
















































Maandblad Oud-Utrecht 1976 De restauraties van 1975 (stad) Van de Dienst van Openbare Werken, AfdelingGebouwen en Monumenten, ontvingen wij de vol-gende opgave van voltooide restauraties in 1975en restauraties waarmee in 1975 werd begonnen. Voltooide restauraties in 1975: Reconstructie Domplein Domtoren met carillon Donkeregaard 13 (spiltrap) Drift 19 (2de fase) Geertestraat 23 (voorgevel) Jeruzalemstraat 8-10 (1ste fase) Kapelweg 13 (2de fase) brug voor pand Kromme Nieuwegracht 7 Kromme Nieuwegracht 24 Lange Nieuwstraat 53-55 pomp Mariaplaats Nieuwegracht 43 (2de fase) Nieuwegracht 62 Oudegracht 175 Predikherenstraat 7 Springweg 74 Voor Clarenburg 3 Werfmuren, nl. bij Oudegracht 350, 352, 354, 360,366, 368, 370 en Nieuwegracht 119, 121, 123.Twee werftrappen (nieuw) bij Nieuwegracht 121 enOudegracht 205. Restauraties waarmee in 1975 werd aangevangen: Jagerskade 13-15Janskerkhof 21Jansveld 11

(kap)Kromme Nieuwegracht 68Loeff Berchmakerstraat 36met Pauwstraat 15Nieuwegracht 161Nieuwegracht 165Oudegracht 279Oude Kamp 5 (2de fase)Zakkendragersteeg 22-40Werfmuren Springweg 74 voor en na de restauratie.(Foto's: Gemeentelijke Film- en Fotodienst). 21



























































Maandblad Oud-Utrecht 1976 pen was uit bijna alle huizen en op de weg uitverschillende buitens en woningen de vlag uitge-stoken, terwijl de bevolking overal haar belang-stelling in de onderneming te kennen gaf.Voor beide gementen en voor allen, die langs denweg woonachtig zijn, is de tramdienst dan ook vanhoog gewicht; men ziet dit reeds vrij algemeen inen zal dat steeds meer en meer ondervinden.Te Zeist werd gedejeuneerd. Daarna werden de inaanbouw zijnde stal en bergplaats voor rijtuigenmet woning, die weldra gereed zullen wezen, be-zichtigd, en werd door de heeren, die aan de Bilten te Utrecht moesten zijn, de terugreis aangeno-men. De rit had telkens met goeden uitslag plaats. Deweg3j 's blijkbaar met beleid gelegd, de rijtuigen ])zijn uitnemend goed, de paarden krachtig, de koet-siers geraken reeds gewend, alles belooft dus eengoeden loop der zaken. Te Utrecht werden doorelkaar per dag reeds 700 personen vervoerd2). Isde

deelneming van het publiek naar Zeist in de-zelfde mate, dan mag men zich verheugen in detoekomst. De beide diligences naar Zeist *) hebbende staking van hun dienst reeds aangekondigd.Thans is de dienstregeling slechts voorloopig.In prijs en vertrekuren zal echter, als de Gildbruggereed is, groote wijziging komen en zullen o.a.de prijzen van 't station naar de Gildbrug en vandaar naar de Bilt en van de Bilt naar Zeist 10cents elk zijn. Men is nu slechts in een overgangs-tijdperk. Nu kostte een rit eerste klas van Utrecht (Malie-baan) naar Zeist of omgekeerd 45, van Utrecht(Maliebaan) naar De Bilt of omgekeerd 30 en vanDe Bilt naar Zeist of omgekeerd 25 cent; voor detweede klas waren deze prijzen 30, 20 en 15 cent.Op 20 mei kon ook het publiek van de tram naarZeist gebruik maken en op 1 juli van dat jaar reden deze trams van het Utrechtse stationsplein over deinmiddels gereed gekomen Gildbrug rechtstreeksdoor naar De Bilt en Zeist. Er was bij

