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Maandblad Oud-Utrecht 1974 Foto 2. Toestand in 1877. deze gevel moppen (formaat 6.5 x 15 x 29-30 cm)zijn verwerkt. Vooralsnog lijkt het 't meest voor dehand te liggen dat deze secundair zijn gebruikt. De voor(trap)gevel van het noordelijke huis heefttijdens de restauratie twee kruisvensters gekregen.Gewoonlijk zijn van een dergelijk eenvoudig huisgeen tekeningen of foto's aan de archieven te ont-futselen. In dit geval was evenwel de uit 1877daterende foto beschikbaar, die hierbij als foto 2is afgedrukt. Het daarop zichtbare kruisvensterleverde voldoende gegevens op om tot reconstruc-tie te besluiten. De foto leverde bovendien deaanwijzingen voor het vervangen van de aanwezigestuclijst boven de onderpui door een houten mettandlijst. Poortweg In dit huis zijn tevens verdere restanten van deeeds genoemde poortweg gevonden. Foto 3 toontde bestrating die tijdens de restauratie, na het ver-wijderen van de beganegrondvloer, zichtbaar werd.Dok de op de foto zichtbare

dichtgemetselde Tekening 1: huidige situering. 51



















Maandblad Oud-Utrecht 1974 ?isf?git gebouwd, dat hogere verdiepingen heeft. Dat hetvloerpeil veel lager geweest is liet een doorgang(d) zien in de achtergevel, welke nu nog maar1 m boven de vloer uitkomt. c. Later is het voorhuis ook verhoogd, twee bouw-lagen kwamen nog boven de begane grond, metweer een zolder. Misschien is dit in 1731 gebeurd,toen de halsgevel geplaatst werd. Nu, bij de restauratie, is het bolkozijn (b.k.) in de achter-zijgevel geplaatst, weer met een luikje en glas in lood, zodat het zijn oude functie opnieuw vervult. Bij het herstellen van de kap zijn op de muurplaten de rondhouten sparren weer aangebracht, die metde ruiter en de gordingen een hecht verbandvormen; het dakbeschot en isolatie zijn toege-voegd. De balklagen zijn waar mogelijk geblevenmet hun gave consoles, waar nodig zijn ze aan-vuld, evenals de vloeren. Tijdens het schoonmakenvan het plafond op de begane grond in het achter-huis bleek dat dit een zeer interessant

patroonhad: schilderwerk uit de 17e eeuw, echte volks-kunst, prachtig van kleur, dat wel sterk beschadigdwas, maar gaaf hersteld kon worden. De oudestookplaats is in het plafond nog te herkennen.Met flakkerend kaarslicht moet het in ,,'t Craent-gen&quot;, zoals dit pand genoemd werd, goed toevengeweest zijn. 1,0



Maandblad Oud-Utrecht 1974 goed aansluit. Op 15 juni heeft de opening plaatsgevonden. 1. C. Meulenbelt, Architect B.N.A. Op de puibalk boven de ingang is de naam weeraangebracht, maar ook in de topgevel is de tap-kraan van bier- of wijnvat gebeeldhouwd. Deonderpui kon helaas niet meer met de luifel uit-gevoerd worden, zoals deze voorkomt op detekeningen en etsen van Jan de Beyer, in verbandmet het verkeer. Bij een bezoek aan het pand zult u zich af en toemoeten bukken. De verdiepinghoogte is zeer ge-ring, wat de sfeer wel ten goede komt. Het werk is uitgevoerd door het aannemersbedrijfStuyvenberg en Pos. Het pand bevat nu behalvehet woonhuis ook een antiekwinkel, wat bij desfeer en gezelligheid van dit deel van de stad Op de foto's: Lichtegaard 3: voor en na de recente restauratieen een fragment van de tekening van 1. de Beyerdie model stond voor de restauratie. De tekeningen van de vermoedelijke bouw-geschiedenis

van het pand Lichte Gaard 3 zijn,om technische redenen, aan het einde van hetartikel terechtgekomen. De lezer vindt ze op depagina's 62 en 63. 61



Maandblad Oud-Utrecht 1974 De vermoedelijke bouwgeschiedenis vanhet pand Lichte Gaard 3 ,,'t Craentgen&quot;. 62 63





























































Maandblad Oud-Utrecht 1974 Kozijndetail enbalklaag kundige consolidatie van het pand door een aan-nemer en het aftimmeren en schilderen van hetinterieur door de toekomstige bewoners. Na op-levering zou het pand dan in beheer gegevenworden van het Utrechts Monumentenfonds.Helaas is er geen archiefonderzoek gedaan naar debouwgeschiedenis, zodat deze uit de bouwsporenmoest worden afgelezen. Het huis dateert vanoorsprong uit de 16e eeuw, zoals kan wordenopgemaakt uit de zijgevel in de Pauwstraat, die isgemetseld in moppen formaat i 26 x 13 x 5 a 6,met ontlastingsbogen boven de kozijnen waarondereiken lateien. De kapspanten met eiken krommersdateren eveneens uit die tijd. De voorgevel, gemetseld in Utrechtse steen for-maat 23 x 11,5 x 4, is in de 17e eeuw opgetrokken(mogelijk ter vervanging van een houten gevel).De oorspronkelijke eiken kruiskozijnen zijn nu nogaanwezig, met dien verstande dat de eiken roeden,het kalf en de middenstijl in de 19e

eeuw zijnuitgezaagd en vervangen door schuiframen. Dereconstructietekening geeft het beeld weer van demogelijke zeventiende-eeuwse toestand van devoorgevel. Tijdens de restauratie zijn restantengevonden van de eiken puibalk die tot anderhalvemeter doorliep in de zijgevel in de Pauwstraat.(Zie foto puibalk). De achtergevel is een staalkaart van vier eeuwenmetselwerk waaruit weinig valt op te maken. Het interieur bevat nog moer- en kinderbalklagenmet eenvoudige 17e-eeuwse balkconsoles. Vaneen kelder zijn geen overtuigende sporen gevon-den. Rond de eeuwwisseling is op de beganegrond namelijk een betonvloer op puin aange-bracht, en het kostte te veel geld en te veel moeitevoor de bewoners om het puin volledig te ver-wijderen. Pakhuis In het eerste kwart van de negentiende eeuw ishet huis ingrijpend verbouwd waarbij het zijnhuidige uiterlijk verkreeg met de gepleisterdegevels, schuiframen en rechte gootlijst. Aange-nomen mag worden dat men toen de trap- of

tuit-gevel heeft gesloopt. Verder is het huis begindeze eeuw verbouwd tot pakhuis met bovenwoningwaarbij de lelijke pakhuisdeuren zijn aangebracht.Hoewel het pand niet voorkomt op de Rijksmonu-mentenlijst is door de minister van C.R.M, wel eensubsidie toegezegd in de restauratiekosten van demonumentale onderdelen van het pand. Herstel De nog aanwezige kozijnen en de restanten van depuibalk rechtvaardigen een restauratie van devoorgevel in zijn zeventiende-eeuwse toestand.Toch is gekozen voor handhaving en herstel vanhet negentiende-eeuwse uiterlijk, voornamelijk ter-wille van het typische straatbeeld dat deze gevel 93
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