
inner ing aan de geschiedenis der rooms-katholieke kerk in haar sta
dia van zolderkeik, schuilkerk, paterskerk, parochiekerk. Gedurende 
twee en een halve eeuw heeft op deze plek de viering van het misoffer 
plaats gehad. T o t de b rand van 1956 wees het „alziend oog" in het 
voormalige koor nog terug naar de vroegere bestemming. 

Daarna zou het gebouw Silo bakermat worden van de moderne 
stadsevangelisatie, zoals de hervormde gemeente deze tegenwoordig 
kent. En op dit ogenblik is Silo als een echte baptistenkerk weer ge
heel in gebruik voor de evangelieprediking en de bediening der sa
cramenten. DE J. 

R E S T A U R A T I E S IN U T R E C H T . 

Aan een inwendige verbouwing van het huis Vismarkt 4 kon dank 
zij het Utrechts Monumentenfonds een restauratie van de voorgevel 
worden gekoppeld. Voeg- en schilderwerk is — resp. wordt vernieuwd 
en inplaats van de lelijke laat 19de eeuwse vensters op de eerste ver
dieping zijn kruiskozijnen aangebracht overeenkomstig de op de 
tweede verdieping nog aanwezige exemplaren. 

Blijkens het metselwerk van zij- en achtergevels is dit huis in 
hoofdzaak nog middeleeuws. T o t in de 17de eeuw moet het aan de 
voorzijde een houten topgevel hebben gehad, zo staat het al thans 
afgebeeld op een tekening van Saenredam ui t 1636 * ) . In de loop 
van de 17e eeuw zal men de huidige bakstenen voorgevel aangebracht 
hebben. O p alle 18de eeuwse tekeningen heeft het op beide verdie
pingen boven de onderpui met luifel kruiskozijnen; tegen het dak-
schild boven de rechte kroonlijst staat nog een later verdwenen dak
kapel. Of men bij het aanbrengen van de huidige gevel direct een 
rechte kroonlijst heeft aangebracht, of dat er eerst nog een top ge
weest is, kan niet meer worden nagegaan. Aan het feit dat het huis 
in de omgeving van Domtoren en stadhuis staat, is het te danken, 
dat het op zoveel oude afbeeldingen voorkomt. Zo vinden we het op 
tekeningen van Jan de Beyer (1736), F. van Bleyswijck (ca. 1760), J. 
Versteegh (ca. 1760), E. van Hardenberg (1782), E. Challis (ca. 1830) 
en J. Verheijen (ca. 1830) * ) , bovendien op twee schilderijen van 
P. G. Vert in (1867 en 1876) * * ) . I n 1830 wordt het met schuiframen 
op de eerste verdieping afgebeeld (waarin een laat 18de eeuwse 
roedenverdel ing) , door Vertin echter weer met kruiskozijnen, maar 
uit de opzet van zijn schilderijen blijkt wel, dat deze schilder histori
serend werkte. (De afbeelding van Challis is een staalgravure naar een 
schilderij van G. Jones) . 

O p enkele van de afbeeldingen ui t 1736, 1760 en 1830 is ook zicht
baar, da t er zich aan de achterzijde nog een middeleeuwse trapgevel 
(met ezelsruggen) bevond. Nadien moet de top gesloopt zijn en is ook 
hier een dakschild aangebracht boven een rechte goot. Een tekening 

*) Gemeente-archief Utrecht. 
**) Centraal Museum Utrecht. 
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van di t interessante huis zal in het volgend nummer worden ge
publiceerd. 

Een door de verbouwing van de rechtbank (v.m. Paulusabdij) aan 
de Hofpoort (westwand) vrijgekomen, vermoedelijk laat 16de eeuws, 
poortje werd herplaatst aan de Z.O.-zijde van het gebouw, naast het 
kantongerecht. 

