-156 op basis van de ka-dastrale minuut van 1832. Tek. A. F. E. Kipp. afb. 197), kwam een aantal bouwhistorische gege-vens aan het licht, die iets over de geschiedenis vanhet huis vertellen. De waarnemingen bleven beperkttot enkele punten op de beganegrond (afb. 194,196). Allereerst werd geconstateerd, dat het muurwerk -tot aan een verdwenen oude

achtergevel op 23 m uitde rooilijn - uit zeer grote moppen bestond. Het steen-formaat (32 x 15/16 x 8/8,5 cm, 10 lagen 94 cm)lijkt te wijzen op een bouwtijd in de tweede helft vande 13e of in het begin van de 14e eeuw. De oorspron-kelijke (waarschijnlijk enkelvoudige dennen) balklaagboven de beganegrond werd, wellicht in de 14eeeuw, vervangen door een samengestelde balklaagvan 9 vakken diep (2,40 m h.o.h.), die was voorzien 36. Oude Gracht 145 Bij een snel verlopen verbouwing van een winkel in ditpand, dat zijn huidige gedaante aan een 19e-eeuwsemetamofose dankt (de voorgevel dateert uit 1876; Afb. 195 Oude Gracht 145. Reconstructie van de gevelwand van Oude Gracht 137-155; toestand ca. 7650.Tek. A. F. E. Kipp. 215

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 202 Oude Gracht 179. Langsdoorsnede met de noordmuur. Tek. Kees Terhorst. De verdeling in voor-en achterhuis stamt van de 14e-eeuwse opzet. Daarvan is de vakwerkwand in het achterhuis nog bewaard.De 15e-eeuwse moerbalken van de begane qrond liggen op hun oorspronkelijke nivo. Die van de verdiepingzijn samen met de spanten in de 17e eeuw een halve meter opgetild. In de muur van het voorhuis zijn op deverdieping de sleuven van het 14e-eeuwse houtskelet te zien. De contouren van de 15e-eeuwse voorgevel zijnrechts aangegeven. 1300) en het St Petersgasthuis in Arnhem (vroege14e eeuw). Het is ook door zijn indeling - een kleiner woongedeel-te aan de tuinkant en een groter ,,zaal&quot;gedeelte aande straatkant, waarbij meestal een van beide gedeel-ten onderkelderd is - dat het huis aansluit bij de opzetdie de grotere woonhuizen uit de 13e en 14e eeuwkenmerkt. De stijlen van het eiken vakwerk

zijn 23 cm breed en20 cm diep, op 2,65 m afstand van elkaar geplaatsten met regels van 10 cm dik verbonden. De stijlen ein-digen met een pen in een even dikke borstwe-ringsplaat (afb. 204). Schoren tussen stijlen en borst-weringsplaat maken er een onwrikbaar geheel van. Inde stijlen zit net onder de bovenste regel een (geslo-ten) pengat voor een moerbalk, en ter hoogte van de Afb. 203 Oude Gracht179. De dwarsge-plaatste kelder onder hetachterhuis met links devroeg 14e-eeuwse kel-dertrap. 220

Maandblad Oud-Utrecht 1987 OUDE GEACHT I f sniiTiiiT/mnrrrmrnnrnnrnriTlTflirfli f A r«. 227

Maandblad Oud-Utrecht 1987 ??~ Afb. 220 Oude Gracht307, Leeuwenberch.Plattegrond van de bega-negrond; reconstructievan de laatmiddeleeuw-se opzet van het huis.Tek. A. F. E. Kipp. Afb. 220a Oude Gracht307, Leeuwenberch. Re-constructie van de nieu-we voorgevel uit ca1500. Tek.A. F. E. Kipp. in hoeverre dit perceel zijn vorm en omvang dankt aangeleidelijke uitbreiding met delen van buurpercelen,of dat er hier sprake is van een groot perceel waarvanop den duur aan de voor- en achterkant ondiepe ka-vels zijn afgesplitst. Een tweede merkwaardigheidvan de parcelering is de nadrukkelijk schuine aanslui-ting op de Oude Gracht, waaraan het huis zijn schuin-geplaatste en dus relatief brede voorgevel dankt.Meer dan enige opmerkingen daarover zijn hier nietop hun plaats. Ten eerste valt op, dat dit verschijnselgeldt voor de hele Oude Gracht tussen de nrs 245 en341, waarna de perceelsrichting plotseling een ande-re is. Ten tweede, dat deze

