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I 

In de bibliotheek van de Provinciale Griffie te Utrecht treft men 
de verslagen aan, die gedeputeerde staten gewoon waren jaarlijks 
aan de algemene provinciale staten van het gewest te presenteren. 
Wij hebben een willekeurig exemplaar genomen en geven een ge
deelte van de inhoud weer, dat na bijkans 125 jaar interessanter zal 
zijn om te lezen dan inderti jd om aan te horen. Het gaat hier over 
liet verslag van gedeputeerde staten, gelezen in de statenvergadering 
van „den 5 Julij 1836". Wij laten spelling en schrijfwijze onver
anderd. Enkele gedeelten zijn cursief gezet. 

Edele Groot Achtbare Heeren! 

Wij verheugen ons, LTw Ed. Gr. Achtb. ter gelegenheid van deze 
onze bijeenkomst, wederom een gunstig verslag te mogen aanbieden 
van den staat onzer provincie. Wij zien daarbij, met levendige dank
zegging, terug op het verstreken tijdvak, waarin ons gewest den 
rang, welken hetzelve onder de meest welvarende provinciën had 
ingenomen, heeft mogen behouden; terwijl de uitzigten, ons door 
de toekomst aangeboden, de hoop versterken, die 'wij , voor den 
verderen gelukkigen voortgang onzer provinciale aangelegenheden, 
mogen koesteren. 

Bevolking 

De bevolking heeft, op den 1 Januari j 1836 bedragen 137398 zielen, 
en is dezelve alzoo, sedert Januar i j 1835, met 1877 zielen vermeerderd. 
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Landbouw 

De ui tkomsten van den landbouw zijn, over het algemeen, gunstig. 
De voornaamste voortbrengselen — in het bijzonder de wintergranen 
— zijn, vrij gelijkmatig, naar wensch geslaagd. Ook de zomergewassen 
hebben, over het geheel, de verwachting bevredigd; terwijl nauwelijks 
één gewas kan gezegd worden, ten eenemale slecht uitgevallen, veel 
min, volstrekt mislukt te zijn. De aardappelen, hoewel dezelve beter 
hadden kunnen slagen, hebben nogtans, volgens een algemeene be
grooting, een half gewas uitgeleverd. De reden, dat de verbouwing 
daarvan met geen voldoend voordeel is gedreven, schijnt meestal 
te moeten worden toegeschreven aan den lagen prijs der producten. 

De Veeteelt is mede niet onvoorspoedig geweest. Doch de afne
mende prijzen van het vee zijn oorzaak, dat ook deze tak niet datgene 
heeft opgeleverd, waarop men anders gewoonlijk konde rekenen. 

Intusschen mag niet worden voorbijgezien, dat geene zware rampen 
van onweders, hagelslag, stormen of overstroomingen den landbouw 
dit jaar bijzonder hebben benadeeld, gelijk zulks meermalen het geval 
is geweest. En heeft de sterke droogte, hier en daar, haren nadeeligen 
invloed in geene geringe mate doen gevoelen, dezelve is later, door 
eene gunstige weêrsverandering, nog gedeeltelijk hersteld; terwijl de 
inzameling van bijna alle vruchten, den geheelen zomer door, ge
regeld en spoedig heeft kunnen geschieden, hetwelk voor de hoe
danigheid der voortbrengselen van het grootste belang is. 

Hoezeer dan de lage prijzen van veel voorname producten, bij 
voortduring, niet in evenredigheid staan tot de moeiten, kosten en 
opbrengsten, welke door den landman moeten worden besteed en 
gedragen, en die hem ter neer gedrukt houden, zoo wordt de min 
gunstige toestand eenigermate vergoed, door den gunstigen uitslag 
van den oogst en de ruime opbrengst van vele voortbrengselen. 

