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Maandblad Oud-Utrecht 1984 A. K. DE MEIJER ERE-DOCTOR Een niet zeer frequent voorkomende onderscheidingin onze ledenkring viel onlangs pater Albericus Karelde Meijer o.s.a. ten deel. Op 12 december 1 983 ont-ving hij het ere-doctoraat in de letteren van VillanovaUniversity, PA. U.S.A. vanwege zijn grote ver-diensten voor de ordesgeschiedenis van de Augustij-nen. In het begin van de jaren vijftig volgde hij aan de be-faamde Vaticaanse Archiefschool de cursussen pale-ografie, diplomatiek en archivistiek, terreinen waarophij sindsdien een erkende autoriteit en vraagbaak is,ook voor sommige leden van Oud-Utrecht.Wie de bibliografie van deze - op 17 mei 1922 - gebo-ren Utrechter bestudeert, zal zien dat zijn belangstel-ling meerdere malen naar zijn vaderstad en -provincieis uitgegaan. Zo bezorgde hij in 1960 een uitvoerige studie overAdriaan Florisz. van Utrecht, en een jaar later St. Mo-nica te Utrecht: 1886-1961. In 1981 schreef hij Rumoer in de Herenstraat.

DeUtrechtse Augustijnenstatie in de Oud-Utrecht bun-del voor zijn vriend M. P. van Buijtenen. Samen metdeze laatste publiceerde hij het intrigerende verhaalover Westbroeks heiligen in polder-perspectief(1981). Ook in kleinere artikelen en boekbesprekingen tredende precisie en heldere schrijftrant van deze geduldigevorser aan het licht. Nog onlangs, in november 1983,gaf hij in het Maandblad een korte maar lucide uiteen-zetting over De Utrechtse Windesheimers naar aan-leiding van het verschijnen van het derde deel van hetMonasticon Windeshemense. Veel mensen in de stad weten hem als adviseur bij ex-posities, publicaties of evenementen op historischterrein te vinden in de Rozenstraat. Met De Meijer'sbijdrage gaat het gehalte van zo'n onderneming er al- tijd op vooruit, zonder dat zijn naam er steeds bij terugte vinden is. Naast een gelukwens met de doctorstitel ,,with allthe rights, privileges and honours&quot; past dan ook eenwoord van waardering voor de

bescheiden manierwaarop hij nogal eens onmisbaar is geweest.Bij de ere-promotie werd de wens geuit dat hij nogooit zal komen tot het schrijven van een geschiedenisvan de Nederlandse provincie van de Augustijnen.Daar zal ook de historiografie van Utrecht bij winnen. v. S. NIEUWS VAN HET RIJKSARCHIEF Vanaf 1 januari 1984 kunnen de prenten- en kaarten-verzamelingen van de Topografische Atlas van hetRijksarchief alleen op vrijdag van 9.00-17.00 uur ge-raadpleegd worden. De personeelsbezetting is de laatste 2 jaar door lang-durige ziekte van de enige full-time medewerkster ge-reduceerd tot 2 part time medewerkers.Omdat er in de nabije toekomst geen verbetering teverwachten is, zijn de taken bijgesteld. Achter deschermen wordt gewerkt aan een catalogus van detekeningen en aan het fotograferen van het kaarten-bestand ten behoeve van de visuele catalogus. De dienstverlening moet onder het motto ,,se reculerpour mieux sauter&quot; tijdelijk op een

lager pitje wordengezet. Ondanks het minimale budget is er de afgelopen 9jaar een aantal aardige aanwinsten verworven. Ik be-perk me tot een tweetal. In 1982 werd van een kunst-handelaar in Oudewater een album met 186 negen-tiende eeuwse foto's aangekocht. Ze zijn op zgn.dagpapier opgenomen door de tekenaar-etser Eber-hard Cornelis Rahms (1823-1907) en geven een le-vendig, zij het wat verbleekt, beeld van Oudewater enomgeving (afb. 1). 10