verandering plaats vindtin de buurt van het punt waar de rond 1 1 22 gegravenOude Gracht (de toenmalige ,,Novum Fossatum&quot;) deSmebrugisao . . . (ca 1500) eygenaer van gewor-den Gysbert van Leuwen, wiens dochter getroudtaen Aernt Boot, de voorgevel van grauwen erduyndede maken, settende op yder tinne een stene leuw,oock het huys nae haer latende noemen Leuwen-berch.&quot; Het huis staat op een naar achteren toe breed uitlo-pend perceel, dat vroeger tot aan de Springweg zalhebben doorgelopen en dat in dat geval uitkomt opeen diepte van 90 m en dat een grootste breedteheeft van 33 m (afb. 219). Het is vooralsnog de vraag ~\-----1H-HI-----1 Afb. 221 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Reconstructie van de dwarsdoorsnede door het hoofdhuis, naarvoren, Tek. A. F. E. Kipp. Afb. 222 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Reconstructie van de langsdoorsnede door het hoofdhuis, naarhet zuiden. Tek. K. Terhorst en A. F. E. Kipp. 232

Maandblad Oud-Utrecht 1987 T ~ Afb. 223 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. De oorspronkelijke vorm van de top van de achtergevel van hethoofdhuis. Tek. A. F. E. Kipp. A: documentatietekening van de aangetroffen bouwsporen. B: reconstructiete-kening. aansluit op het vroegere riviergedeelte achter deTwijnstraat. En ten derde, dat de richting van dezeverkaveling dan wellicht in oorsprong ouder is dan hetgraven van dit deel van de gracht in 11 22. Het pand Oude Gracht 307 bestaat uit een hoofdhuisaan de gracht, met daar rechtsachter een middels eentussenlid daarmee verbonden groot achterhuis, waar-naast zich nog een klein zijhuis bevindt (afb. 220).Aan de linkerzijde ligt aan een smalle steeg nog eenlos bijgebouw. Het hoofdhuis telt twee bouwlagen met een zolder eneen kelder (afb. 221, 222). De zijmuren, de kap en deachtergevel stammen uit de bouwtijd van het huis, endateren vermoedelijk uit de eerste helft van de 14eeeuw. De huidige voorgevel

komt straks aan de orde,maar die is in ieder geval later in de middeleeuwen ge-heel vernieuwd. Van de oorspronkelijk 14e-eeuwsevoorgevel is niets met zekerheid bekend.Er zijn echter wel aanwijzingen gevonden voor het feitdat het huis in eerste instantie waarschijnlijk een(overkragende) houten voorgevel heeft gehad, en dusvolgens de indeling van Temminck Groll tot de zoge-naamde ,,3/4-huizen&quot;, d.w.z. stenen huizen met eenhouten voorgevel gerekend moet worden (afb. 227).In de eerste plaats blijkt, dat de voorgevel bij de ver-nieuwing rond 1 500 tot en met de fundering com-pleet nieuw opgetrokken is, zodat er kennelijk geenvoldoende stevige onderbouw aanwezig was om denieuwe gevel op te zetten, hoewel deze niet als zwaremuur is opgezet. In de tweede plaats bleken er in dezijmuren achter de huidige voorgevel nergens sporente vinden te zijn van een afgebroken stenen voorgan-ger. Die voorganger zou zeker niet dunner zijn ge-weest dan

