
zullen geschreven hebben." Zij vragen daarom h u n confraters te 
Utrecht de staten te verzoeken iemand uit Utrecht , Rhenen , Wijk 
of Amersfoort naar Veenendaal te zenden. Ze zullen hem dan in 
convooi in en ui t Veenendaal brengen en borgtocht voor hem 
stellen, zó onveilig was het op de wegen. 

Op 22 december bereikte de brief Utrecht, waarop de veenraden 
aldaar de 24ste antwoordden. Zij hadden een raadsheer van de stad
houder, een zekere Engelbertus, in de arm genomen. Deze zou hun 
verzoek om beveiliging aan de stadhouder voorleggen. O m de zaak te 
bespoedigen zonden ze een request aan Zijne Genade, verzoekende 
„aen den Commanduers van de garnissoenen, soo te peerde als te voet, 
leggende binnen Wageningen, Rhenen, Amersfoort, Meersbergen 
ende andere omleggende plaetsen" te bevelen, het sauvegardebevel, 
in april door Zijne Genade verleend, nauwlettend ui t te voeren. Uit 
het onderzoek bleek niet „datier eenige garnisoenen contrarie d'vovrs-
segde Sauvegarde mit eenige foulen ofte moetiüillicheyt hadden ge-
attenteert." Ook toen zagen controlecommissies niets van belang! 
Zijne Genade droeg de Veenendalers op, dat zij „mosten besorgen cost 
ende dranck tot behouff van Capitain l'Èspine, wesende tegen-
woordich tot Amerongen of op den tocht daeromtrent." 

Zo eindigde het jaar 1588 voor Veenendaal zónder schans en mèt 
een bevel tot levensonderhoud van een k a p i t e i n ! . . . . 

D. P H I L I P S 

Bij het voor Fruin en Huizinga gestelde, in de inleiding van dit artikel ge
citeerd, zie men ook: Dr. E. E. G. Vermeulen, Fruin over de wetenschap der 
schiedenis en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis, Arnhem 1956. 
Het deel over Romein is nog steeds niet verschenen. 

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

Met steun van het Utrechts Monumentenfonds heeft men de 17de 
eeuwse gevel van het pand Voor Clarenburg 1 gerestaureerd. De 19de 
eeuwse wijzigingen aan vensters en ingang zijn hierbij gehandhaafd; 
in overeenstemming hiermee werd in de ramen een roedenverdeling 
van 19de eeuws karakter aangebracht, zoals het huis die geruime tijd 
moet hebben bezeten. De te zware kroonlijst is echter tot de oor
spronkelijke proporties teruggebracht, waardoor de bogen boven de 
bovenvensters weer geheel in het zicht konden komen. 

* * * 

De aardige klokgevel van het ui t 1700 daterende huis Oude Gracht 242 
werd, daar de bekroning bouwvallig was, geheel hersteld en tevens op
nieuw gevoegd. De jaartalsteen, welke voor een aantal jaren in 
stukken uit de gevel was gevallen, is op grond van foto's gereconstru
eerd en opnieuw aangebracht. 
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De zes traveeën brede gevel van het huis Nieuwe dracht 27 werd 
enige tijd geleden ontpleisterd. Daarbij bleek, dat het gedeelte bij de 
hoek van de Hamburgers t raat nog middeleeuws was. Door een ver
breding in de 18de eeuw heeft het huns zijn huidige formaat gekregen. 
De gevel van het oudste deel (drie traveeën) bestond uit afwisselend 
vijf lagen baksteen van groot formaat (ea. 28/14/6 cm) en één laag 
tufsteen (dikte ca. 9 cm) . Deze had dus een interessant aspect kunnen 
bieden, wanneer niet het 18de eeuwse werk op zo slordige wijze in het 
oude was ingetand, dat het geheel weer opnieuw bepleisterd moest 
worden. Ook de dagkanten van de tijdens de verbreding kennelijk 
vergrote ramen vertoonden weinig verband met het omliggend metsel
werk. Alles wijst erop, dat men tijdens deze verbouwing direct het 
voornemen had, het geheel te pleisteren. De evenwijdig aan de Ham
burgerstraat gelegen kap van het oude gedeelte is nog intact. Hij rust 
op vijf genummerde spanten en men kan uit de constructie afleiden, 

Utrecht, Achter St. Pieter 23-25 

dat het huis aan de Nieuwe Gracht een topgevel moet hebben bezeten. 
Tijdens de 18de eeuwse verbouwing heeft men over het geheel een 
grote kap evenwijdig aan de Nieuwe Gracht gemaakt, welke op vrij 
primitieve wijze werd ingebreid in de oude kap. 
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Utrecht, Achter St. Pieter 23-25 

Daar de beide panden Achter St. Pieter 23 en 25 gesloopt worden, 
plaatsen we hierbij nog twee foto's van de eenvoudige - maar irï 
het straatbeeld zo aantrekkelijke — gevels. Gezien het steenformaat, 
de ankers en de kappen kunnen deze huizen nog wel van ca. 1600 
dateren. De vensters en ingangen echter zijn 19de eeuws. 

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

H E R V O R M D E KERK T E BENSCHOP G E R E S T A U R E E R D 

O p dinsdag 20 oktober j . l . is het kerkgebouw van de hervormde 
gemeente te Benschop weder in gebruik genomen. Drie jaren waren 
nodig om alle gebreken van de kerk te herstellen en om de oude 
luister te doen terugkeren. De restauratie stond onder leiding van 
architect Van Hoogevest uit Amersfoort. Aannemer was de firma 
Woudenberg uit Ameide. Tijdens de excursie op 11 juli hebben de 
leden van Oud-Utrecht de werkzaamheden kunnen gadeslaan. 

Over de bouwgeschiedenis van de kerk is zeer veel bekend geworden 
(zie Nieuwsbulletin Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 1959, afl. 9, kol. 182 
e.v.). Een opvallende wijziging onderging het interieur. De koor-
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