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LEZING J. G. N. R E N A U D 

Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden mei hun introducé's 
uit tot het bijwonen van een lezing, te houden door de heer J. G. N. 
R e n a u d te Amersfoort, over het onderwerp „Van eten en dr inken 
bij de middeleeuwer, mitsgaders een kijkje in zijn keuken en porse
leinkast". 

De heer Renaud, verbonden aan de Rijksdienst voor Oudheidkun
dig Bodemonderzoek, zal zijn lezing met lichtbeelden toelichten. 

Deze lezing wordt gehouden op vrijdag 19 december 's avonds 
S uur in het Kunsthistorisch Inst i tuut , Drift 25, Utrecht. 

Namens het bestuur: 
Ir. f. D. M. B A R D E T , voorzitter. 
Mr. N. B. T E N BOKKEL H U I N I N K , secretaris. 

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

Janskerkhof. Aan hetgeen de vorige maand is medegedeeld om
trent de vondsten op het Janskerkhol , kan worden toegevoegd, dat 
inmiddels nog de funderingen zijn gevonden van een westelijke absis 
tussen de torens. Van deze, bij de duitse romaanse architectuur meer
malen voorkomende oplossing, was tot dusverre nog geen voorbeeld 
in Nederland aangetroffen. Er werd ook een rechte verbinding tus
sen de torens gevonden, deze hield kennelijk verband met een niveau
verschil tussen de vloer van de absis en die van de daarop aanslui
tende ruimte. 

Bij de verbouwing van Paushuize onder leiding van ir. G. M. 
Leeuwenberg werden in de oostelijke gevel van het hoofdgebouw 
verschillende fragmenten teruggevonden van de oorspronkelijke 
vensters. Deze hadden natuurs tenen kruiskozijnen en waren aan de 
bovenzijde gedekt door eenvoudig geprofileerde, vrijwel half cirkel
vormige bakstenen bogen. 
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De restauratie van de gevel van het huis Oude Gracht 325 (derde 
kwart 18e eeuw), welke dank zij de steun van het Utrechts Monu
mentenfonds kon worden uitgevoerd, is vrijwel voltooid. Het Lode-
wijk XV houtsnijwerk van de gevellijst, dat practisch geheel vergaan 
was, is — uitgaande van de vormen van de resten — geheel ver
nieuwd door de beeldhouwer C. Groeneveld. Ook de lijst /elf moest 
vernieuwd worden. Het voegwerk van de gevel en de roedenverde-
ling van de vensters werden verbeterd. C. L. T. G. 

Een van de vroegere vensters van Paushuixe (oostzijde, binnenplaatsgevel). Van 
het oorspronkelijke natuurstenen kruiskozijn is het kalf bewaard gebleven. De 
onderste vakken van het venster gaan op deze foto schuil achter het steigerwerk; 
de sponningen van de luiken zijn echter nog juist zichtbaar. De aansluitingen 
van de middenstijlen tussen de onder- en de bovenvakken zijn nog te herkennen. 
In het hoogveld tekent zich nog flauw een (blinde) tracering af. Opvallend zijn de 
fraaie muurankers, waarvan de rechtse aan de bovenkant nog in een gesmeed 
kopje eindigt. Boven het venster bevindt zich een gedeelte van de vroegere na
tuurstenen gootlijst. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg). 