de gelijktijdige achtergevel en dus bepaalddikker dan de huidige voorgevel. In de derde plaats wijzen indeling en nummering van de kap erop, datdeze ooit verder dan tot het binnenvlak van de huidigevoorgevel kan hebben doorgelopen.De uit de bouwtijd daterende achtergevel daarente-gen is grotendeels bewaard gebleven en maakte doorde na het ontpleisteren tevoorschijn gekomenbouwsporen een reconstructie van zijn oorspronkelij-ke contour mogelijMafb. 223, 228). Het bleek een ge-kanteelde trapgevel te zijn geweest. Plaats en vormvan de oudste vensters op de beganegrond kondentengevolge van latere wijzigingen niet meer wordenachterhaald. Op de verdieping kon slechts wordenvastgesteld dat er alleen een bescheiden venster uitde bouwtijd in de as van de gevel kan hebben geze-ten, en dat dit venster later een keer door een wat gro-ter kruiskozijn werd vervangen (afb. 227). Een in demuurdikte opgenomen en gedeeltelijk uitgemetseldheimelijk

gemak, in de rechter hoek op de verdieping,bleek een latere toevoeging. De luikopeningen op zol-derniveau bleken - wellicht bij de verbouwing rond1 500 - enigszins verbreed en verlaagd te zijn. Zij zijn,evenals de luikopening voor de vliering, voorzien vanzandstenen onder- en bovendorpels. Boven deze ope-ningen was een ontlastingsboog van schuin tegen el-kaar gestelde moppen gemaakt. Geheel bovenin kwa-men boven een (weggehakte) profiellijst van Naamsesteen een kleine, niet afsluitbare lichtopening, eentufstenen waterlijst en een drietal invliegopeningenvoor vogels te voorschijn. Deze drie openingen kwa-men op zolder uit. De bovenste, die nog net in hetuiterste puntje van de kap paste, had een ingemetsel-de hals van een aardewerken kruik als afwerking enwas, gezien de bescheiden diameter daarvan (3,5cm), duidelijk voor kleine vogels bedoeld. De beideandere waren veel royaler en ooit voorzien van eenuitkragende baksteen als aanvliegplatje,

ondersteunddoor een bakstenen console. 233

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Afb. 225 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Beelden van de kapconstructie van het hoofdhuis, naar de achter-gevel gezien. Dia's A. F. E. Kipp. Het huis is zijn bestaan kennelijk zonder kelder begon-nen, aangezien de fundering uit grote spaarbogenbleek te bestaan, zoals vooral bij de achtergevel nogduidelijk te zien is (afb. 222). Het huidige eensteensgewelf is van een wat kleinere maat moppen(30x15x7 cm) dan die waaruit het muurwerk be-staat (31 a 33 x 15a 16 x 7,5 a 8 cm, 10 lagen 85cm). Maar zij zijn wel weer iets groter dan die van devoorgevel (30 x 15 x 6,5 cm, 10 lagen 77 cm),waarvan de onderbouw duidelijk later door de reedsbestaande kelder heen gebouwd is, kennelijk tenkoste van de voorrand van het gewelf. De doorgangnaar de werfkelder zat vroeger geheel rechts, maardie is later vervangen door een doorbraak in het mid-den. De werfkelder zelf is wel van oude oorsprong,maar het gewelf werd in de 17e eeuw

vrijwel geheelvernieuwd. In de huiskelder bevinden zich aan derechterkant twee doorgangen. De voorste leiddevroeger naar de kelder van het buurhuis (305), deachterste komt uit in een klein keldertje onder het tus-senlid. Van de indeling op de beganegrond werden tegen delinker zijmuur sporen teruggevonden van twee uit debouwtijd stammende stookplaatsen, waarvan de bij-behorende rookkanalen nog bestaan. De achterstezat in het midden van een vrijwel vierkante achterka-mer, de voorste in het midden van een twee maal zogrote voorzaal. De scheiding tussen beide ruimteswerd vanouds gevormd door een houten wand. De la-ge plaatsing van een kaarsnis naast de stookplaats van de zaal geeft aan dat het vloerpeil in eerste instan-tie mogelijk een halve meter lager lag dan het huidige.Het bevond zich daarmee ruimschoots onder het Afb. 226 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Detailvan de verbinding tussen spoor en spant, bij spant22. 235