Maandblad Oud-Utrecht 1984 Oudewater, de Visbrug, jca. 1870, R.A.U. Top.Atlas, 1982. 340. Het jaar 1983 eindigde toch nog goed met de aan-koop van een curieuze achttiende eeuwse interieurte-kening van de - onlangs gerestaureerde - N.H. Kerk inMontfoort (afb. 2). Ik wil de lezers 2 grafschriften opdeze tekening niet onthouden: 7. Hier leijt begrave Floor, aptecar en doctoor vangierighijt en woeker, en vont men noijt geen kloe-ker. Daar leijt hij nu begraaven wat heeft hij voorsijn slaven, niet als een houten kist.Maar bij aldien hij wist, wat daarvoor was gege-ven hij sou van spijt weer leven. 2. Hier leit begrave Jan de Lepel. Hij leefde van de klok en stierf van de klepel.1612. Tenslotte doe ik een beroep op de medewerking vanparticulieren die in het bezit zijn van tekeningen of ge-gevens van Justus Versteegh, gedoopt op 14 sep-tember 1735 te Utrecht, overleden op 2 mei 1819 teJutphaas. Zijn ouders waren Volkert Versteeg(h) enJohanna Jacoba van

Aldenburgh(h).Ik ben bezig met een onderzoek naar leven en werkvan deze Utrechtse kunstenaar; uw informatie is zeerwelkom. Christine J. von Ronnen Montfoort, interieur vande N.H.-Kerk. Anoniemepentekening, eerstehelft 18e eeuw, R.A.U.Top. Atlas 1983. 115. ? .f&quot; F^\ At 11 f 11













































































Maandblad Oud-Utrecht 1984 Oudegracht 227, IN DE 3 KRONE, figuratieve gevelsteen. Drie gekleurde kronen met de tekst ,,in de 3 krone&quot; zijn op deze steen te zien. De kroon werd veel als huisnaam gebruikt. Ter onderscheiding had men namen als de vergulde kroon of de keizerskroon. Oudegracht 221 werd DE WITTEENGEL genoemd. Later ook wel DEGULDEN ENGEL. Van der Mondetekende omstreeks 1840 de toennog aanwezige gevelsteen. Dezewerd ook nog een 20-tal jaren laterdoor Van Lennep en Ter Gouw ge-noemd, doch is thans verdwenen. DEN OUDEN PUTH&quot; Oudegracht 219, geschilderde huisnaam. Op de daklijst staat ,,Den Ouden Puth&quot;. De naam was al in 1587 bekend. Oudegracht 203 heette DE EXTER. Van der Mondetekende de steen en Van Lennep en Ter Gouw noemen hem in hun boek. De steen is verdwenen. Hoewel de steen van Oudegracht 179, IN DENRIJCKXDAELDER, ook niet meer aan de gevel te

zienis, is hij niet verdwenen, maar bevindt zich in het Cen-traal Museum. Op de steen staat een Uniedaalder enhet jaartal 1641 afgebeeld. Hij werd in dat jaar doorde borduuyrwercker Gerrit van Allen aangebracht. ROYBSTEH Oudegracht 175, ROYESTEIN, huisnaam.Na verbouw en restauratie in 1977, is de oude huis-naam weer aangebracht. Oudegracht 171, figuur op geveltop.De ooievaar op het dak van dit huisherinnert aan een vroeger hier gevestigde winkel in baby-artikelen. 50



Maandblad Oud-Utrecht 1984 Lijnmarkt 50, IN DE GEKROONDETROFFEL, figuratieve gevelsteen.Op de steen staat een rechterhand,komend uit een wolk afgebeeld, dieeen troffel vasthoudt. Hierbovenbevindt zich een kroon en eronderstaat het jaartal: ,,Ao 1737&quot;.Deze steen in het huis op de Gaard-brug wijst op het beroep van eenvroegere bewoner die meester-metselaar was. Lijnmarkt 37, IN DIE VERGULDE MAEN,figuratieve gevelsteen.Op deze gekleurde gevelsteen prijkt devolle maan, omgeven door vier sterrenen eronder de huisnaam:,,in.die.ver= gulde.maen&quot;. Lijnmarkt 35, DE WITTE OLIFANT, figuratieve gevelsteen.Een naar links lopende olifant is de afbeelding op de steen.Daaronder het jaartal: ,,Ao 1736&quot;. De naam staat niet vermeldop de steen, maar is bekend uit andere bronnen. 51















































































Maandblad Oud-Utrecht 1984 ^ 31282- V \ \ Afb. 6 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. 90











