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dochters verlaten haar . . . ze blijft moedig, vrolijk zelfs, ontembaar . 
Na de engelse restauratie van 1660 kan ze eindelijk naar haar vader
land terugkeren, maar sterft al in 1662. 

Vooral in de eerste tijd na 1632 brengt ze de zomers dikwijls in 
Rhenen door. Later correspondeert ze o.a. met de rhenense magis
traat over tie slotbewaarder, de „kastelein", die ze, nogal tempera
mentvol, van diefstal en verwaarlozing beschuldigt en voor wie de 
regeerders van Rhenen vergeels pleiten. 3) Ook moet de magistraat 
eens proberen te verhinderen dat haar crediteuren beslag leggen op de 
inboedel van het paleis. 

Aan deze periode in de historie van het oude Rhenen is de ten
toonstelling gewijd, die van heden tot oktober in het Streekmu
seum te Rhenen wordt gehouden. Heel wat stukken op Frederik en 
Elisabeth betrekking hebbende zullen geëxposeerd worden in het mu
seum dat, dank zij de jarenlange toewijding van tie conservator, tie 
heer Buré , toch al alleszins een bezoek waard is. O.a. zal er een por
tret van Elisabeth van Gerard Honthorst te bewonderen zijn uit het 
bezit van H. M. de Koningin uit Huis ten Bosch en het huwelijks-
contract van Erederiks ouders (Frederik IV en Louise Ju l iana van 
Oranje) uit het Koninklijk Huisarchief. 
De samenstellers hopen op veel belangstelling van de zijde van Oud-
Utrecht. 

A L E I D VAN DE B U N T 

Brief van Elisabeth aan de magistraat van Rhenen in antwoord op hun 
schrijven van (gemeente archief Rhenen). 

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

(/ie tekening' pag. 46-47) 

Catharijnesingel 49/50. Temidden van de overwegend laat 19de 
eeuwse en 20ste eeuwste bebouwing langs de Catharijnesingel staat — 
op dit ogenblik — nog één huis, dat kennelijk uit een iets vroegere 
periode dateert . 
Het huis Catharijnesingel 49/50 is met zijn zeven traveeën brede voor
gevel, geleed door een dorische pilasterorde, een uitstekend voor
beeld van vroeg 19de eeuwse architectuur. 
Het is niet mogelijk gebleken, het huis precies te dateren. O p de 
stadsplattegrond van 1838 ') komt het nog niet voor, op een van ca 
18-152) wel, we kunnen het bouwjaar dus op ca 1840 stellen. 

Kaart van N. van der Monde, 1838, (gem. archief Utrecht). 
Bijwerking van onder *) genoemde kaart door W. C. j . Bollaan, ca 1845 
(gem. archief Utrecht). 
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Smeedijzeren deur in het voormalige Duitse huis (nu militair hospitaal) aan de 
Springweg te Utrecht. Zie Maandblad Oud-Utrecht maart 1959. 



In verband met een te maken kantoorgebouw zal het huis zeer 
b innenkor t worden gesloopt. Dit feit vormde de aanleiding tot het 
maken van een opmeting, omdat het voor de kennis van de vroeg 
19de eeuwse architectuur — waarvan het onderzoek zich nog in een 
beginstadium bevindt en waarvan juist Utrecht enkele der meest type
rende voorbeelden in Neder land bezit — van belang is een blijvende 
documentat ie van dit goed geproport ioneerde gebouwtje te bezitten. 

Waarschijnlijk lag de Catharijnesingel, toen het huis gebouwd 
werd, iets lager dan nu het geval is. Men moet namelijk enige treden 
omlaag om de voor- en de zijmuur te bereiken. Iets beneden straat
niveau moet de begane grond-verdieping echter altijd gelegen hebben, 
daar zich tegen de noorderzijgevel een ui tgebouwd keldertje bevindt , 
waarvan de bovenzijde ca 30 cm boven vloerniveau ligt. 
De hoekpilasters van de voorgevel zijn iets breder dan de overige, ze 
zijn omgezet in de zijgevels, waarin echter alleen de profileringen 
en niet de pilasters zelf naar voren springen ten opzichte van he t 
muurvlak. 

De achtergevel is minder gedetailleerd dan de voorgevel; er is een 
bescheiden kroonlijst, maar geen pilaster-orde. Wel treft men er de 
verdiepte velden boven de vensters aan, die regelmatig over de breed
te verdeeld zijn, in tegenstelling met de reeks vensters zelf, waar in 
zich — zoals uit bijgaande plat tegrond blijkt — een onregelmatigheid 
voordoet. 

De benedenverdieping heeft rechthoekige vensters met een 18de 
eeuws aandoende roedenverdeling. 