Maandblad Oud-Utrecht 1987 keels op de binnenste muurplaat zijn afgeschoord. Zijsteunen verder middels een tweede stel standzoon-tjes en blokkeels op de flieringbalken; hogerop zijn zijpaarsgewijs door een opgelipt haanhout gekoppeld.Om de flieringbalken te kunnen dragen is ieder vierdesporenpaar als het ware uitgebreid met (deels lichtgebogen) eiken spantbenen en korbelen, die samenmet het onderste haanhout, dat tevens als dekbalkdient, een soort spantconstructie vormen (afb. 225).Daardoor is de kap in zeven vakken verdeeld. De flie-ringbalken zijn met houten nagels op de dekbalkenbevestigd, terwijl windschoren voor dwarsverbandzorgen. Deze zijn in de spantbenen gepend en tegende zijkant van de flieringbalken gelipt. Ook de voet-blokkeels van de bijbehorende sporen zijn met eenpen in de spantbenen vastgezet. Alle penverbindin-gen zijn verzekerd door houten toognagels, de lipver-bindingen met een houten nagel en spijkers. De spo-ren en

haanhouten zijn van dennehout, de andere on-derdelen zijn alle van eiken. De sporenparen en spanten zijn van voor naar achterop de voorzijde met gesneden telmerken genummerd(afb. 224). Ter onderscheiding van links is rechts eendwars zijstreepje toegevoegd. In verband met de de-gelijke verbinding tussen de spantonderdelen en debijbehorende sporenparen zijn de spanten met dedoorlopende nummering van de sporenparen meege-nummerd (afb. 226). De sporen dragen de nummers(D-30, de spanten de nummers (6), 10, 14, 18, 22 Afb. 229 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Re-constructie van de tracering in de bogen boven devensters van de voorgevel aan de hand van de terplaatse aangetroffen sporen. Tek. A. F. E. Kipp. ten van de bij die periode passende peerkraalsleu-telstukken. De oorspronkelijke balklaag was onge-veer net zo ingedeeld, maar die bleek een halve meterlager te hebben gelegen en voorzien te zijn geweestvan muurstijlen en

korbelen. De muurstijlen rusttenop vrij platte consoles van Naamse steen, op een klei-ne meter boven de huidige vloer. Ook dit gegevenpleit voor een aanvankelijk lager gelegen begane-grond (afb. 221). Op de verdieping bleek de oorspronkelijke balklaagnog wel voor een belangrijk deel bewaard gebleven tezijn, zij het niet zonder wijzigingen. De meestemuurstijlen waren verdwenen evenals alle korbelenen sleutelstukken, maar er was nog net genoeg vanover om er de nodige gegevens uit te kunnen afleiden.Het niveauverschil in de balklaag bleek het gevolg vaneen vermoedelijk 18e-eeuwse modernisering, waar-bij in het voorste gedeelte de bestaande balklaag on-geveer een halve meter naar boven werd gebracht,terwijl men kennelijk voor de achterkamer het lage ni-veau wel acceptabel vond. Sporen van stookplaatsenuit de bouwtijd werden op de verdieping niet aange-troffen; zij hebben er vermoedelijk ook niet gezeten.Vermoedelijk werden er aan deze ruimte

aanvankelijkgeen hoge (woon)eisen gesteld. Dat zou ook kunnenblijken uit het vrij gesloten karakter van de achterge-vel, die hier waarschijnlijk alleen in het midden eenvenster van een niet al te groot formaat heeft gehad(afb. 227). Voor het huidige venster zijn de penantenaan beide zijden duidelijk verhakt, en niets wijst eropdat er daarnaast nog oudere openingen hebben geze-ten. Op de zolder, die voorzien is van opvallend hogeborstweringen, komen we bij het meest bijzondereaspect van het huis: de kapconstructie (afb. 224,225). Die is vooralsnog het enige voorbeeld van eensporenkap met dwarsgeplaatste spanten. Hij maaktde indruk een aarzelend experiment op de weg vansporenkap naar spantenkap te zijn, waarbij de spant-delen nog als aanvullend onderdeel van de sporenpa-ren zijn meegenummerd. Vanwege zijn plaats in deontwikkeling van kapconstructies wordt dan ook metspanning gewacht op de uitkomsten van het dendro-chronologisch