Maandblad Oud-Utrecht 1984 Afb. 15 Abraham Do-lesteeg 11-17. Gedeeltevan de opgegraven vloeren stookplaatsen van 11en 13. Links de beerput.Linksboven: een bed-stee-keldertje. Tussenbedstede en vroegerekast onder de trap(rechts als later verhoog-de vloer zichtbaar) zijnde 17e-eeuwse plavui-zen het minst gesleten.De put rechts is modern. op het achterterrein niet meer gewenst: een zgn.keulse goot voert het water van de verhoogde achter-goot door de zolderruimte van 11 heen naar de steeg.De bovenspanten worden vervangen en het dak krijgteen geknikte vorm. Aan het einde van de 19e eeuw wordt op de zoldervan 1 5 een nieuw toilet gemaakt dat een mijlpaal inde ontwikkeling van het sanitair is: in de traditionelepoepdoos met gedraaid houten deksel is een gietijze-ren trechter met zwanehals geplaatst, die op de riole-ring loost. Een voorstadium van deze ontwikkelingwerd aangetroffen in 13, waar de trechter uitkwam ineen gietijzeren pot

boven in de stortkoker, zodat doornaspoelen met water stank uit de beerput voorkomenkon worden. Na deze waarnemingen gaan we even naar buiten, inde frisse lucht, waar op het, in de 19e eeuw verhoog-de, deurkalf van 1 7 nog het oude wijknummer A5O5te lezen was. De oostmuur van 17 leverde bij het ontpleisteren eenverrassing op in de vorm van middeleeuws metsel-werk op de beganegrond. Daarin bevond zich eendoorgang met segmentboog en een venster en tussendie beide in een afgehakte steunbeer (afb. 16). Behal-ve dat de steunbeer op zich al een aanwijzing was dathier sprake was van een oude buitenmuur van een ge-bouw waar 11 -17 in de 17e eeuw tegenaan gebouwdwaren, bleek bij nauwlettende beschouwing datoveral op het middeleeuwse metselwerk, maar nietop de vullingen van doorgang en venster en al even-min op het afgehakte metselwerk van de steunbeer,resten van een rijke korstmos vegetatie aanwezig wa-ren. De

botanicus A. Aptroot, Instituut voor Syste-matische Plantkunde van de RU Utrecht, determi-neerde vijf soorten. Links van de doorgang en daarbo- Afb. 16 Abraham Dolesteeg 11-17. De oostmuurvan 1 7. Tek. D. Doyer. Op de beganegrondde buiten-muur van het pesthuisje van het Abraham Dole-klooster met ingang, steunbeer en venster. Over deingang een aftekening van de trap uit 1618. De 17e-eeuwse geveltop is gereconstrueerd. In het cirkeltjehet profiel van de console van de strijkbalk. 95









Maandblad Oud-Utrecht 1984 Afb. 24 Achter St Pieter 4. Detail van de gewelfschildering in de dwarsvleugel. De lichte strepen zijn af-komstig van de pleisterlaag van het stucgewelf. twee los vanelkaar staande constructies. De dragervan het gewelf bestaat uit grenen schenkels (h.o.h.ca 1 m) die in de eigenlijke muurplaat zijn ingelaten(afb. 23). De nokrib houdt deze schenkels in verband;de eiken gewelfdelen zorgen voor de stabiliteit in delengterichting van het gewelf. Op houten klossen dieop de bovengenoemde muurplaat zijn bevestigd, ligtongeveer 30 cm hoger opnieuw een balk, waarop dekapspanten staan. Deze bestaan uit twee ondergedi-mensioneerde benen met een nokgording en eenhaanhout halverwege, boven het gewelf. In de hoofd-gang ontbreken zelfs de haanhouten.De houten gewelven blijken geheel voorzien te zijnvan een rijke, illusionistische beschildering van ar-tistiek hoge kwaliteit en daterend uit de bouwtijd(afb. 24). De schildering

vertoont een forse balustra-de in het onderste deel, dus direct aansluitend op hetmuurwerk. Op de balustrade zijn diverse tuinvazen en-beelden geplaatst (waaronder borstbeelden vanApollo en Diana), terwijl planten met hun ranken dooren over de balustrade heen groeien. Op de achter-grond kijkt men in boomkruinen. Het meest spectacu-laire element wordt echter gevormd door de talrijkevogels in bonte kleuren, die op de balustrade zitten ofdaarboven vliegen tegen een achtergrond van blauwelucht met wolken. Herkenbaar zijn onder andere eenpauw, ekster, grijze roodstaart, sperwer, havik, De hoofdgang wordt gekruist door een (mogelijk latergewijzigde) gang, die aan de beide middeleeuwsevoorhuizen tegen de achtergevel werd toegevoegdom de diverse ruimten onafhankelijk van elkaar be-reikbaar te maken. De beide gangen zijn voorzien vaneen drietal vensters, waarvan twee met binnenluikenuit de bouwtijd (maar met later vernieuwde