De invoering der bepalingen omtrent de premiën op de fok-
merr iën, die door de inlandsche hengsten, welke premiën getrokken 
hebben, moeten gedekt worden — waarvan wij, bij ons verslag van 
het vorig jaar hebben melding gemaakt, — schijnt meer de genegen
heid der landlieden te trekken, dan de bepalingen, welke vroeger, op 
de kruising met vreemde dekhengsten, gesteld waren. Althans is he t 
getal van goede merriën, welke, ter mededinging naar de uitgeloofde 
premiën, worden aangebracht, veel grooter dan te voren. 

Bij de Veeartsenijschool te Utrecht is men onlangs in het bezit 
gekomen van een voortreffelijke» Arabischen dekhengst van zuiver 
bloed. Deze aanwinst kan, bij het behoud van dit schoone dier, in 
het vervolg, op het ras onzer inlandsche paarden, van een go'eden 
invloed zijn. 

Van deze school zijn, in het verloopen jaar, opnieuw twaalf 
kweekelingen, die hunnen leertijd hadden volbragt, afgetreden, en 
hebben allen, als 'veeartsen, hunne bestemming van gouvernements-
wege verkregen in de onderscheidene provinciën des rijks en bij het 
departement van oorlog. 
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Kweekerij Dufour 

De kweekerij van den witten moerbezienboom wordt, in de omstreken 
van Utrecht, door den Heer Dufour, met een goed gevolg voortgezet. 
Vroeger was de witte moerbezienboom alhier weinig bekend. In 
November 1831 deed de Heer Dufour, voormaals Inspecteur der be
lastingen te Luik, sedert Ontvanger der directe belastingen te 
Utrecht , een groot aantal van deze soort van planten, welke hij 
aldaar gekweekt had, naar herwaarts overbrengen en nabij de stad 
Utrecht poten. Sedert heelt hij deze kweekerij verder uitgebreid op 
een vrij groot veld nabij het dorp De Bilt, alwaar de planten, even
zeer als in zijne primitieve kweekerij bij Utrecht , ongemeen voor-
deelig opwassen. Het verdient opmerking, dat hij op een getal van 
zestien duizend boomen aan de Bilt, in de afgeloopen winter, er 
slechts twee heeft verloren. 

Behalve met deze bepotingen, houdt de Heer Dufour zich onledig 
met het zaaijen van moerbezienboomen, hetwelk mede ongemeen 
wel gelukt, en van waar hij zijne p lanten op de aangewezen gronden 
te Utrecht en aan tie Bilt overbrengt. 

Was de heer Dufour voorspoedig in het p lanten zijner moerbezien
boomen, niet minder gelukkig is hij geweest in de aankweeking zijner 
zijdewormen, waarvoor de luchtgesteldheid in deze provincie bij uit
stek gunstig schijnt te zijn, hebbende dezelve hem, in het afgeloopen 
jaar, vijftien duizend tonnetjes van voortreffelijke zijde opgeleverd. 
Daar er hier te lande geene fabrieken bestaan voor de eerste be
werking dier tonnetjes, is de Heer Dufour verpligt geweest, dezelve 
naar bui tenlands te verzenden en die aldaar te doen haspelen en de 
zijde daarvan te doen bewerken en weven. Dan aangezien de kosten 
hieraan verbonden vrij hoog loopen, zoo gaat hiermede veel van de 
winst verloren. Wij vernemen intusschen met genoegen, dat, bij den 
toenemenden lust om den zijdeteelt te beproeven, er ernstig aan ge
dacht wordt, om zulk eene fabriek ook hier te lande op te rigten, 
en wanneer dit het geval mögt worden, dan zou zulks op den zijde
teelt zeer gunstig werken. 

De oprigting van eene groote werkplaats voor de zijdewormen in 
de nabijheid zijner moerbezienboomen, zoude den Heer Dufour in 
zijne onderneming zeer te stade komen en hem vele uitgaven be
sparen, welke de aanvoer der moerbezienbladeren tot voeding zijner 
zijdewormen noodzakelijk maakt. Maar aangezien tot zoodanige 
inrigting groote kosten vereischt worden, zoo heeft genoemde Heer 
daar toe voor als nog niet kunnen besluiten. 