enkelen nog wel kritiek op het nieuwevervoermiddel. Zo zouden de rails te gevaarlijkzijn voor de rijtuigen en wagens en sommige voer-lieden hadden al door het breken van assen enwielen behoorlijke schade opgelopen. Koetsiers envoerlieden zagen bovendien de tram als een ge-duchte concurrent en en ze sarden soms de tram-bestuurders door lang op de rails voor de tram teblijven rijden, zodat de tram dan niet op konschieten. Er waren er ook die vonden dat de maat-schappij te weinig trams liet rijden, terwijl anderenjuist vonden, dat ze er te veel liet rijden. Ookwaren er, die zich ergerden aan het gebel van depaardetram, waardoor volgens hen het veel te luid-ruchtig werd in de straten van de stad. Enkelenwensten zelfs Jan en Dieges (zie noot 4) weer te-rug. De Stichtsche Tramway Maatschappij deed echterhaar best en liet in de kermisweek van 21-26 juli1879 zelfs nog 's nachts om 12 uur een tram vande Neude naar Zeist rijden. Weldra kon men

deZeister paardetram niet meer missen en bij hetUtrechtse stadsbeeld van omstreeks 1900 is dezetram niet meer weg te denken. A. van Hulzen J. De tramwagens werden in het begin ook rijtui-gen genoemd. 2.   De paardetram, die sinds 28 april van het sta-tionsplein naar de Gildbrug reed. 3.   De tramweg, de rails. 4.   De diligences van Paul Dieges, die sinds 1 mei1850, en van lan van Wijk, die sinds 1863 vanUtrecht naar Zeist hadden gereden. Petite Histoire meente Bestuur bovengenoemde Jan vanMaurik heeft gecondemneerd in de boetenvan twee zilvere ducatons, in gevolge't Reglement op den 17 Januarij 1769 dien-aangaande gearresteerd; en is de voorsz.boeten door Jan van Maurik op den 2 Julij1799 voldaan. Jan van Mauriks bakkerij lag aan de Dorps-straat nr. 34 in De Bilt; thans is het eenwinkel van Moolenbeek's Bakkerijen. Ookhet pand waar Anthonij van Mijdregt zijnbakkerij had - nu Dorpsstraat 18 - heeftnog steeds dezelfde bestemming.

Daarin is opheden gevestigd Banketbakkerij Top vlh Dan.G. Wernsen. Voor een Jood&quot; worden de ge-wichten 10, 15 en 50 gram vermeld; ver-moedelijk is in dit geval het laatste bedoeld.Een zilveren ducaton was ongeveer 3 guldenwaard. De naam Van Maurik komt in DeBilt niet meer voor. Wel leven er nog diversenazaten van Jan in het dorp. Notulen van de vergaderingen van het ge-recht Oostbroek en De Bilt cum suis.Op Maandag den 1 Julij 1799 is 't Gemeen-te Bestuur vergadert en open rechdag ge-houden. Is goedgevonden bij de bakkers op deesendorpe 't brood te gaan weegen, en is bevon-den dat 't brood bij Anthonij van Mijdregtin ordre was en de vereiste wigt of zwaartehad. Bij Jan van Maurik was volgens hetzeggen van hem geen brood in huijs en is dusop dat moment aldaar geen brood gewoegen.Het Gemeente Bestuur evenwel, sustineerendedat Jan van Maurik nog brood in huijs had,heefd door een parteklier aldaar om broodgezonden

en heefd hierop een witte wijts-brood van 2 pond ontfangen, dat door ge-melde Jan van Maurik was gebakken en ver-kogt. En is nadat het Gemeente Bestuur hetzelve brood heeft gewoegen, bevonden dat't 3H lood te ligt was, waaromme 't Ge- 50

























Maandblad Oud-Utrecht 1976 Hieronder bevonden zich veel voorwerpen vanmetaal, zoals een bronzen emmertje (1e eeuw n.C-,Afb. 4), en van organisch materiaal, zoals een stukleer met bronsbeslag (Afb. 5), die in het kennelijkzuurstofarme milieu goed bewaard zijn gebleven.Interessant was de vondst van een houten voor-werp, dat veel lijkt op een modern schaakstuk, eenloper (Afb. 6). Over dit alles heen liep een bijnahorizontale puinlaag, die o.m. aardewerkschervenuit de eerste helft van de 3e eeuw n.C. bevatte.Hoewel de bedding niet in haar geheel kon wordenonderzocht, mag op grond van bovenstaande ge-gevens worden aangenomen, dat de Rijnarm, waar-aan Fectio heeft gelegen, rond 200 n.C. volledigwas opgevuld, zowel door natuurlijke oorzaken alsdoor menselijk ingrijpen. Afb. 6. Bunnik - Vechten: houten voorwerp. In samenhang met de genoemde stortlagen werdook veel staand en liggend paalwerk aangetroffen.Het was gerangschikt in rechthoekig