ramen),alsmede van een drietal deuren naar buiten. Aan dezijde van de linker binnenplaats bevond zich in dehoofdgang een - oorspronkelijk open - 18e-eeuwsepui met in het midden de nog bestaande deur met bo-venlicht en met ter weerszijden telkens twee - thansdichtgezette - vensters, waarvan de binnenste metglas-in-lood en de buitenste met draaibare ramen ofluiken (afb. 21). Wellicht heeft ook de rechter wandvan de hoofdgang een dergelijke pui gehad, maar aan-wijzingen daarvoor zijn (nog) niet gevonden. De vloerbestaat uit een doorlopend diagonaal patroon vanwitte marmeren tegels. De plafondconstructie wordt gevormd door een ton-gewelf (in de hoofdgang halfcirkelvormig, in dedwarsvleugel ellipsvormig) dat onder het 19e-eeuwse stucwerk de oorspronkelijke versie van eikenwagenschot bleek te verbergen (afb. 22). In de kruinsteekt een eenvoudig geprofileerde nokrib onder degewelfvlakken uit.De overspanning van beide gangen bestaat

in feite uit Afb. 25 Achter St Pieter 4. Gedeelte van de gewelfschildering uit de hoofdgang (gedemonteerd).





























Maandblad Oud-Utrecht 1984 vels (afb. 49). Beide zijmuren dragen de balklagen derverdiepingsvloeren. Deze liggen voor de eerste,tweede en derde verdieping (zolder) op resp. 4,50 m,8,00 m en 11,10 m boven de beganegrondvloer.Hoogstwaarschijnlijk bestonden deze vloeren uit en-kelvoudige (dennen) balklagen waaroverheen' brededelen. Later zijn voornoemde vloerhoogten gewijzigden de oude balkgaten dichtgezet. Op de eerste entweede verdieping is een aantal van deze oudste ga-ten nog zichtbaar. Ter hoogte van de balklagen wer-den in beide zijmuren en in de aansluiting op de ach-tergevel in de lengterichting van de muur lopendesleuven ontdekt, waarin op een enkele plaats eenstuk balk van ca. 10 x 13 cm lag op een halfsteens (=1 5 cm) afstand vanaf de binnenzijde van de muur.Wat de functie van deze balk is geweest, is niet ge-heel duidelijk. Wellicht werd op deze manier een rond-lopend anker gevormd dat de vier muren bijeen

hield.Mogelijk gebruikte men het tevens als balkanker,door de vloerbalk ter plaatse over de randbalk heen tekepen (afb. 50 en 51). Door de randbalk zuiver hori-zontaal te stellen boven de ongelijke bovenkant vanhet metselwerk, kan hij tevens als hulpmiddel dienenom de vloerbalken op gelijke hoogte te krijgen en tehouden. Het is overigens het eerste voorbeeld vaneen dergelijke constructie in de stad Utrecht. Van eentweetal 13e-eeuwse vloerconstructies resp. inkasteel Ammersoijen en in kasteel Ravestein te Heen-vliet is bekend dat daarbij een randbalk is toegepastdie op natuurstenen consoles tegen de binnenzijdevan de muur rustte. De vloerbalken lagen vervolgensop deze randbalk en staken al dan niet in de muur.Op de tweede verdieping resteerden in de rechter zij-muur nog grote delen van een dubbel venster uit de13e-eeuwse opzet (afb. 52 en 53). Het betrof een ge-heel bakstenen raam met twee openingen, geschei-den door een montant en met

luiken, waarvan de dui-men in tufstenen blokken zaten, aan de binnenkant.De rechterhelft van het raam is bij de bouw van Gan-zenmarkt 10 dichtgemetseld, omdat dat pand zich inde diepte tot aan de middenmontant van het raam uit-strekte. De dagkanten van het venster zijn van afge-schuinde bakstenen gemaakt. De borstwering is getrapt van opbouw. Het metsel-werk boven het venster wordt gesteund door tweesegmentbogen, waarvan die aan de binnenkant eenhogere kruin heeft in verband met de grotere over-spanning. Het is mogelijk dat boven de beide raam-openingen nog een houten latei gelegen heeft. In demiddenmontant bevindt zich een sleuf die, in combi-natie met stof- en kalksporen op de onderdorpel en opde linker dagkant, misschien in verband moet wordengebracht met een (later aangebracht?) houten raam-werk in de opening. Het gehele venster en de aanslui-tende muur zijn aan de binnenzijde witgekalkt.Eveneens behorend tot de

