
T e IJsselstein is de lijnbaan van de Heeren Holst, Graafland en 
Strick, waarin allerlei grot' scheeps- en ander touw-werk wordt ge
fabriceerd, in bloeijenden staat, en verschalt handen-arbeid het 
geheele jaar door aan dertig à veertig personen. — Menig huisgezin 
in die gemeente heelt alzoo het geluk, bij het bestaan van deze 
fabriek een bestendig onderhoud te vinden. 

Plaatselijke besturen 

T e Utrecht heeft de Regering de Koninklijke matiging verkregen 
tot het doen eener geldleening van ƒ 160.000.—, welke gelden voor 
een gedeelte bestemd zij tot aflossing van vroeger opgenomene kapi
talen, tegens eene hoogere rente dan vier ten honderd, en gedeeltelijk 
ter bestrijding der kosten van aanbouw van cavallerie-stallen en van 
die ter voortzetting der openbare werken tot ui tbreiding en verfraaij-
ing der stad en/ . 

De gemelde stallen, in de nabijheid der Nicolaikerk en daarbij 
gelegene mili taire kazernen opgerigt, zijn genoegzaam geheel vol
tooid, en zullen nog in den loop van dit jaar kunnen betrokken 
worden. 

De verfraaijingen bestaan in liet voortzetten der amolie van de 
stadswallen aan de zuidzijde der stad, en in de aanleg van wande
lingen op dat terrein en daarbij gelegene stads gronden. Deze wande
lingen, een vervolg zijnde van die, welke in de voorgaande jaren aan 
de oostzijde der stad, met zulk een gelukkigen uitslag zijn aangelegd, 
maken met de overige een fraai geheel uit. 

(Wordt vervolgd). 

RESTAURATIES EN VONDSTEN IN UTRECHT 

Vondsten Doelenstraat. 

Tijdens graafwerkzaamheden in de Doelenstraat is men gestuit op 
funderingsresten van de sinds lang verdwenen St. Nicolaaskapel van 
het aldaar gelegen klooster i ) . Deze kapel staat o.m. nog aangegeven 
op de 16de eeuwse kaarten van Van Deventer en Braun en Hogenberg 
en op die van Blaeu (1649) 2 ) . O p de tweede kaart staat bovendien 
een verbinding getekend met het aan de noordzijde van de straat ge
legen kloostergebouw. Ook van deze verbinding werd de fundering 
ten dele teruggevonden. 

Het niet bijzonder grote steenformaat moet er welhaast op wijzen, 
dat men in de 16de eeuw de kapel volledig heeft vernieuwd. Ui t de 
gevonden funderingen kan men nog afleiden, dat het schip van de 
kapel géén —, het koortje echter wel — steunberen heeft gehad. 
1) Vgl. Nieuwsbulletin K.N.O.B., 1959, kol. *198. Abusievelijk wordt hier van de 

zuidelijke zijmuur gesproken; de gevonden resten moeten van de noordelijke 
zijmuur afkomstig zijn. 

2) Afgebeeld in E. J. Haslinghuis, de Ned. Monumenten van Gesch. en Kunst, 
I I I , blz. 30 t/m 34. 
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Vredenburg. 

Tijdens graafwerkzaamheden op het Vredenburg voor de verplaatsing 
van een riool is men gestuit op funderingen van het in 1528 begonnen 
en in 1577 e.V. gesloopte kasteel Vredenburg. Het zuidoostelijk hoek-
bastion werd doorsneden; tevens trof men de zuidelijke zijmuur en 
resten van het poortgebouw aan. 

Dank zij de bewaard gebleven ontwerptekening van R o m b o u t 
Keldermans, konden de gevonden fragmenten als delen van de ver
schillende ru imten herkend worden 3). He t is echter gebleken, da t 
het bouwwerk niet zuiver op schaal t.o.v. de ontwerptekening is 
uitgevoerd; sommige delen zijn groter en andere kleiner dan is aan
gegeven. 

De dikte van de zuidelijke zijmuur bedroeg 3,20 m. De steen-
formaten varieerden van 30,5-33/15,5/8 cm, 11-12 lagen per m (waar
schijnlijk secundair materiaal) 4) tot 21,5/9,5/5 cm (speciaal toe
gepast in de bogen van de verschillende overkluizingen. Overwegend 
echter is een formaat van 29/14/7 cm, 14 lagen per m, toegepast. 