onderzoek. De kap bestaat uit gemerkte dennen sporenparen(12 x 12 cm, 58 cm hoh), die op de buitenste muur-plaat rusten en die middels standzoontjes en blok- Afb. 230 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. Schetsvan de afwerking van de vensterbanken bij de ramenvan de eerste verdieping in de voorgevel. Tek. A. F.E. Kipp. A: het zandstenen kruiskozijn was direct opde steen rood afgewerkt, later gewit. B: schuinlopen-de afsmeerlaag van groffe gelige specie, rood ge-sausd en later vele malen gewit. C: baksteen alsvensterbank, vrij ruw en hobbelig. D: daktegels alsvlaklaag. E: zandsteenblokken van de gevelbekle-ding. 237

Maandblad Oud-Utrecht 1987 met eventueel een kruiskozijn bij wijze van tracering.Daarin waren alleen onder de daklijn openingen mo-gelijk. Door het maken van het dwarsgeplaatste dak-schild heeft men overigens het nuttige met het aange-name verenigd. Het is duidelijk dat een hoog boven dezijmuren van het huis uitstekende schijngevel om re-denen van stabiliteit schorende dwarsmuren nodigheeft, die voor de bovenhelft van de gevel de taak vande aldaar niet aanwezige zijmuren moeten vervullen.Bij Leeuwenberg hadden deze de vorm van halve trap-gevels, die tevens als zijgevel dienden voor het bo-vengenoemde dwarsgeplaatste dakschild. Van beideelementen konden de sporen bij de restauratie duide-lijk worden vastgesteld. Ten aanzien van de binnenzijde van de voorgevel valtin de eerste plaats de sobere afwerking van devensterbanken te vermelden (afb. 230). In tegenstel-ling tot de zorgvuldige kwaliteit van de zandstenendagkanten, die van een

strakke frijnslag en een smallehoekafschuining zijn voorzien, bestond de onderrandvan de vensternissen uit een laag niet al te regelmati-ge moppen (op een vlaklaag van zwartgeglazuurdedaktegels om op de goede hoogte te komen), die meteen groffe gelige specie was gemodelleerd tot eenbobbelig, wat schuin aflopend vlak met een afgeron-de voorrand. Direct over de specie heen was dit oppervlak afge-werkt met een dieprode saus, die ook doorliep op hetzandstenen kozijn, maar waarvan geen sporen (meer)op de dagkanten werden aangetroffen. Over deze ro-de afwerking heen bevond zich een groot aantal lagenwitkalk. Een tweede aspect van de binnenzijde van de voorge-vel was, dat uit verschillende sporen kon worden af-geleid, dat deze pronkgevel kennelijk deel uitmaaktevan een slechts ten dele uitgevoerd verbouwingsplanvoor het hele huis. In alle zandstenen stijlen tussen dede vensters (behalve op de beganegrond) werden opeen halve meter onder

de bovendorpels van de voor-malige kruiskozijnen geheimzinnige , diepe, rechthoe-kige gaten aangetroffen. In combinatie met ankerga-ten 25 cm daarboven en dichtgezette balkgaten in dezijmuren, konden deze verschijnselen worden ont-maskerd als bij de bouw aangebrachte pengaten voorstrijkbalkconsoles. Aan de bovenzijde van de bijbeho-rende strijkbalken waren de nog bestaande schootan-kers in de voorgevel bevestigd. Hieruit kan wordengeconcludeerd, dat de dochter van Gysbert van Leu-wen bij de bouw van de nieuwe voorgevel het voorne-men had om op den duur alle vloerniveaus van het14e-eeuwse huis een halve meter omhoog te brengen(afb. 222, 223). Kennelijk heeft zij in de eerste fasevan uitvoering van dit moderniseringsplan alleen devoorgevel en de balklaag van de beganegrond ver-nieuwd, waarbij het niveau van deze moer- en kinder-balklaag meteen werd afgestemd op de nieuwe op-zet. De beganegrond was waarschijnlijk ook wel