13e-eeuwse situatie zijnde twee, uit sporen in de rechter muur te reconstru-eren, schoorsteenkanalen. Beide hadden een stook-plaats op de verdieping. Mogelijk dateert een zeergrote schouw op de beganegrond links van het mid-den, waarvan slechts het rookkanaal en het bovenstedeel van de rookkap traceerbaar waren, ook uit de systematisch verband toegepast. De voorgevel staatondereen hoek van 60°, resp. 120° tussen de zijge- * m Afb. 57 Ganzenmarkt 2-8. Dwarsdoorsnede vanGanzenmarkt 8. Tek. C. J. M. Rampart. De oorspron-kelijke vloerhoogten zijn aangegeven, evenals descheefstand van de muren als gevolg van de spat-kracht in de kap van Ganzenmarkt 4-6 (zie pijl). 114



Maandblad Oud-Utrecht 1984 Afb. 52 Ganzenmarkt2-8. Reconstructie vanhet bakstenen venster inde oostmuur van detweede verdieping vanGanzenmarkt 8; 13eeeuw. Tek. C. J. M.Rampart. 1: horizontaledoorsnede; A: oorspron-kelijk werk. B: vulling I.C: vulling II. 2: binnen-aanzicht. 3: verticaledoorsnede. V bouwtijd. Over de plaats van de trap en van de bin-nenwanden in de oorspronkelijke opzet kon nietsworden achterhaald. In later tijd (14e of 15e eeuw) is het hoofdhuis rechtsachterin uitgebreid met een zijhuis van ca. 10 x 4 mmet een kelder, twee bouwlagen en een kap.De plaats van een (latere) wenteltrap in het hoofdhuiszou afgeleid kunnen worden uit de stofsporen op detweede verdieping tegen de rechter muur. Een inge-hakte nis op de onderliggende verdieping, die norma-liter op onbruikbare hoogte zit, zou hiermee ook ver-band kunnen houden. Op vele plaatsen in het huiswerd van de dikte van de muur dankbaar gebruik ge-maakt voor het inhakken van

muurkasten, kachelnis-sen en stookplaatsen. Het aardigste voorbeeld daar-van vormt een 17e of 18e-eeuws secreet op de eersteverdieping, dat samen met de afvoer in de dikte vande muur is gesitueerd. Het geheel is zorgvuldig metwitte tegels afgewerkt. Op de tweede verdieping werd een bijzondere vondstgedaan in het voorste schoorsteenkanaal. Het betrof Afb. 53 Ganzenmarkt 2-8. Linkerhelft van het 13e-eeuwse venster van Ganzenmarkt 8, zoals het te-voorschijn kwam. Op de achtergrond de achtergevelvan Ganzenmarkt 10. 115













































Maandblad Oud-Utrecht 1984 /4fe. 98 Oudenoord 7.Dwarsdoorsnede B-B'tzieafb. 101). Tek. C. J.M. Rampart. De kaphel-ling en de spant-constructie zijn globalereconstructies. n n Afb. 99 Oudenoord 7.De kelder van het pak-huis gezien naar hetnoordoosten.





