* * * 

Tijdens de voorbereiding van de restauratie van de tu inmuur langs 
de Kromme Nieuwe Gracht achter het perceel van het Hoogheem
raadschap van de Lekdijk Bovendams, werden in de tuin twee kleine, 
overwelfde kelders gevonden, die er op kunnen wijzen, dat dit ge
deelte vroeger bebouwd is geweest. 

* * * 
T e Huis ter Heide aan de Amersfoortse Straatweg is een merk

waardig 19de eeuw theehuisje in Chinese stijl gesloopt in verband met 
een in aanbouw zijnde villa. De onderdelen bevinden zich op het 
ogenblik in Utrecht; getracht zal worden alsnog een bestemming 
voor dit gebouwtje te vinden. 

PMIB ; 

» 3 

Het Chinese Paviljoen bij „Florence Grove" te Huis ter Heide, toestand najaar 
1957. Het toegangstrapje naar de galerij behoort niet tot de oorspronkelijke opzet; 
het gebouwtje was toegankelijk via een trapje tegen de gesloten kopwand. De 
onderbouw is van baksteen r\p7f> ;c ^rht^v «-*n «-prof««^^,, ,..,•:,,. ^^^„„:„ \~a 

handeld, dat hier natuursteen wordt gesuggereerd. 
(Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg). 
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Het staat afgebeeld in P. }. Lulgers „Gezigten in de Omstreken 
van 's Gravenhage en Leyden" in zijn oorspronkelijke situatie, name
lijk bij het Huis ter Wegen te Sassenheim. Het wordt daar in op ca. 
1850 gedateerd. Duidelijker nog staat het op een foto in he t Leids 
gemeente-archief (nr. 84507) : het heeft hierop een rieten dak en he t 
is aan de kant van de galerij, welke aan het water is gelegen, uit-
gekraagd. Vermoedelijk is het op 't eind van de 19de eeuw over
gebracht naar Huis ter Heide. 

Ir. C. L. T E M M I N K G R O L L 

VERZOEK VAN DE P E N N I N G M E E S T E R . 

Onze leden worden dr ingend verzocht de juiste contr ibut ie over te 
maken, namelijk ƒ 7,50 met een ingenaaid jaarboekje of ƒ 10,— met 
een gebonden jaarboekje. 

Over enige tijd zal voor de nog niet betaalde contr ibut ie een kwi
tantie gepresenteerd worden met verhoging van f 0,40 incassokosten. 

DE O V E R R O M P E L I N G VAN R H E N E N IN 1527. 

(Kastelentocht) 

In de feodale tijd vormden de Nederlanden een bonte l appendeken 
van allerlei staatjes, zoals de graafschappen Vlaanderen, Artois, 
Henegouwen, Hol land, Zeeland, Namen en Zutfen, de her togdommen 
Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelder, de prins-bisdommen 
Utrecht, Luik en Kamerijk, het markgraafschap Antwerpen, om van 
gebieden als Friesland en Groningen, heerlijkheden als Doornik en 
Rijsel en de miniatuurstaat jes der rijksvrije, een eigen banier voeren
de bannerheren Rronkhorst , 's Herenberg, Baar en Wisch maar te 
zwijgen. 

De geschiedenis van al deze landen is lang vereenzelvigd met die 
van Holland, of juister, door een Hollandse bril gezien, zodat een 
sterk vertekend beeld ontstond. Want de bisschoppen van Luik en 
Utrecht bijvoorbeeld hadden al een stift met een stad als cultuur
centrum en een roemruchte geschiedenis, lang vóór er sprake was 
van enig belang van Hol land en zijn graven. De tijd dat Hol land 
van intrinsieke invloedrijke betekenis zou worden, lag nog in een 
ver verschiet. Veeleer gaf Vlaanderen de toon aan, dat van alle 
Nederlandse staten het eerst tot economische en culturele bloei kwam. 

Het bonte weefsel der Nederlandse gewesten werd van de 14de tot 
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