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heer A. Harder, boven den ingang heeft doen aanbrengen. 
Verder is de gevel wat opgeknapt en verloor het houten liggende 
hert boven de hooge hardsteenen deuromlijsting zijn dof-bruine 
tint voor een blinkend-gouden kleur. „Zum goldnen Hirsch" is 
men geneigd den thans in het perceel gevestigden piano- en orgel-
handel te betitelen. 

Tegelijk met deze uitwendige verbeteringen, die voor het 
aspect van de Oudegracht ter plaatse haar verdiensten hebben, 
onderging ook het interieur grondige wijziging. Een achtereen
volgend gebruik van twee eeuwen als cementhandel, steenhouwerij 
en ijzerhandel was de situatie binnenshuis niet ten goede gekomen. 
Van een zekere welvaart en smaak getuigde nog een kamer met 
groen-geverfde houten betimmering met gouden biezen, die in 
hoofdzaak diende als omlijsting van een vijftal groote doeken 
met zomer- en winterlandschappen en drie in grisaille geschil
derde voorstellingen, vermoedelijk dateerend van omstreeks 1800. 
Daar de kwaliteit dezer beschadigde en verwaarloosde schilde
ringen de hooge kosten van een restauratie niet dekte, zijn zij 
thans verwijderd. De niet-onaardige betimmering evenals de in 
stuc uitgevoerde schoorsteenboezem met een Mercuriuskop en 
eenige emblemen bleven echter behouden. 

Bij den jongsten eigendomsovergang (1941) dook het verhaal op, 
dat het Huis ten Hart de woning geweest zou zijn van „den opper-
jachtmeester van graaf Floris V" . Wanneer men zich realiseert 
— een der weinige jaartallen, die niemand vergeet — dat Floris V 
in 1296, uit Utrecht ter jacht gereden, vermoord werd, wordt men 
reeds om dit vroege jaar sceptisch gestemd ten aanzien van de 
waarschijnlijkheid van het bericht, dat elders geen steun vindt. 
Ook de vrij moderne benaming van opperjachtmeester wekt wan
trouwen. Bij navraag naar de herkomst bleek het verhaal een 
mondelinge familieoverlevering te zijn, die niet verder dan tot 
in het laatst der vorige eeuw te volgen viel. v. C. 

1) Ook het perceel nr. 88, dat doorgaans „het Blaauwhuys" heette, heeft een 
tijdlang één perceel gevormd met nr. 86; vandaar dat het in de 17e eeuw ook 
een enkele maal als „het cleyne huys ten Hart" voorkomt. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
De geboorteplaats van paus Adri-

aan. — In het tweede stuk zijner uit
voerige geschiedenis van de biblio
theek der groote kerk te Emden, dat 
in het 25ste Jahrbach der Gesellschaft 
für bildende Kunst und vaterländische 
Altertümer zu Emden (1937, blz. 1 8 ^ 
53) staat afgedrukt, doet Ernst Kochs den lateren tijd door belangrijke lega-

belang wekkende mededeelingen over 
de vele boeken van buitengewone 
bibliografische of historische beteeke-
nis, welke in die bibliotheek zijn op
genomen. 

De bibliotheek bestond reeds in den 
aanvang der 16de eeuw en werd in 
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ten vermeerderd, zooals ook in 1576 
het geval was, toen de weduwe van 
Albert Rizaeus de door haar man 
nagelaten boekerij van ver over de 
200 werken aan de kerk overdroeg. 

Rizaeus was in 1510 te Harden
berg in Overijsel geboren, bezocht de 
kloosterschool der broeders van 't ge-
meene leven te Groningen, werd in 
1527 in het klooster te Aduard opge
nomen, studeerde van 1530 tot 1537 
aan de universiteit van Leuven en 
promoveerde te Mainz, vermoedelijk 
in het laatstgenoemde jaar, tot doctor 
in de theologie. Sinds dien trad hij in 
de kerkelijke meeningsverschillen zijner 
dagen meermalen op den voorgrond, 
ging tot het protestantisme over en 
werd in 1567 predikant te Emden, 
waar hij in 1574 overleed i ) . 

Onder de door Hardenberg, zooals 
hij zich later zelf noemde en in de 
literatuur nog genoemd wordt, nage
laten boeken, komt er één voor, die 
om het daarin door hem geplaatste 
inschrift van beteekenis voor de 
Utrechtsche geschiedenis is. Het is 
een exemplaar der „Quaestiones in 
quartum librum sententiarum, ubi 
sacramentorum materia tractatur", de 
Parijsche uitgave van 1530 der door 
Adriaan als hoogleeraar te Leuven 
gehouden voorlezingen over de heilige 
sacramenten, welke door één zijner 
leerlingen voor de eerste maal in 1516 
te Leuven werden uitgegeven en zeven 
herdrukken beleefden 2 ) . De ïatijnsche 
aanteekening van Hardenberg op een 
schutblad van dit boek luidt volgens 
de Duitsche vertaling van Kochs: 
„A. Hardenberg, Doktor und Professor 
der heiligen Gottesgelehrtheit, bezeugt, 
dass dieser Papst Hadrian sein Ver
wandter war, wofür er in Löwen die 
sichersten Zeugnisse beigebracht hat. 
Der Papst wurde in Dathen, einem 

