
Ik heb slechts één bezoek afgelegd te Utrecht en wel bij ds. 
Dibbitz, 3), dien ik woensdagavond, in de vervolgteksten des Ouden 
Testaments, over Bileam hoorde preeken. Hoogstraten 4) was van 
huis. Molster 5) ontmoet te ik op straat; na zijn keelziekte was hij 
nu weer aan het preeken. Bij Paddenburg heb ik mij Erasmi laus 
Stultitiae, door den hoornschen rector Abbink onlangs uitgegeven, 
aangekocht. 

De tuin van Burgerhoudt 6) leverde vele mooie bloemen, uitne
mende dahlia's op; in zijn bloemenkas stond een cactus grandiflora 
met één bloem, die wel den eersten of tweeden avond na ons vertrek 
zal zijn opengekomen. 

Ons vertrek leverde in ons binnenste den tweestrijd op van leed
wezen om vrienden te verlaten, en genoegen om weder bij andere 
te komen. Trouwens ditzelfde was ook daarna het geval." 

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

3) Lambertus Dibbits, 1796—1855, predikant te Utrecht sedert 1830. Tevoren 
stond hij te Schiedam, waar Ds. Asma in 1839 werkzaam was. 

4) Jacob Francois van Hoogstraten, 1806—1878, predikant te Utrecht sedert 1836. 
•>) Johannes Abraham Diederiks Molster, predikant te Utrecht 1837—1850. 
6) Jacobus Johannes Burgerhoudt, geb. te Schiedam 1800, reeds in 1831 geëmeri-

teerd als predikant te Sneek, daarna woonachtig te Utrecht. 

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

Opgraving Janskerkhof. In samenwerking met de Rijksdienst voor 
het Oudhe idkund ig Bodemonderzoek wordt door de dienst van 
Openbare Werken een onderzoek ingesteld naar de sinds lang ver
dwenen westpartij van de Janskerk. Nauwkeurige gegevens waren 
hieromtrent niet bekend. O p de 16de eeuwse kaart van Utrecht van 
Braun en Hogenberg staat deze kerk afgebeeld met één toren op 
de zuidwestelijke hoek. In het Gemeentearchief berust een tekening, 
gemaakt in verband met de sloop van deze toren in 1681, waarop 
te zien is, dat het een zuiver romaanse toren betrof, die op enige 
afstand vóór de westgevel van de kerk lag en door een laag tussen-
gedeelte daarmee verbonden was. De tufstenen toren werd aan de 
zuidwestelijke zijde geschoord door een zware bakstenen steunbeer 
en was, blijkens een afzonderlijk schetsje, aan de binnenzijde door 
middel van een bakstenen kern verstijfd. 

Allereerst is gezocht naar deze zuidwestelijke toren, waarvan zo
wel de fundamenten als de bakstenen kern zeer spoedig aan het 
licht kwamen. Deze vondsten, gecombineerd met wat in 1932 tijdens 
het aanleggen van leidingen in deze omgeving was vastgelegd, tonen 
aan, dat de toren een bui tenomtrek had van ca. 6,40 m. in het 
vierkant en bij de fundering een muurdik te van ca. 1,60 m. De 
bovengenoemde bakstenen kern was tot op groter hoogte dan de 
funderingen zelf nog aanwezig en mat 3,25 m. in het vierkant. 
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Tussen de toren en de kerk lagen restanten van muurwerk in tuf
steen met een vulling van keien. 

Bij het voortzetten van het onderzoek in noordelijke r icht ing 
bleek, dat vóór de noorderzijbeuk een overeenkomstige toren ge
staan moet hebben (echter zonder bakstenen versterking in de 
ke rn ) . De opzet van het torenfront was dus symmetrisch ten opzichte 
van de as der kerk, zoals bij romaanse kapit telkerken algemeen 
gebruikelijk was. Deze noordelijke toren moet echter — gezien hij 
op geen enkele oude afbeelding meer voorkomt — reeds vroeg zijn 
gesloopt of ingestort. Mogelijk heeft een instorting zelfs aanleiding 
gevormd tot het versterken van de andere toren! O p grond van 
het baksteenformaat (29/14/7 cm.) , zou deze versterking in de 14e 
of 15e eeuw aangebracht kunnen zijn. 

Van jongere da tum (16e—17e eeuw) zijn de resten van keldertjes 
en waterput ten, welke werden aangetroffen. He t gevonden aarde
werk dateerde uit de 14e—17e eeuw. 

Mariaplaats. In verband met de voorbereidingen voor de bouw van 
het nieuwe kantoor der Steenkolen Handelsvereniging op de hoek 
Mariaplaats-Rijnkade worden verschillende grondwerkzaamheden 
verricht. Een gedeelte van de hier aanwezige, nog ui t de middel
eeuwen daterende „slokop" — een groot riool van ca. 1,85 m. in
wendige breedte — moest buiten gebruik gesteld en afgebroken 
worden. Blijkens de vele verschillende wijzen van overwelving en 
de diverse stcenformaten moeten er door alle eeuwen heen regelmatig 
herstellingen aan dit riool zijn uitgevoerd. 