ombuigenderijen, loodrecht op en evenwijdig aan de oever(Afb. 7). Daar uit de profielopbouw duidelijk bleek,dat de rivier nauwelijks meer functioneerde, toendeze palen werden geplaatst, kunnen zij geensteigo - of kadeconstructie gevormd hebben voorhet meren van schepen. Veel waarschijnlijker is,dat de palenrijen hebben gefungeerd als grond-kering in een laat stadium van de beddingopvulling.Wij moeten ons deze laatste dan voorstellen alseen systematische, mogelijk perceelsgewijze uit-bouw van de zuidelijke oever, waardoor de rivier-arm tenslotte geheel werd afgedamd. Waarom menhiertoe overging, is niet duidelijk. Ongetwijfeld zalhet verlangen naar landaanwinst (voor de burger-lijke nederzetting bij het castellum?) een belang-rijke factor geweest zijn. Militaire en waterstaat-kundige overwegingen kunnen echter ook een rolhebben gespeeld. Op een later tijdstip heeft het water zich opnieuween weg gebaand door de oorspronkelijke bedding,waarbij de ROM stortlagen

gedeeltelijk zijn opge-ruimd. Het restant van deze doorbraak is eenkronkelende, ongeveer oost-west verlopendep*roomgeul, die over de volle lengte van de op-graving kon worden vervolgd. De breedte was ca.20 m, de diepte minstens 2 m. De opvulling be-stond onderin uit grind en grof zand, bovenin uitzavelige tot zware klei. De geschiedenis van hetstroompje kon aan de hand van deze opeenvolgingmakkelijk worden gereconstrueerd. Het grind op debodem van de geul wijst op hoge stroomsnelheden Afb. 4. Bunnik-Vechten: bronzen emmertje. Afb. 5. Bunnik - Vechten: leer met bronsbeslag.62



Maandblad Oud-Utrecht 1976 Afb. 7. Bunnik-Vechten: houtwerk in ROM Rijnbedding. De datering van de doorbraakgeul biedt moeilijk-heden. Zij versnijdt alle waargenomen verschijn-selen uit de ROM tijd, ook de al genoemde puin-laag uit de 1e helft van de 3e eeuw n.C. Zij moetdus na ca. 250 zijn ontstaan. Terminus ante quemis de tufsteenweg, die immers werd aangelegd,toen de geul al grotendeels was dichtgeslibd.Ook deze tufsteenweg is echter niet precies tedateren. Misschien mogen wij in dit verband den-ken aan de tijd kort na 722. In dat jaar kreegnamelijk de Angelsaksische zendeling Willibrordvan Karel Martel de bouwvallen van het castellumFectio ten geschenke (D. P. Blok, De Franken,1968, 41). Het is niet onmogelijk, dat deze daarnazijn gebruikt als steengroeve voor de herbouw vande Utrechtse kerken, die door de Friese koningRadbod waren verwoest (D. P. Blok, ibid., 36-38).In dat geval zal een stevige weg door het drassigevoorterrein hard nodig geweest zijn om

het ver-voer op grote schaal van zware bouwmaterialenmogelijk te maken. De dwars gelegde stenen zijnook eerder karakteristiek voor een ME dan eenROM weg (R. G. Collingwood and I. Richmond,The Archaeology of Roman Britain, 1969, 6). Vond-sten, die de boven ontwikkelde hypothese zoudenkunnen bevestigen, zijn echter niet gedaan.LIT: (W. J. van Tent,) Van Steentijd tot Sticht,1973/1974, vindplaats 19; W. J. van Tent, Excava-tions along the Limes, in: Berichten ROB 23, 1973(1975), vooral 128-131.DEP: ROB en prov. depot. bij het ontstaan ervan: de doorbraak zelf zal dusmet tamelijk veel geweld gepaard zijn gegaan. Dezavel tot zware klei in de hogere opvullingslagentonen echter aan, dat de geul vrij spoedig zo vermoet zijn verland, dat er nog slechts een drassigelaagte van overbleef. Het was nu duidelijk, dat deal in 1969 ontdekte weg van tufsteenblokken (Afb.3, 4, en Afb. 8; zie verder: C. A. Kalee en W. J.van Tent, Vechten, gem. Bunnik, in: NieuwsbulletinKNOB

1969, afl. 9, &quot;101) gediend heeft om dezemoerassige depressie, het laatste restant van dedoorbraakgeul, te overbruggen. Afb. 8. Bunnik - Vechten: weg van tufsteenblokken. 63
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