
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Een lied opeen glas In de jaren 1994 tot en met 1996 is in Utrechteen grote opgraving uitgevoerd in het Walsteeg-terreinJ' ^ Dit gebied lag eertijds binnen de im-muniteit van Sint-Marie en de onderzochtepercelen corresponderen met die van de vroege-re kanunnikenwoningen.^ Na de Reformatie inUtrecht, (1580) kwamen hier gegoede familieswonen, rooms-katholiek zowel als calvinistisch.Een opgraving 'op stand' dus. Dat is onder meergebleken uit de opvallend grote hoeveelheidglaswerk die is opgegraven, waaronder veelluxueus glas, zoals grote dunwandige bekers,fa^on de Venise glazen en glazen schenkgerei. Bij dit giaswerl< zijn fragmentenafb. UDebeschre- van een met diamantgraveerwerkven berkemeier gedecoreerd drinl<glas gevonden(afb. i), een zogenaamde berl<e-meier. Deze zal hieronder naderworden besclireven. Een berke-meier is een glas met een cylindri-sche benedenhelft, of stam, gede-coreerd met glasdoorns ofbraamnoppen, en een kegelvormi-ge, soms licht gebolde, boven helft,de cuppa (zie afb 2). De berkemei-er is de voorloper van de roemer,een drinkglas dat vooral in de 17eeeuw in de Nederlanden en tot opde dag van vandaag in de Duitsta-lige landen wordt gebruikt voorwitte wijn.A.G. Rauws               Op de cuppa van deze

berkemeier EN                            is een golvende notenbalk met Katrijn Kuypers een melodie gegraveerd, waaron-der een tweeregelige Franse tekstArcheologisch en            (afb. 3). Op de bodem zijn naam en Bouwhistorisch              herkomst gegraveerd van vermoe- Centrumvande             delijk de schenken 'J. Mangel- Gemeente Utrecht          schots, Dixmudano, Flandr...', een burger dus van Diksmuide inPandhuis,                    West-Vlaanderen (afb. 4). De ber- Zwaansteegii               kemeier is typologisch gedateerd 3511 VG Utrecht           op eind i6e, begin 17e eeuw.4 Ondernomen actie Glas, in vochtige grond, in een af-valkuil of in een beerput wordtmet verloop van tijd, afhankelijkvan samenstelling en oppervlakteafwerking, aangetast. Dit berustop het binnendringen van water-moleculen en waterstofionen inhet silicanetwerk van het glas, ge-volgd door uitlogen van vooral na-trium-, kalium- en calciumionen.Het vroegste stadium resulteert ineen, vaak als fraai beschouwd, iri-serend glasoppervlak. In latere fa-sen vreet het corrosieproces zicheen weg in de diepte, waarbij hetverband in de glasstructuur verlo-ren gaat. In de slotfase ziet meneen opgezwollen 'bruine-suiker'-achtig materiaal, dat nog de oor-spronkelijke vorm van het glasheeft, maar tussen de vingers kanworden

fijngewreven.Onze berkemeier is zwaar gecorro-deerd.tot in het 'bruine-suiker'sta-dium, en de opgravers en de eerste bewerker, de heer Stafleu (toen indienst van het Archeologisch enBouwhistorisch Centrum), verdie-nen lof voor het grotendeels ber-gen en voor de eerste reconstructievan de uiterst kwetsbare en moei-lijk hanteerbare fragmenten. Omzoveel mogelijk informatie te ver-krijgen zijn de fragmenten later opeen uit karton en papier gemaaktemal geplakt. Deze mal is gemaaktop basis van de uit de restantengeschatte maten van de berkemei-er. Hiermee is het leesbaar makenvan melodie en tekst merkbaarvergemakkelijkt. Uitgaande van de onderstellingdat er een directe relatie bestaattussen melodie en tekst zijn dematen van de melodie en het uittekstdelen gereconstrueerde me-trum van de tekst met elkaar inverband gebracht. Een probleemdaarbij is vooral de lacune aan hetbegin van de notenbalk. Daardooris de toonaard onbekend. Vermoe- vereniging Oud*Utrecht juni 2000