In het vrij eenvoudige inter ieur vallen op de hoofdverdieping voor
al de tot in het pl int doorgevoerde omtimmeringen van de vensters 
op. O p de zolder zijn nog verschillende bedsteden te herkennen. 

Lange Smeestraat 61. O p initiatief van de eigenaar werd de voor
gevel van het huis Lange Smeestraat 61 ontpleisterd; het in 17de 
eeuwse baksteen opgetrokken metselwerk werd schoongemaakt en ge
voegd. O p de begane grondverdieping kwamen twee met zandsteen-
blokken gelede bogen, waarin aardige vullingen in sierverband, te 
voorschijn, die duidelijke aanwijzingen geven voor de vroegere inde
ling van de onderpui . Een en ander vormt een eenvoudige maar aan
trekkelijke verbetering van het straatbeeld ter plaatse. 

Drijt 19. Bij een inwendige verbouwing en vergroting aan de tuin-
zijde, onder leiding van ir. P. H. Dingemans, van het gebouw van de 
U.V.S.V. is een restauratie van de 18de eeuwse entree-hal opgenomen. 
In deze hal hebben zicli 18de eeuwse plafondschilderingen bevonden, 
welke op de zolder van het gebouw nog aanwezig bleken te zijn. De 
stukken, waarop mythologische voorstellingen afgebeeld zijn, verkeer
den in zeer slechte staat. Het middenpaneel bleek niet meer gerestau
reerd te kunnen worden, de vier hoekstukken echter zullen door be
middeling van het Utrechts Monumentenfonds door de kunstschilder 
W. van Leusden te Maarssen worden hersteld. 
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Kromme Nieuwe Gracht. Met de restauratie van de werfmuur bij 
het perceel Kromme Nieuwe Gracht 12 is een aanvang gemaakt. 

Oude Gracht. Een reeks van kelders aan de Oude Gracht achter het 
postkantoor wordt verbouwd tot een eethuisje. De overwelfde ruimten 
zijn door middel van doorgangen met elkaar verbonden, terwijl de 
deuren in de gevels vervangen worden door glasdeuren met een roe-
denverdeling. Tijdens de werkzaamheden bleek, dat het gewelf van 
kelder nr. 12 uit baksteen van zeer groot formaat bestond, nl. 33 x 16 
x 8 cm, 5 lagen metselwerk per 42 cm. In de overige kelders variëren 
de formaten van ca 24 cm tot 30 cm lengte. De achterwanden van de 
kelders geven de plaats aan van de vroegere rooilijn langs dit gracht
gedeelte. 

Ir. C. L. Temminck GroH 

KLEINE MEDEDELINGEN 

BLAUWKOUS 

Onder de titel „Blauwkous" wordt van 15 april tot 16 mei een tentoonstelling 
over vrouwenstudie aan nederlandse universiteiten en hogescholen gehouden, en 
wel in het Utrechts Universiteitsmuseum. 

Waarom deze tentoonstelling? Er is toch wel meer aandacht besteed aan 
vrouwenstudie? Zeker, maar bijna altijd in verband met de vrouwenbeweging in 
het algemeen. Daar echter de vrouwenstudie ook een facet is van het universitaire 
leven, leek het lustrum der U.V.S.V. ons een goede gelegenheid om er eens in 
universitair milieu de aandacht op te vestigen. De tentoonstelling is grotendeels 
een afspiegeling van het voortreffelijke boekje: Zeventig jaar vrouwenstudie in 
Nederland, geschreven in 1949 door dr. M. C. van der Kolf (uitg. W. L. & J. 
Brusse N.V., Roterdam). Daar in dat werk vooral de vrouwen, die haar studie 
voltooid hebben behandeld zijn, is hier nu iets meer aandacht geschonken aan 
alle studerende meisjes, omdat zowel de universiteit als de gezelligheids-
verenigingen daar ook mee te maken hebben. De opzet is nu zo, dat de volgende 
inrichting gevonden is: 

I. een kleine kamer, gewijd aan A. M. Schurman, nederlands eerste vrouw, 
die colleges gevolgd heeft en wel te Utrecht, waar ze een ijverige volgelinge 
van G. Voetius was (ca. 1636). 

II. een zaal, waarin men vindt weergegeven: 
a. de totale aantallen volledig ingeschreven meisjesstudenten in de diverse 

vakken of vakgroepen voor de verschillende jaren en wel op één bord 
b.v. de vrouwelijke theologische studenten aan de verschillende uni
versiteiten in de loop der jaren, benevens het aantal gepromoveerden 
in dat vak per jaar en per universiteit; van de eerste gepromoveerde 
het proefschrift en, zoveel mogelijk, portret (het geheel is' uitgevoerd in 
de faculteitskleuren). 
Zo zijn er in totaal twaalf borden. 
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