
gedeelte daarvan, in de buurt van de Borgbrug en misschien 
hoogerop. Aan het benedengedeelte, in mijn voorstelling afwaarts 
van de Bakkersbrug, moeten wij de wijk Stade zoeken. De bis
schop, welke dan ook, heeft blijkbaar geprobeerd, om den handel 
te krijgen in een buurt waar er eens anderen dan de gewonen van 
konden profiteeren. Zou bij die pogingen óók niet hebben gehoord de 
bouw van een hal aan het Buurkerkhof? Die zou dan een jaarbeurs
gebouw zijn geweest uit den tijd hetzij van bisschop Godebold 
(1114—1127), hetzij van bisschop Godfried van Renen (1156— 
1178): van c. 1125 of c. 1175. 

Van belang is nu nog: ten eerste, dat de hal lag in het nietige 
strookje aan de oevers van de Oude Gracht dat het gebied van den 
burggraaf uitmaakte; ten tweede, dat bisschop Godfried van Renen 
achtereenvolgens twee broers met het burggraafschap heeft be
leend. Dit werpt op de zaak een licht hetwelk het laatste van de 
opgegeven tijdstippen doet kiezen en daarvoor een zeer plausibelen 
samenhang aan de hand doet. — De bisschop en zijn broers 
werkten trouw samen in het belang van de eigen familie. Zij zetten 
een jaarbeursgebouw tegen het Buurkerkhof of lieten dat door een 
ander zetten tegen beding van een goed aandeel in de winst. 
Maar de vlieger ging niet op. Vergeefs probeerde de bisschop de 
kooplieden naar de hal te drijven. De tegenstanders kwamen met 
een gefingeerde rechtvaardiging in een allicht eveneens gefingeerd 
geval van 1127, en of dat nu den doorslag heeft gegeven of niet, 
— de hal werd een volmaakt échec. 

J. PRAKKEN. 

ROMEINSE V O N D S T E N IN H O U T E N . 

In ons vorige maandblad mocht ik U een relaas geven over de 
vondsten in deze gemeente. Thans moge ik U verslag doen van 
de inmiddels door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek gedane determinering der voorwerpen, waaruit U moge 
blijken, dat deze zeer belangrijk zijn voor de geschiedenis van deze 
gemeente en onze provincie omdat, behalve in Odijk en Werkho
ven, tussen Wijk bij Duurstede en Vechten tot nu toe nog geen 
vondsten werden gemeld. 

Voor de verstrekking van deze gegevens moge ik van deze 
plaats mijn oprechte dank betuigen aan evengenoemde Rijksdienst, 
die mij het volgende rapport gaf: 
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A. AARDEWERK. 

a. Terra sigillata: 

1. Bodem van een bakje (Drag. 24/25) met aan de binnenzijde het stem
pel A T E I v a n de Italiaanse pottenbakker CNAEUS ATEIUS (import 
naar onze streken: Augustus — vroeg Tiberius, 20 n Chr. 

2. Fragment van kom Drag. 29, met aan de binnenzijde het stempel: 
OFBASSICO, van de pottenbakkers BASSUS en COELUS van La 
Graufesenque: Claudius-Vespasianus. 

3. Fragment van bakje Drag. 24/25 : I A/c. 

4. Fragment van bakje Drag. 27, Zuid-Gallisch, Claudius-Nero. 
5. Randfragment van kom Curie 11, Flavisch. De rand is versierd met 

bladeren in barbotine-techniek. 

6. Fragment van bord Drag. 18/31 (18)?, met stempel OFSENF ( O F 
SENIS), Senis, pottenbakker v. La Graufesenque, Claudius-Domi-
tianus. 

7. Fragment van bord Drag. 18/31, I d—II a. 
8. Fragment van bord Drag. 15/17, Zuid-Gallisch, Ie eeuw. 
9. Bord Drag. 18, met stempel SECUNDANUS, Rheinzabern, Antonini. 

10. Fragmenten van met reliefs versierde kommen Drag. 37. Hierbij zijn 
Zuid-Gallische, Flavische stukken en Oost-Gallische, 2e eeuwse, die 
o.a. uit Trier en La Madeleine afkomstig zijn. 