Werfnmren. 

In restauratie zijn verschillende werfmuren aan de Kromme Nieuwe 
Gracht nabij Paushuize en een aantal ten noordoosten van de 
Jacobsbrug. 

Hamburgerstraat 3. 
De met steun van het Utrechts Monumentenfonds uitgevoerde restau
ratie van de uit 1730 daterende klokgevel van het huis Hamburger
straat 3 is voltooid. O.m. werd de bij deze gevel behorende 18de 
eeuwse roedenverdeling in de vensters weer aangebracht. 

:') Zie E. J. Haslinghuis, a.w., blz. 56 en jrb. Oud-Utrecht 1932, blz. 80-81. 
*) Vgl. Maandbl. O.U. 1959, blz. 139. 
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Zoals men reeds meermalen constateerde, bleek ook hier het huis 
belangrijk ouder te zijn dan de voorgevel. De achtergevel (vermoede
lijk geldt dit ook de zijmuren) is geheel opgetrokken uit moppen 
van 30/15/7 cm, 12 lagen per m, hetgeen een datering in de 15de eeuw 
wel waarschijnlijk maakt . Van de oorspronkelijke vensteropeningen 
zijn nog verschillende sporen te herkennen. O]) de verdieping be
vinden zich onder de achterste balk nog laatgotische consoles. De 
kapconstructie is na een betrekkelijk recente brand geheel vernieuwd, 
zodat deze geen aanwijzingen voor de datering meer kan bieden. 

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

N I E U W E PUBLICATIES 

R. R. Post, Adriaan Florenszoon, Familie, Opleiding. In: Dancwerc. 
Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. T h . Enklaar. Gron. 1959, 
blz. 235-248. 

Op de publicatie van G. van Klaveren Pz., waarmee in het Jaarb. van 
Oud-Utrecht van 1958 de 5de-eeuwfeestherdenking van paus Adriaans 
geboorte werd ingeluid, volgde de studie van prof. Post, boven nader aan
geduid. 
Na een overzicht van de vroegere litteratuur over de Paus, bekijkt ook deze 
sehr, nogeens de familie en haar maatschappelijke gesteldheid. Hel zal nu 
langzamerhand wel duidelijk zijn, dat allerlei suggesties over en onbewezen 
constateringen van verwantschap met deze en die families, evenals hel 
roerende verhaaltje van de bittere armoede, waarin de jonge Adriaan zon 
opgegroeid zijn, afgedaan hebben. 
Interessanter is het resultaat van het onderzoek naar de schoolopleiding, 
door Adriaan genoten. Men heeft hem n.l. willen zien als leerling van de 
Broeders des geinenen levens, de eigenlijke dragers der Devotio Moderna. 
Zowel /wolle als Deventer en zelfs Delft worden dan om beurten genoemd 
als plaatsen, waar hij bij de broeders op school was. Delft kan wel af
geschreven worden, al heeft men indertijd een penning laten slaan 1er her
innering aan Adriaans vermeende schooltijd aldaar, Deventer maakt weinig 
kans, het meest waarschijnlijke is, dat Adriaan ie Zwolle de stadsschool 
bezocht heefl. Niet bij de Broeders des geinenen levens; deze immers 
hielden noch te Deventer, noch ie Zwolle school. Prof. Post had reeds eerder 
elders er de nadruk op gelegd, dat in tegenstelling mei hun reputatie, de 
broeders zielzorgers waren en slechts zeer zijdelings mei onderwijs te maken 
hadden. Wel zal Adriaan geestelijke beïnvloeding van de zwolse broeders 
ondergaan hebben. 

Herdenkingstentoonstell ing Paus Adrianus VI. Gedenkboek, Cata
logus. Utr.-Leuven 1959, 288 blz., 77 afbb. 

Een voortreffelijk uitgegeven publicatie, die ook als de Paus Adriaan-
tentoonstellingen te Utrecht (28 sept.-15 nov.) en te Leuven (23 nov.-
3 jan.) in de herinnering gaan verbleken, als goed gedocumenteerd 
gedenkboek nog lange tijd betekenis zal blijven behouden. De uitstekende 
herdenkingsrede, uitgesproken op 2 maart 1959 in de kerk S. Maria dell' 
Anima te Rome bij de kranslegging namens de nederlandse regering en de 
stad Utrecht op het graf van paus Adriaan opent de rij der bijdragen in 
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