watbenauwd geworden na de verhoging van de vloer meteen halve meter, al of niet in samenhang met de in-bouw van de kelder. Op de verdieping echter - en ookop de beide schijnverdiepingen daarboven - werd ken- Afb. 233 Oude Gracht 307, Leeuwenberch. De de-coratieve kaarsnis, die in de westmuur van het tus-senlid tevoorschijn kwam. nelijk geaccepteerd dat de strijkbalken van de oudebalklagen voorlopig midden voor de bovenvakken vande kruiskozijnen kwamen te lopen, wat zowel binnenals buiten een wonderlijk gezicht moet zijn geweest.Daarom waren er op de verdiepingen op zulke onlogi-sche plaatsen voorlopige strijkbalkconsoles nodig,die op de beganegrond achterwege konden blijven.Mogelijk wijst dit erop, dat er ook in die tijd nogsteeds geen hoge eisen werden gesteld aan de(woon)functie van de verdieping, zoals ook reeds bijde oudste fase van het huis werd geconstateerd. De-ze zo duidelijk als tijdelijk bedoelde situatie heeft ken-nelijk

eeuwenlang bestaan. Pas in de 18e eeuw werdbij het voorste deel van de verdiepingsbalklaag hetmiddeleeuwse voornemen uitgevoerd, en werd debalklaag een halve meter omhooggebracht om nor-maal bij de vensters aan te sluiten. Aan deze ingreepdankt het huis zijn verspringende zoldervloer, omdatmen het kennelijk niet nodig vond deze verhoging totaan de achtergevel door te trekken. Ook de op de zol-der afgetimmerde voorkamer behield zijn koof bij devensters. Over de rest van het complex kunnen we op dezeplaats kort zijn (afb. 232). Het bescheiden tussenlid,tussen het hoofdtiuis en het achterhuis, heeft eenkleine kelder en een middeleeuwse kap met eikenspanten en sporenparen van rondhout (oorspronkelijkgeen nokgording). De zolder van dit bouwdeel stond 240

Maandblad Oud-Utrecht 1987 afkomstige oude balken. In 1980 vond weer een verbouwing plaats in beidehuizen voor de hier in 1969 gevestigde en sindsdienuitgebreide macrobiotische winkel en vegetarischeethuis De Groene Waterman, onder welke naam dehuizen nu nog bij velen bekend zijn. Onder meer werdtoen de spiltrap van nr 4 vervangen door een luiesteektrap. Vermoedelijk is de (verplaatste) zoldertrapeen deel van die spiltrap. In 1985 werden beide huizen weer gesplitst en volg-de de gevelrestauratie. Hierbij werd het tweede ach-terhuis, dat slechts 19e-eeuwse elementen bevatte,gesloopt. Het voorste achterhuis kreeg een nieuwe,als de oude op vlucht gemetselde zijgevel, de balkla-gen werden hersteld, evenals de achtergevel dieslechts dankzij vakmanschap behouden kon worden.In nr 4 werd een modern venster in de zijgevel vervan-gen door een kozijn met diefijzers, afkomstig van eengesloopte kapel naast het zuidportaal van de Nico-laaskerk. In

de achtergevel herkreeg het 17e-eeuwsebolkozijn van de zolder zijn middenstijl en werd eenklein vlieringvenster geplaatst. Door de plaatsing vaneen dakkapel kreeg de voorgevel weer zijn oude aan-zien. Jean Penders 45. Steenweg 1 Bij een kortstondige verbouwing van de winkel kwamiets in zicht van de tweeledige structuur van dit pand,dat deel uitmaakt van de in elkaar grijpende hoekbe-bouwing van Steenweg en Choorstraat (afb. 244).Het 5,20 m brede en slechts 2,20 diepe voorste ge-deelte van dit huis staat op een eigen keldertje dat eentongewelf in de lengterichting van de Steenwegheeft. Voor zover na de vorige verbouwingen nog oudmuurwerk over was, was dit van middeleeuwse oor- INI II* i Afb. 243 Springweg 4 en 6. Achtergevel voorsteachterhuis van nr 6 na de restauratie van 1986. lek.Paulus van Vliet arch. BNA Utrecht. Links en rechtszijn sporen te zien van de voorgevel van het brederetweede achterhuis. Links daarboven is een, niet her-opend,