De onderneming van het boren eener Artesische put door den 
Heer Stoop in de velden achter Zeist, welke in den verloopen winter 
had gerust, is sedert eenigen tijd wederom voortgezet. De diepte der 
boring is thans tot 140 ellen gevorderd. 

Dezelve zoude voorzeker reeds meerdere diepte verkregen hebben, 
indien niet een onvoorzien toeval de bor ing voor eenigen tijd had 
terug gezet. Er was namelijk eene bogt of zetting in de buis ontstaan, 
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welke echter, daar zij gering was, de werkzaamheden niet deed op
houden. Men wilde nu beproeven, deze bogt, door het inlaten van 
eenen in de buis passenden, ijzeren staaf te verhelpen; dan hierbij 
had het ongeluk plaats, dat deze staaf, op eenige ellen diepte inge
laten zijnde, afbrak. Met veel moeite en beleid is men evenwel 
geslaagd, eene inboring in de staaf te bewerkstelligen, en door middel 
van eene schroef, welke in deze inboring wordt ingebragt, denzelven 
zonder beschadiging der buis, eruit te halen. He t verlies van tijd en 
onkosten zijn alzoo het eenige dat men daarbij te be t reuren heeft. 

Fabrieken 

Het Fabriekswezen heeft, in het afgeloopen jaar, in deze provincie, 
geene aanmerkelijke verandering ondergaan. Het moeit ons echter, 
aangaande de tapijtfabriek van den Heer Cohen te Baarn, geene 
gunstige berigten te kunnen geven. Zoo het schijnt, zal die fabriek 
zich aldaar bezwaarlijk kunnen staande houden. De tapijtfabriek 
van den Heer Garjeanne te Utrecht is, daarentegen, dit jaar in bloei 
toegenomen, en de bestellingen aldaar zijn van dien aard, dat niet 
dan met inspanning van krachten aan de aanvragen kan voldaan 
worden. 

T e Amersfoort zijn de fabrieken van marseilles, wegens de lage 
prijzen van het fabricaat, in kwijnenden staat gebleven. Eene zijde-
rederij aldaar, door de Heeren van der Stoel en Valewink opgerigt, 
is met een gunstigen uitslag werkzaam. In de maand December van 
het vorige jaar, ter gelegenheid van eene aanbesteding van tentedoek 
vanwege het depar tement van oorlog, is, door de Regering van 
Amersfoort, eene premie uitgeloofd van honderd gulden, aan zoo
danige aldaar gevestigde fabriekanten, die eene partij van 6000 
Nederlandsche ellen zouden aannemen om in die stad te doen be
werken, ten einde op deze wijze te gemoet te komen in de behoeften 
der arbeidende klassen. Het gevolg hiervan is geweest, dat twee 
partijen of 12000 Ned. ellen door de fabriekanten van Amersfoort 
zijn aangenomen en bewerkt geworden. 

De in den jare 1834 opgerigte metaalgieterij van den Heer Ludwig 
Schutz en de steenen kagchelfabriek van den Heer Erich Lorentsen 
Borgard te Zeist zijn, tot hiertoe, met vooruitzigt op een goeden uit
slag, voortgezet; terwijl de eerstgenoemde sedert ook nog begonnen is 
met het vervaardigen en afleveren van een nieuw en verbeterd toestel, 
om spiritus tut beslag van granen of aardappelen te trekken, alsmede 
van metalen pompwerken, om het water tot elke te verkiezen hoogte 
op te brengen, waarvan er te Zeist een met goed gevolg gebruikt 
wordt. 

