
het pand dit duidelijk maakte. Maar momenteel ontbreken zulke 
aanwijzingen. 

in het huis, dat met deze gevelsteen prijkt, is een café gevestigd. 
De eigenaar zal allicht hopen dat de deur van zijn etablissement 
voor velen een ,,wijde poor t" is, want dat opent voor hem zonnige 
perspectieven. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit pand al café 
was toen de steen er werd aangebracht. Mogelijk weet iemand van de 
lezers een nadere verklaring voor „De Wijde Poort". 

Vermoedelijk is deze steen vervaardigd door dezelfde hand, die de 
steen „Bloemfontein" in het huis Van Hogendorpstraat hoek Van 
der Duynstraat maakte. Dit exemplaar dateert uit dezelfde tijd en 
er valt overeenkomst te bespeuren tussen de letters. Naar de heer 
Ubaghs vernam zou in dit huis indertijd een architect gewoond 
hebben, die in de jaren 1890-1900 in Zuid-Afrika vertoefde. O p de 
steen is een ossenwagen afgebeeld, zo bekend uit de „Grote Trek" ; 
op de achtergrond het stadhuis van Bloemfontein, de plaats die in 
de jaren van de „Grote T r e k " (1836-1852) het centrale ontmoetings
pun t van de Boeren was. 

Misschien zijn er ook in dit geval leden van Oud-Utrecht, die ons 
verdere inlichtingen kunnen geven over de vroegere bewoner van 
het huis. Dit vragen wij tenslotte nog voor een gevelversiering, die 
voorkomt in het pand Korte Jansstraat 23. Het is een der huizen in 
de z.g. „Jugendstil", die Utrecht bezit. Ging het hier alleen maar 
om een aantrekkelijke decoratie, of was de afgebeelde lieftallige 
verschijning het symbool van de instelling, die indertijd in dit huis 
was gevestigd? 

de J. 
N.B. Het eerste artikeltje over dit onderwerp bevatte de mededeling, dat het de 
heer Ubaghs „om ons onbekende redenen" niet toegestaan was zelf foto's te 
nemen van de in het Centraal Museum aanwezige gevelstenen. Wat ons toen 
onbekend voorkwam is echter, naar ons naderhand bleek, een heel gebruikelijke 
zaak. Verreweg de meeste musea staan niet toe dat de bezoekers zelf foto's maken 
van het museumbezit. Niet alleen zou dit, vooral op drukke dagen, aanleiding 
kunnen geven tot wanordelijkheden, maar bovendien zou men daardoor de 
verkoop van eigen reproducties in de wielen rijden. Deze verkoop brengt nog wat 
op ten voordele van het museum, waardoor men weer nieuwe aankopen kan doen. 

R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N IN U T R E C H T 

Herenstraat 48. Het uit de tweede helft van de 17de eeuw daterende 
huis — dat één geheel vormt met zijn westelijke buur, nr. 46 — is 
ontpleisterd. Hierbij kwamen boven de vensters bogen met zand-
steenblokken in het zicht, welke worden hersteld. De houten kroon
lijst van ca. 1800 was grotendeels vergaan; na demonteren bleek, dat 
nog restanten aanwezig waren van een geprofileerde bakstenen 
gootlijst, zoals het huis aan de achterzijde nog bezit en zoals we aan 
zovele 17de eeuwse utrechtse huizen aantreffen. Ook deze lijst is in 
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de oude vorm hersteld. Het voornemen is, ook dakkapellen, vensters 
en stoep in de restauratie op te nemen. 

Flora's Hof. Nadat de zogenaamde Flora's hof, ten zuidwesten van 
de Domtoren (een restant van het vroegere Bisschopshof), vele j a ren 
in gebruik is geweest voor de onderafdeling Monumentenzorg van 
de dienst Openbare Werken, is hij sedert enige tijd on t ru imd. Flora's 
hof zal nu als voor het publ iek toegankelijk plantsoentje worden 
aangelegd. 