O p verschillende plaatsen werden muurres ten aangetroffen van 
baksteen in formaten tot 30 cm. lang. He t moeten restanten zijn 
van bij het kapit tel van St. Marie behorende gebouwen. De 'vond
sten zijn in tekening gebracht, maar ze zijn te sporadisch om enige 
conclusies omtrent de samenhang te kunnen trekken. 

Vredenburg 34. Zoals in het meinummer van Oud-Utrecht (blz. 51) 
reeds werd aangekondigd, is de hardstenen rococotop van dit huis 
herplaatst op een volledig vernieuwde onderbouw, ontworpen door 
architect G. Uriot uit Amsterdam, die het pand voor de fa. Bayer 
verbouwde. De herstelling van de top geschiedde met steun van het 
Utrechts Monumentenfonds; het hardsteenwerk was op verschillen
de plaatsen ernstig beschadigd door het roesten van de ijzeren 
doken (welke nu door bronzen doken zijn vervangen) . O p het hou
ten luik werd het firmawapen aangebracht. 

Er is getracht, de geveltop te dateren. Een onderzoek op het Ge
meentearchief leverde de volgende gegevens op: van ca. 1710—1718 
was het huis eigendom van Jacobus van Aldenhoven, van 1722—1770 
van de erfgenaam Van Aldenhoven, van 1770—1814 resp. van Gijs-
bert van Roijen junior en Jan van der Kloes, „marchand de draps" . 
O p grond van de vorm moet de top gedateerd worden op het derde 
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Vredenburg 34. Geveltop vóór de verbouwing van het pand. 
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Vredenburg 34. Geveltop na de verbouwing. 
(Cliché Dagblad „Trouw") 

kwart van de 18e eeuw. Aangezien het waarschijnlijker is, dat een 
nieuwe eigenaar het huis heeft laten verbouwen — zoals ook n u 
geschiedde — dan dat een niet eens met name genoemde erfgenaam 
dit deed na het huis al geruime tijd bezeten te hebben, komt men 
er toe het bouwjaar op 1770 of 1771 te stellen. Zekerheid hierom
trent bestaat er natuurlijk niet. 

Zoals uit bijgaande afbeeldingen blijkt, is de stad een interessante 
poging om oud met nieuw te combineren rijker geworden. 

Werfmuren. De restauratie van de werfmuur voor het perceel O u d e 
Gracht 184 werd voltooid, die van de m u u r bij nr. 211 is begonnen. 

Kloostergang Dom. Vanwege de afdeling Monumentenzorg van de 
Rijksgebouwendienst is een aanvang gemaakt met de reeds geruime 
tijd in voorbereiding zijnde restauratie van de kruisgang van de Dom. 
Een belangrijk deel van dit werk zal bestaan u i t het vernieuwen 
van de tijdens de restauratie van 1880—1896 in ondeugdelijke zand-
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Ecu van de jongste exemplaren van de lantaarnconsoles, welke ge
maakt worden door de beeldhouwer C. Groeneveld. Deze is bestemd 
voor plaatsing bij de Geertebrug en stelt de legende van St. Geertruid 
voor, die zodanig in gebed was verzonken, dat ze niet bemerkte, hoe 

muizen haar staf beklommen. 

steen aangebrachte trasceringen, balustredes etc. De toentertijd toe
gepaste steen is nu reeds ernstiger verweerd dan wat nog van het 
oorspronkelijk werk van 1401 e.v. resteert! De oostelijke vleugel zal 
het eerst onder handen worden genomen. 

Kloostergang St. Marie. Een gedeelte van de westelijke arm van de 
kruisgang der voormalige Mariakerk, deel u i tmakende van het oud-
katholieke tehuis voor ouden van dagen, werd inwendig gerestau
reerd en in gebruik genomen als rouwkapel (arch. W. Chr. de H a a n ) . 
Het oorspronkelijk tufsteenwerk van de muren, dat bepleisterd was, 
is weer in het zicht gebracht, waarbij clc sporen van enige vroegere 
doorgangen aan het licht kwamen. Van de vele grafstenen die er 
lagen (er was hier van 1733—1830 een oud-katholieke begraafplaats) 
werden enige tegen de wand opgesteld. 

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

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

W. F. [. den Uyl, Achttienhovcn, Westbroek, Maarsseveen-, Tienhoven. 
Prov. Almanak Utrecht, 1958. 

Het „mengelwerk" van de Provinciale Almanak voor Utrecht, bevat 
dit jaar een bijdrage van de heer W. F. J. den Uyl over enkele 
dorpen in het veengebied ten noorden van Utrecht. De ons als over
druk toegezonden verhandeling, 35 pagina's groot en fraai geïl
lustreerd, is zeker de aandacht waard. Men kent tie heer Den Uyl 
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