Dorfe zwischen Hardenberg und 
Zwolle, als Sohn eines armen Mannes 
geboren, der später in Utrecht die 
Kunst des Hersteilens und Drechseins 
von Stühlen, Pfeilen und Spindeln 
und ähnlichen Gegenstände erlernte 
und Bote und Diener der Drechsler
genossenschaft der Stuhldrechslergilde 
wurde. Hadrian war in seiner Jugend 
arm, aber begabt. Noch als Knabe 
kam er nach Löwen, wo er im Stan-
tonschen Hause erzogen wurde 3). 
Darnach gelangte er zur Papstwürde 
und nahm Wappen und Insignien 
unserer alten Familie wieder an: zwei 
Fussangeln und zwei gekrönte Löwen, 
deren sich auch meine Vorfahren be
dient haben. Aber als wir auch ver
armten und das Wappen unserer 
Väter nicht mehr führten, habe ich 
als erster bei meiner DoktorpromQtion 
die mir verliehenen Insignien wieder 
angelegt. Es sind zwei ineinander 
verschlungene Schlangen in goldenem 
Felde, die um einen Apfel streiten. 
Unter diesen verstehe ich Christus und 
den Satan, die durch den Apfel in 
Streit geraten um die Herrschaft 
kämpfen. 

Das schreibe ich zu Löwen, wo das 
alles bekannt ist, und es ist sicher 
wahr, 1539. Es kümmert mich nicht, 
dass der Papst mein Verwandter war, 
aber ich bewundere das Glück oder 
vielmehr die göttliche Fügung bei 
einem solchen Menschen, von dem 
man sagen kann: Dein Lob hat dich 
nicht betrogen, deine Tüchtigkeit be
stand nicht im Reichtum!" 

Onbekend was dit inschrift niet; 
onder verwijzing naar de daarop be
trekking hebbende literatuur heeft 
Caspar Burman er reeds in 1727 in 
zijne uitvoerige levensbeschrijving van 
paus Adriaan melding van gemaakt 4 ) . 
Burman gaf echter n a a r een uittreksel. 
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Volledig is het medegedeeld in een 
brief, die de Emdensche predikant 
Harckenroth den 26sten Mei 1721 aan 
zijn collega Hase te Bremen schreef 
en in druk bewaard bleef °). 

Nu blijkt uit den door Harckenroth 
weergegeven tekst, dat Adriaan de 
zoon was van een zekeren Floris, een 
man die verarmd was in Dalfsen en 
daarna als stoeldraaier naar Utrecht 
ging, waar hij ook bode en dienaar 
van het stoeldraaiersgilde werd. Uit 
den Latijnschen tekst is niet te lezen, 
dat ook Adriaan te Dalfsen geboren 
werd. Bovendien blijkt uit dien tekst 
uitdrukkelijk, dat Adriaans familie-
wapen geen voetangels of, zooals later 
aangenomen is, wolfsangels vertoonde, 
doch uit een schild met twee viscb-
haken en twee gekroonde leeuwen 
(duos piscales hamos et duos leones 
coronatos) bestond 6). 

De meening, dat paus Adriaan te 
Utrecht geboren werd, zooals ook uit 
zijne eigen aanwijzingen valt op te 
maken, wordt dus niet door Harden-
bergs mededeeling aangetast. E. 

1) B. Spiegel, D. Albert Rizäeus 
Hardenberg. Ein Theologenleben aus 
der Reformationszeit. Bremen, 1869. 8°. 

2) L. Pastor, Geschichte der Päb-
ste. Bd. IV, Abt. 2. Freiburg i. B., 
1907. 8°. Blz. 28. 

3) Over Adriaans studententijd zie: 
E. van Even, Adriaan Florisz. van 
Utrecht aan de hoogeschool van 
Leuven (1476—1515). In: Dietsche 
warande, N.r. VII-1894, blz. 383-400 . 

4) C. Burmannus, Hadrianus VI. 
Utrecht, 1727. 4». Blz. 4. 

5) Bibliotheca historico-philologico-
theologica. Classis V . Bremen, 1721. 
8». Blz. 117-128 . 

6) Vgl.: L. E. Bosch, Iets over 

paus Adriaan VI. Utrecht, 1835. 8°. 
Blz. 31; M. Nahuys, Médailles et 
jetons inédits relatifs à l'histoire des 
dix-sept anciennes provinces des Pays-
Bas. In: Revue numismatique Belge 
XXVIII-1872, blz. 2 2 3 - 2 2 9 en plaat 
b, 12. 

De Augustijnen in Utrecht. — Van 
het Monasticon Batavum, door wijlen 
dr. M. Schoengen samengesteld en 
door dr. P. C. Boeren voor de pers 
gereed gemaakt, is thans het tweede 
deel verschenen (Verhandelingen der 
Nederlandsche akademie van weten' 
schappen, afd. letterkunde, N.R. dl. 
XLV). Het is gewijd aan de klooster-
instellingen in Nederland van vóór 
het jaar 1813, die den regel van St. 
Augustinus volgden of waarin een 
regel werd nageleefd, gebaseerd op 
dien van St. Augustinus, en verder 
aan de huizen van de broeders en 
zusters van het Gemeene leven. Het 
eerste deel, dat de orde der Francis
canen behandelt, werd in den vorigen 
jaargang van dit Maandblad (blz. 83) 
aangekondigd. 

Ook dit tweede deel geeft weer een 
korte geschiedenis der instellingen, 
plaatsgewijze gegroepeerd, waarbij de 
geschreven en gedrukte bronnen wor
den aangewezen, de literatuur wordt 
vermeld en de vindplaats van afbeel
dingen genoemd. 

Betreffende de provincie Utrecht 
bevat het gegevens over Amersfoort 
(12 instellingen), Bunnik (1), Har-
melen (1), Heeswijk-Montfoort (1), 
Jutfaas (1), Maarsbergen (1), Rhe
nen (2), Rijsenburg? (1), Soest (5), 
Utrecht (23) en Wijk bij Duurstede 
(3). E. 
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