In de vernieuwde westelijke m u u r worden fragmenten aangebracht 
van de tympaanvullingen, welke voor de Kloostergang bij de Dom 
zijn vervaardigd in de ateliers van dr. P. J. H. Cuypers ten behoeve 
van de restauratie in de jaren 1880-1896. Doordat een verkeerde 
steensoort is gebruikt, ver toonden ze zodanige verschijnselen van 
verwering, dat ze bij de huidige restauratie van de Kloostergang alle 
vernieuwd moeten worden. Kunsthistorisch hebben ze echter wel 
waarde; ten eerste als werken ui t de school van Cuypers en ten 
tweede omdat ze een schakel dichter staan bij de originele tymp
aanvullingen, die in 1880 nog — in sterk verweerde toestand — 
aanwezig waren. De delen, die het minst van verwering geleden 
hebben, zullen voor plaatsing in de bedoelde m u u r langs de hof in 
aanmerking komen. Door het maken van een betere bescherming 
dan in de Kloostergang mogelijk was zullen ze zoveel mogelijk voor 
verder verval worden behoed. 

Blauwkapel. In het gerestaureerde Kerkje van het fort Blauwkapel 
is een 17de eeuws vlaams orgeltje geplaatst. Het is gekocht in Menen 
(B.) en heeft gestaan in een klooster in Noord-Frankrijk. 

Voorstraat, Vleeshal. In 1959 1) is melding gemaakt van enige 
vondsten, welke tijdens de inrichting van de grote Vleeshal tot 
jeugdleeszaal werden gedaan. W e publiceren hierbij een afbeelding, 
waarop een en ander is aangegeven. De zuidwestelijke zijmuur en 
enige funderingsrestanten zijn overblijfselen van een vorig Vleeshuis, 
dat in 1433 werd gebouwd. Samen met het Kleine Vleeshuis in de 
Lange Nieuwstraat moest dit het in 1432 gesloopte Vleeshuis achter 
het toenmalige stadhuis vervangen 2). 

Zowel deze vondsten als de kaart van Brann en Hógenberg in t 
ca 1570 (waarvan een fragment op de afbeelding is gecopieerd) 
wijzen erop, dat dit vroegere Vleeshuis tweebeukig was. Tijdens de 
vernieuwing in 1637 heeft men de noordoostelijke muur evenwijdig 
gelegd aan de (toen intact gebleven) tegenoverliggende muur . In de 
oorspronkelijke toestand was het gebouw aan de Voorstraatzijde iets 
breder dan aan het Jansveld. Er naast zal nog een klein gangetje 
gelegen hebben, waarvan Paulus Moreelse in 1637 gebruik maakte 

i) Mndbl. Oud Utrecht 1959. blz. IS en 111. 
2) E. J. Haslinghuis, de Ned. mon. van Gesch. en Kunst. II - 1 , blz. 136 e.V. 
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door een trappenhuis te bouwen dat de eigenlijke hal volkomen 
vrij liet 3). 

Lagenoord 26. Nabij de Slotemakcr de Bruïneschool is een vondst 
gedaan, welke erop wijst, dat zich op de/e plaats in de late middel
eeuwen een bakkerij van o.m. (lei-?) pannen heeft bevonden. Behalve 
talrijke scherven van leipannen werd ook een „misbaksel" van zes 
door te grote hitte aaneengesmolten (lei-?) pannen aangetroffen. Het 
verder te voorschijn gekomen materiaal aan aardewerk, baksteen 
en tegeltjes maakt een datering op de 15de eeuw het meest 
waarschijnlijk. 

Ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L 
:î) /ie ook ,,De Timraerwerf", personeelsorgaan dienst O .AV., apr. 1960. 

DIE R E C H T E H E L F T E 

„In het midden van de 16de eeuw blijkt het huis (Putruwiel) in 
tweeën te zijn verdeeld", schrijft ir. C. L. Temminck Groll in het 
maandblad van oktober, blz. 126, en hij voert als bewijs een acte 
aan van 15 november 1522, waarbij Margriet van Beest, wed. De 
Voocht van Rijnevelt aan haar zoon Willem overgaf „die rechte 
helfle vander alinger huysinge ende hofstede. ., geheten Put Ruee l . ., 
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