bolkozijn aangetroffen, dat hoort bij de verho-ging van het voorste achterhuis. is nog te zien op een foto uit ca 1870 vanaf de Domto-ren (zie Kroniek 1981, MBOU 1982-2, 62 en Kroniek1982, MBOU 1983-3, 124). Eind 19e eeuw werd de-ze verbouwd tot drie-laags lijstgevel en wit ge-pleisterd. Het bovenste deel verdween daarbij, maarde meeste treden zijn nog herkenbaar in het metsel-werk aan de achterzijde. De oorspronkelijke gevel isvan baksteen van 17,5 x 8,5 x 3,5 cm, de ophogingis dikker door het steenformaat 22x11x4 cm. Onderde lijst gaat de bijna complete korfboog schuil van hetzoldervenster. Daar blijkt ook dat de gevel ongeschil-derd was, met uitzondering van de natuursteenblok-ken van de korfbogen die een lichte zandsteenkleurhadden. In de tijd van deze verbouwing was in nr 6een slagerij gevestigd met achter nr 4 een slachthuis,waarvan nog diverse fundamenten aanwezig zijn.Het laatste uur leek voor beide huizen geslagen tehebben toen in

1966 hier een eigentijds nieuwbouw-plan ontwikkeld werd (afb. 239). Met name door deplaatsing van nr 4 op de rijksmonumentenlijst ging ditniet door. In 1968 kon het Utrechts Monumtenfondsde huizen in deplorabele toestand verwerven. Directwerd met ingrijpende herstelwerkzaamheden begon-nen. Van Springweg 6 werd de kap ingrijpend her-steld en het bovendeel van de zijgevel van het achter-huis door een houten noodgevel vervangen. De kapvan nr 4 werd geheel vernieuwd, zonder dakkapel.Het vlieringraam werd dichtgemetseld. De balklaagboven de verdieping werd vernieuwd met van elders Afb. 244 Steenweg 1. Tekening van de hoofdstruc-tuur van de parcellering bij de hoek van deChoorstraat en de Steenweg met daarin de situatievan Steenweg 1. Tek. A. F. E. Kipp. 246

Maandblad Oud-Utrecht 1987 Lijst van panden en percelen waar in 1986 archeologisch of bouwhistorisch onderzoekis gedaan dat in deze Kroniek niet wordt behandeld. Achter Clarenburg 2 Achter de Dom 7 1e Achterstraat 2, 3, 7, 8 Van Asch van Wijckskade 6 Andreasstraat 9 Bemuurde Weerd OZ 61 Boterstraat 20 Breedstraat 59 Doelenstraat 10 Domplein 4, 5 Doelenstraat 10, 12 Drift 13 Eligenstraat 39-45 Ganzenmarkt 16 Geertestraat 12-28 Hamburgerstraat 23 Jacobijnenstraat 1, 2, 3, 5, 7, 11, 1 3, 1 5 Korte Nieuwstraat 6 Lange Nieuwstraat 26, 30 Lauwerecht 10-12 Lepelenburg 1 Manenburg 1, 2 Mariaplaats 14 Minderbroederstraat 1-23 Nieuwe Gracht 10, 55, 59, 68 Oude Gracht 8, 17-19, 23, 28, 63, 64, 101, 105, 181 Oude Kamp 12 Pieterskerkhof 20 Schoutenstraat 4 Springweg 51, 53, 93, 147, 159 Teelingstraat 3, 13 Twijnstraat 50 Twijnstraat aan de Werf 6 Vinkenburgstraat 20 Vismarkt 23 Westerkade 24 Wittevrouwensingel 101 251

