
scheiden, waaronder octrooi van stadhouder en hol' van Utrecht 
voor Jacob de Bye met een leenbrief der staten van Utrecht voor 
jhr. J o h a n de Bye, heer van Allebrandsweert, met de heerlijkheid 
Stoutenburg in 1671. 

Verder berusten in het gemeentearchief de notulen van 1732 en 
volgende jaren, waaruit blijkt, dat de nominat ie der schepenen tel
ken jare bevestigd is door Johan de Bye tot 1739, daarna door 
Josina Maria de Bye douairière de Schaek tot 1760, na wie ze ge
tekend zijn door Jan François van Lielaar tot 1791. 

S. W. M E L C H I O R 

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

De restauratie van de werfmuur voor het huis Vismarkt 9 is vol
tooid. Dit was de laatste nog niet gerestaureerde muur van dit gracht
gedeelte. Vlak naast deze m u u r is een lantaarnconsole aangebracht 
van C. Groeneveld, waarop een vis-afslag is afgebeeld. 

* * * 

Met steun van het Utrechts Monumentenfonds zullen de 17de 
eeuwse gevel van het huis Haverstraat 14 en de 18de eeuwse gevel 
van het huis Oude Gracht 325 worden gerestaureerd. 

Tijdens werkzaamheden achter het Physisch Laborator ium werden 
restanten aangetroffen van de 16de eeuwse stadsmuur tussen het 
bastion Sterrenburg en de voormalige Tolsteegpoort. Daar het voor
nemen bestaat om nog dieper te graven kan het publiceren van 
de vondsten beter worden uitgesteld tot alle gegevens, welke aan het 
licht zouden kunnen komen bekend ziin 

C. L. T . G. 

B O E K A A N K O N D I G I N G 

I'll. J. C. G. van Hinsbergen, Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 
(teel I aflevering 1 en II. Van Gorcum 8c Comp. N.V., Assen. Prijs resp 
f 3,50 en ƒ 5,50. 

De Van de Poll-Stichting te Zeist, in dit blad al meermalen met 
ingenomenheid genoemd, heeft zich gedurende de (pas) zeven jaren 
van haar bestaan onderdroten beijverd om de historie van Zeist zo
veel mogelijk vast te leggen en toegankelijk te maken. 

Een bewijs daarvan zijn de afleveringen van het eerste deel der 
Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Aflevering 1 verscheen in 
november 1957; daarin zijn stukken genoemd, lopende van het jaar 
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