11. Fragmenten van bakjes Drag. 33, 2e eeuw. 
12. Fragment van bord Drag. 31, Oost-Gallisch, 2e eeuw, stempel 

onleesbaar. 
13. Fragmenten van borden Drag. 32, waarvan één met een figuur

stempel van het soort, dat afgebeeld is in: H O L W E R D A , Arents-
burg, afb. 68/69, h.w. Oost-Gallisch. 

14. Randfragment van kom Curie 21, Oost-Gallisch, Antonini. 
15. Fragmenten van wrijfschalen of mortaria, Drag. 45, Oost-Gallisch, 

I IB . 

b. Belgisch aardewerk: 

Enkele scherven van borden, kommen en een deksel van terra nigra. 

c. Gevernist aardewerk: 
1. Fragmenten van bruin en zwart geverniste bekers met zand-

bestrooiing (ld—IIA). 
2. Fragment van bruin gevernist bord met naar binnen gebogen rand. 

(2e eeuw). 
3. Fragmenten van bruin-grijze beker met schubversiering: Ie eeuw. 

d. Gladwandig aardewerk: 
1. Veel scherven van kruiken, amphoren, voorraadspotten en wrijf

schalen. 
2. Fragmenten van een amphoor met op beide oren het stempel: ARVP 

en een oor met het stempel MASEFE. 
3 . a. Kruikhals uit de eerste helft van de 2e eeuw. 

b. 2 Kruikhalzen II B — III A. 
4. Horizontale en (in de 2e eeuw opkomende) verticale randen van 

wrijfschalen. 

e. Ruwwandig aardewerk: 
Veel scherven van urnen of kooppotten (waaronder rond-omslagen 
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randen, blauw tot grijs gesmoord, en platte randen, grijs van kleur). 
Verder scherven van kommen en schalen. 
Bovendien werden veel fragmenten van inheems baksel gevonden, ruw 
gebakken aardewerk, bruin en grijs-zvvart van kleur. 

B. GLASWERK. 
1. Scherven van blauw-groen glas, wrs ie eeuws. 

C. MUNTEN. 
Een tweetal munten (groot-bronzen), waarvan één met op de Vz de 
beeltenis van Faustina junior ( ± 130—175), echtgenote van Marcus 
Aurelius en op de keerzijde een zittende Jupiterfiguur. 

D. GEBRUIKSVOORWERPEN. 
1. Bronzen spiraalvormige haarnaald met knop. 
2. Bronzen schrijfstift of stilus. 
3. Deel van bronzen beslag van een paardetuig. 
4. Smal, bronzen bandje (beslag?). 

E. DIVERSEN. 
Stukken Romeinse dakpannen (tegulae en imbrices), huttenleem, ijzer
resten (o.a. spijkers) en oesterschelpen. 

De gevonden hamer en beitel zijn in het rapport niet opgenomen 
omdat de betrokken deskundigen van bovengenoemde Rijksdienst 
erg sceptisch stonden ten aanzien van de „Romeinse" herkomst 
van deze stukken, daar zich in mijn collectie zeker nog enige 
scherven Middeleeuws aardewerk bevinden en deze soort aarde
werk (grijs-blauw, hard gebakken) op zich zelf wel Romeins kan 
zijn, miaar de scheiding tussen Romeins en Middeleeuws lang niet 
altijd met zekerheid is te trekken. 

A. B. HAEFKENS. 
Burgemeester van Houten, van Schalkwijk 
en van Tuil en 't Waal , 

UTRECHTSE KUNSTENAARS. 

Maerten Stoop. 
In het tijdschrift Oud-Holland (1950, blz. 74) geeft de heer 

B. J. A. Renckens een uitvoerige beschouwing over een schilderij 
„De zeven werken van barmhartigheid", in het museum te Cassel. 
Het is een der oudste bezittingen van genoemd museum. In de 
inventaris van 1749 werd het reeds vermeld en het is van dat jaar af 
als een werk van de Utrechtse Meester Nicolaas Knupfer genoteerd. 
Deze kunstenaar heeft zich in de laatste decennia in een steeds 
stijgende belangstelling mogen verheugen. Zijn werken zijn meer 
en meer bekend geworden en het inzicht in zijn kunst heeft zich 
daardoor zeer kunnen uitbreiden. De schrijver wijst er op, dat 
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