
45 

2) Kameraarsrekening van Utrecht 1577/1578, blad 60b enóla. 
3) Mededeeling van mr. H. Waller, ontleend aan de aanteekeningen over de 

perceelen die thans in het gebouw der Rotterdamsche bankvereeniging zijn op
genomen. 

4) P. Bor Chrzn., Vervolgh der Nederlandtsche oorloghen, beroerten, ende 
borgerlijcke oneennicheyden. Dl. II. Leyden, 1621. 2°. Boek XI, blad 317a. 

5) Bor t. a. pi. Boek XIV, blad 157b—15%. 
6) Decades tres epistolarum Langueti, Camerarii, Cratonis et Peuceri. Franc

fort, 1702. 4°. Blz. 18. — A. A. van Schelven, Marnix van St. Aldegonde. 
Utrecht, 1939. 8°. Blz. 126. 

7) Calendar of state papers, foreign series, of the reign of Elizabeth, 1579— 
1580. Preserved in the Public record office. Ed. by Arthur John Butler. London, 
1904. 8°. Blz. 38 en 49. 

8) Kameraarsrekening 1595/1596, blad 45b. 
9) C. C. de Bruin, De statenbijbel en zijn voorgangers. Leiden, 1937. 8°. 

Blz. 257—262: Opdracht aan Marnix. 
10) Notulen van den Utrechtschen kerkeraad. Dl. A (1590—1605). 
11) Bor t. a. pi. Dl. V. Amsterdam [, 1630]. 2». Boek XXXV, blad 68b. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Het Utrechtsche schip. — Het 

Utrechtsche schip is in den laatsten 
tijd tweemaal het onderwerp van een 
beschouwing in grooter verband ge
weest, de eerste van den oud-gezag-
voerder J. Oderwald, de tweede van 
den scheepvaartkundige G. C. E . 
Crone. 

De eerstgenoemde behandelde het 
in een voordracht over „de scheep
vaart in onze streken in zeer ouden 
tijd", die afgedrukt staat in de Mede-
deelingen van de akademie der marine 
van België (Boek 1-1937, blz. 1 — 11). 
De spr. gaf een korte beschrijving van 
het vaartuig en hield daarbij een meer 
uitvoerig betoog over de bemanningen, 
die in de eerste eeuwen onzer jaar
telling op deze schepen hebben ge
diend. 

In zijn boek „Onze schepen in de 
gouden eeuw" (Patria dl. XIX. Am
sterdam, 1939) vertelt de laatstge
noemde een en ander over het Utrecht
sche schip ter inleiding van het hoofd
stuk over „onze binnenschepen" (blz. 
136—155). De heer Crone is breeder 
in zijn betoog over de vindplaats en 

de constructie en betreurt het dat we 
niet weten wie er mede gevaren heeft. 
Van een scheepsbouwkundig stand
punt bestaat er volgens den sehr. 
evenwel geen bezwaar voor den 
ouderdom een speling van eenige 
honderden jaren toe te staan. Ook 
zonder dat dezen nauwkeurig te be
palen is, behoudt het Utrechtsche 
schip de volle beteekenis van een 
belangrijk historiestuk, zoowel van 
onzen scheepsbouw als van de grond
vesting der binnenvaart in Neder
land. Uit alles blijkt, dat het gemaakt 
is in een tijd toen de scheepsbouw 
reeds op een hoogen trap van ontwik
keling stond en dat het wateren kon 
bevaren die onder omstandigheden 
ruw konden zijn. E. 

De herstelling van de Domkerk. — 
Bij de reproducties van tal van bouw
kundige teekeningen, van foto's van 
den ouden en zeer mooie van den 
nieuwen toestand, schreef de heer J. F . 
Berghoeff in het Bouwkundig weekblad 
Architectura (LXI-1940, blz. 18—27) 
een opstel over de in 1939 voltooide 


