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M E D E D E E L I N G E N UIT D E VEREENIGING. 

Om den leden gelegenheid te geven de reeks hunner Jaarboekjes 
en Maandbladen aan te vullen, heeft het Bestuur besloten de 
meeste oude jaargangen tijdelijk (tot en met 31 December a.s. ) 
tegen sterk verminderden prijs beschikbaar te stellen. 

Het zeer gezochte Jaarboekje zal men voor ƒ 1..—•, de antiquarisch 
reeds zeldzame jaargangen van het Maandblad, alsook het album 
„Het Utrechtsche grachtbeeld voorheen en, thans" tijdelijk elk voor 
ƒ 0.50 kunnen verkrijgen. 

De jaren 1924, 1925, 1926, 1927 en 1934 van het Jaarboekje, 
de jaargangen 1 (1926), 2 (1927), 3 (1928), 6 (1931) en 11 
(1936) van het Maandblad, zijn niet meer beschikbaar. 

De toezending geschiedt uitsluitend na overschrijving van het 
bedrag op postrekening nr. 18328, ten name van Jhr. Dr. M. R. 
Radermacher Schorer, penningmeester van „Oud-Utrecht", te 
Utrecht, onder bijvoeging van 10 cent per exemplaar voor toe-
zendingskosten. 

Het Jaarboekje 1940 is in bewerking en zal hopelijk nog in dit 
jaar aan de leden kunnen worden gezonden. 

IN MEMORIAM CATHARINA V A N RENNES. 

Een bekende stadgenoote, Catharina van Rennes is heen
gegaan. Naar mijn meening is er aanleiding om haar ook in dit 
blad met een enkel woord te gedenken. Velen onzer herinneren 
zich de ietwat excentrieke figuur, zooals men haar meermalen langs 
de Utrechtsche grachten en straten kon zien loopen. Vooral 
's Zaterdagmorgens, wanneer onze stadsklokkenist onder meer 
haar liedjes van den Domtoren deed klinken. 

W a t zij als componiste voor ons volk geweest is, hoe zij zich 
door haar fijne kinderliedjes een grooten naam verschafte, daarop 
hier nader in te gaan, ligt niet in mijn bedoeling. Maar wel zou 
ik gaarne naar voren willen brengen, hoeveel moois zij steeds aan 
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de Utrechtsche kinderen en opgroeiende meisjes gebracht heeft. 
Haar lessen in haar koorklassen zijn mij in mijn heele leven bijge
bleven: hoe zij steeds met zeer origineele voorbeelden haar onder
wijs illustreerde, altijd weer iets nieuws wist te geven. 

Hoe stond zij niet met haar geheele geest open voor al het 
mooie, dat zij op haar weg tegen kwam! En voortdurend wist zij 
daarvan haar leerlingen deelgenoot te maken. 

Haar heldere, vlugge geest heeft zij helaas niet tot het laatst 
mogen behouden. Maar hier zij dan ook vooral de aandacht ge
vestigd op de lange reeks van jaren, waarin Catharina van Rennes 
een sieraad van onze bisschopstad geweest is. 

M. J. REYNVAAN. 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 
XIX. De bouw der St. Mariakerk. 

Een verhaal, dat niet in de eerste uitgave (1517) der zgn. 
Divisiekroniek voorkomt, doch in den tweeden druk werd inge-
lascht, is dat van den bouw der St. Mariakerk door bisschop 
Coenraad van Zwaben in het laatst der elfde eeuw (vgl. dit 
Maandblad XIV-1939, blz. 29—30). 

„Dese eerweerdige bisschop Coenraet tot zijner salichlicker 
eewigher memorien ende gheheuchenisse, was in meeninghe te fon-
deren ende stichten aen de westzijde vander stadt van Wtrecht een 
collegye kercke, daer hij een gront also slykich vant, dat hij dat 
fondament van sommige pylaernen niet wel fast fonderen ende 
setten mochte, ouermits die welle vanden water. Des was inder 
metzelaers gheselschap een Vriese gheheeten Pleberus, ende die 
vermat hem op zijn lijf die kerck te fonderen, ende die pylaernen 
vast te setten, maer hij eyschte hier af een alten grooten somme 
van pennninghen. Waerom dat de bisschop ghaf des Vriesen 
soon schoone ende costelicke presenten ende milde gauen, also 
dat hij vernam vanden vader die heymelicke consten, ende hij 
voltimmerde die voorseyde kercke inde eere van onser lieuer 
Vrouwen. Waerom dat de Vriese begreep eenen grooten haet 
ende nijt opten bisschop, ende ouerleyde ende peynsde hoe hij 
hem van lijf ter doodt brengen mochte. Ende daer na inden jare 
ons Heeren M. ende xcix. als de bisschop misse hadde gedaen, 
ende was in zijn hof gegaen lesende voort zijne ghetijden, quam 
de voorseyde Vriese siende den bisschop alleen, ende merckende 
dat hij stede ende stonde hadde, ende door des vijants raedt ende 
ingheven tooch hij zijn messe, ende stack den eersamen bisschop 
doot, op die achtste kalende van Mey, ende hij wert met grooter 
droefheden begrauen in die selve kercke van onser Vrouwen die 
hij ghesticht hadde, ende die Vriese quam ongheschaet ende on-
ghelet wter Stadt. Maer de keyser Henrick de vierde creech hier 