Maandblad Oud-Utrecht 1984 Afb. 115 Trans 6-16. De achterzijde van de Trans vanaf 4 (aan de rechterzijde) gezien vanaf de Domtoren,ca 1870. Foto W. C. van Dijk. GAU TA Ca 2.1 (detail) en Ca 2.2 (detail). Beide foto's zijn zodanig gecombineerddat de vertekening opgeheven wordt, maar dat er wel een kleine driehoek open blijft. afwisselend rood en geel. Deze laat 1 6e-eeuwse be-schildering werd eerder aangetoond in Kromme Nieu-we Gracht 3 (zie Kroniek 1982, MBOU 1983-3, 76),in Ganzenmarkt 8 (zie aldaar in deze Kroniek) en, veelrijker dan in Trans 6, in Trans 8, dat hierna behandeldwordt. Hoewel deze schildering doorloopt over eendichtgemetseld raam, is het niet duidelijk of het raamen de schildering tegelijk bestaan hebben: de schilde-ring zou later aangevuld kunnen zijn.Op de verdieping komen op de rechter zijmuur eenaantal zwarte en rode biezen voor die de oorspronke-lijke hoogte van de balklaag aangeven.Mogelijk nog in de 16e eeuw werd

de aanbouwrechtsachter vergroot. Door latere verbouwingen isde omvang ervan echter niet meer vast te stellen.In het begin van de 17e eeuw veranderde er nogalwat in het huis vanwege zijn nieuwe functie alszelfstandig woonhuis. Ten behoeve daarvan werdaan de linkerzijde een gang afgesplitst, die als achter-uitgang ging dienen voor het oorspronkelijke hoofd-huis aan het Oudmunsterkerkhof. De balklagen wer-den geheel of gedeeltelijk vernieuwd en de voorgevelwerd vervangen. Op de verdieping had het huis daarvijf, tamelijk hoog boven de vloer gelegen, bolkozij-nen. Uit deze tijd dateert ook de rijke plafondschildering,die werd gevonden in de rechter voorkamer (afb.117). De schildering op de nog aanwezige moerbalkbestaat uit een rode ondergrond, waarop een doorlo-pende zwarte rankenversiering is aangebracht. Debalk is afgezet met een zwarte rand. De kinderbintenhebben afwisselend, doch niet regelmatig, een rodeof gele ondergrond met zwierige

zwarte lijnen gemar-merd. Ook de kinderbinten zijn met een zwarte biesafgezet. De zijkanten zijn egaal rood, dan wel geel af-gewerkt. Afb. 116 Trans 6-16. Plattegrond van de begane-grond van Trans 6 met indeling van de oorspronkelijkzichtbare balklagen. Tek. E. M. Kylstra 1: 16e-eeuwsmuurwerk, gemetseld in leem. 2: metselwerk uit hetbegin van de 17e-eeuw. 3: metselwerk uit het eindevan de 17e of uit het begin van de 18e eeuw. 4: met-selwerk uit de 19e eeuw. 147



Maandblad Oud-Utrecht 1984 Afb. 117 Trans 6-16. Vroeg 1 7e-eeuwse plafondschildering in Trans 6. Tek J. van Eijk. van het voorhuis 40 cm omhoog gebracht. Hierbijwerden de 17e-eeuwse muurankers omgedraaid envan hun krullen ontdaan. De ramen werden vergroottot hun huidige omvang. In de 19e eeuw blijkt het recht van uitgang van hethuis aan het Oudmunsterkerkhof kennelijk niet meerte bestaan, want er werd een achterhuis over de vollebreedte gebouwd, dat de gang geheel afsloot. Zoalsuit de vensters in de achtergevel blijkt, is het huis opde tuin gericht. De voorgevel heeft een duidelijk laat 19e-eeuws ka-rakter door zijn schuifvensters en zijn uit 1 887 date-rende voordeur en etalagepui. Trans 8 In tegenstelling tot Trans 6 is dit huis vrijwel geheel De vloerplanken hebben een egaal gele grond. Mid-den tussen de moerbalken is hierop een rankendeco-ratie in zwart geschilderd. Het overige gedeelte is metlange, kronkelige lijnen gemarmerd (afb. 1 17).Bij

het maken van deze beschildering vond men hetniet nodig de kieren tussen de kinderbinten en devloerplanken op te vullen. Dat gebeurde pas bij hetoverschilderen in het einde van de 1 8e eeuw. Daarbijwerd gebruik gemaakt van rolletjes met de hand be-schreven papier met latijnse bijbelteksten en bladzij-den uit een Duitse boekencatalogus. In NieuweGracht 22A is eerder een dergelijke beschilderingaangetroffen, gedateerd door middel van een ge-velsteen met het jaartal 1609 (zie Kroniek 1982,MBOU 1983-3, 94). Het was helaas niet mogelijk de gehele schilderingschoon te maken en te restaureren. Relevante delenzijn gefotografeerd en gedocumenteerd, waarna on-der de moerbalken een nieuw stucplafond werd aan-gebracht. In het einde van de 17e eeuw werd de aanbouwrechtsachter opnieuw uitgebreid. Dit werd gevolgddoor een keukenaanbouw tegen de achtergevel vanhet voorhuis. Hierin bevinden zich nog steeds de ori-ginele keukenschouw met

gemetselde oven en for-nuis en een kastenwand waarin een spiltrap is opge-nomen. Deze uitbouw werd later met een verdiepingverhoogd.In de 18e eeuw werd de balklaag van de verdieping Afb. 118 Trans 6-16. Reconstructie van de door-snede van het 15e-eeuwse huis Trans 8. Tek. E. M.Kylstra. Op de verdieping zijn de muurschilderingenaangegeven: de gestippelde banen zijn rood, de wittebanen zijn geel. De cirkel bij het raam geeft de plaatsaan waar de foto van afb 119 genomen is. 148















Maandblad Oud-Utrecht 1984 SYMPOSIUMOVER HET KROMME RIJNGEBIED op 5 en 6 oktober 1984 Na de vooraankondiging van het symposium in hetmaandblad van juni volgt hier het definitieve pro-gramma: Een van de meest bestudeerde gebieden van de pro-vincie Utrecht is de streek tussen Wijk bij Duurstedeen Utrecht; beide steden zijn met elkaar verbondendoor de Kromme Rijn. Fysisch geografen, archeolo-gen, historici en landschapskundigen hebben zich, ie-der vanuit hun eigen gezichtspunt, met deze streekbezig gehouden. Juist in het afgelopen jaar heeft hier-over een aantal belangrijke publicaties het licht ge-zien. (Vlet het organiseren van een symposium, voor de le-den en belangstellenden, wil de vereniging Oud-Utrecht deze studies samen brengen om zo niet alleen een inzicht te verschaffen in de historie van de vor-ming van de bodem en het landschap van het Krom-me Rijngebied en de invloed, door de bewoning en be-werking van de mens

hierop maar ook de mogelijkhe-den en onmogelijkheden te belichten van een verant-woord gebruik en functie van dit landschap in hedenen toekomst. Tot grote vreugde van het bestuur zijn vijf zeer des-kundige sprekers bereid gebleken op dit symposiumhun visie op het Kromme Rijngebied te geven. Om m.n. ook het toekomstige gebruik en de functievan het gebied te belichten zal het symposium af-gesloten worden door een forum waarin naast desprekers enige deskundigen op dit gebied zitting zul-len nemen. PROGRAMMA Vrijdagavond 5 oktober 19.30-20 00 Opening door de heer J. Hoekstra, gedeputeerde cultuur van de provincie Utrecht. 20 .00-21 00 dr. H. Berendsen, De geologische ontwikkeling en het ontstaan van het huidige land- schap in het Kromme Rijngebied. 21 .00-21 30 Koffie 21 30-22 30 Prof. dr. W. A. van Es, De archeologie van het Kromme Rijngebied. Zaterdag 6 oktober 9 30-10 00 Koffie 10 00-11 00 Prof. Dr. C. Dekker, De ontginning van het

Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. 11 00-12 00 Drs. H. M. J. Tromp, De huizen en hun omgeving in het Kromme Rijngebied na de Mid- deleeuwen. 12 00-13 30 Koffie en lunch. 13 30-14 30 Mevrouw ir. E. N. te Boekhorst-Maren, Het landschap van de Kromme Rijn, een visie op de toekomstige landschappelijke structuur. 14 30-15 30 Forumdiscussie. U kunt zich opgeven door middel van het overmakenvan het bedrag op gironummer 56066 t.n.v. de pen-ningmeester van Oud-Utrecht, met de vermelding:symposium Kromme Rijngebied.Wilt u hier tevens het aantal personen vermelden datu opgeeft, en in welke hoedanigheid volgens de hier-boven genoemde categorien. De inschrijving sluit op 7 september 1984. Het symposium zal plaats vinden in het Instituut voorMuziekwetenschappen, Drift 21, Utrecht.De kosten voor het bijwonen van het symposium be-dragen: f 17,50 voor leden van Oud-Utrecht. f 17,50 voor studenten en scholieren. f 30,00 voor niet-leden

van Oud-Utrecht. In de kosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. 155
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