De nog niet lang bestaan hebbende tabaks- en sigarenfabriek van 
den Heer C.P. Hellström gaat mede vooruit en geeft aan menigeen 
handenarbeid, vooral aan kinderen van beider kunne. Van de tra
fieken der Broedergemeente op het Broederhuis te Zeist kan gezegd 
xoorden, dat dezelve alle in een meer bloeijenden staat verheeren 
dan sedert eenige jaren het geval is geweest. 
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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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nederlandse en franse tekst. Zij wordt opgevolgd door beschouwingen over 
Adriaans leven (Post), zijn burgerschap van Utrecht (van Campen), zijn 
portretten (Steppe), zijn grafmonument (Houtzager), waar tussen door een 
aantal, meest niet ondertekende artikelen de met de levensfasen van 
Adriaan corresponderende indelingen van de tentoonstelling: Utrecht, 
Leuven, Spanje, Rome, bevattelijk inleiden. Het was natuurlijk duidelijk, 
dat het beeld van paus Adriaan eerst tot zijn recht zou komen door het 
te plaatsen in zijn tijd en omstandigheden. Daar dankte de tentoonstelling 
haar historische en cultuurhistorische belangrijkheid en de catalogus zijn 
uitvoerigheid aan. Deskundig en energiek heeft de directrice van het Cen
traal Museum met haar medewerkers van hier en elders een groot aantal 
moeilijk bereikbare stukken van uitstekende qualiteit van heinde en verre 
bijeen weten te brengen en een zo waardevolle catalogus het licht doen zien. 
Voor belangstellenden zijn nog exemplaren van het boekwerk bij het 
museum te verkrijgen. 

B. Munie r ss.cc. Nederlandse curialen en hofbeambten onder het 
pontificaat van Adriaan VI. In : Meded. van het Nederl . Hist. Insti
tuut te Rome, 3e reeks X, 1959, blz. 199-226. 

Een opvallende trek van Adriaan VI is geweest zijn uitgesproken voorkeur 
voor landgenoten, eerst te Leuven, later in Spanje en te Rome. Met name 
over de aanstelling van personen uit de Nederlanden aan de pauselijke 
curie handelt bovengenoemde studie. Zeker een honderdtal waren tijdens 
zijn pontificaat in meestal ondergeschikte ambten werkzaam, waarvan velen 
door hem benoemd zijn. Uitzondering maakt Willem van Enckenvoirt, die 
als dataris een der centrale figuren tijdens Adriaans regering geweest is. 
Weinig gelukkig was dat deze een zo'n groot aantal ambten voor zich zelf 
reserveerde. Of het tactisch geweest is, zich met zoveel niet-Italianen te 
omringen, is een vraag. In contact op te nemen met de italiaanse her
vormingsbeweging, die ook aan de curie reeds haar eerste voorstanders 
kende, is de Paus niet geslaagd. In het algemeen is hij wantrouwend 
gebleven tegenover hervormingsgezinde vertegenwoordigers van de romeinse 
prelaten-wereld. 

B. Munie r ss.cc. De curiale loopbaan van Wil lem van Enckenvoirt 
vóór het pontificaat van Adriaan VI. In: Archief voor de geschiedenis 
van de katholieke kerk in Neder land I 1959, afl. 2, blz. 129-168. 

De figuur van Willem van Enckenvoirt (1464-1534), in de samenvatting 
van het vorige artikel reeds genoemd, wordt door dezelfde sehr, uitvoeriger 
behandeld in bovenstaande studie, voorzover het zijn loopbaan betreft aan 
de curie te Rome vóór paus Adriaan optrad. Heel de ingewikkelde materie 
van het beneficiewezen krijgt een uitvoerige bespreking, evenals de plaats 
die van Enckevoirt daarin, niet tot zijn materieel nadeel, innam. Hij was 
het typisch voorbeeld van een cumulant. Daar staat tegenover dat hij de 
belangen van de kapittels en kerken waaruit hij inkomsten trok, dikwijls 
uitstekend behartigde. Tijdgenoten aanvaardden deze en dergelijke bij
verschijnselen van een te omvangrijk bestuursapparaat dikwijls als vanzelf
sprekend. — Eerder had dr. Munier over het grote aantal beneficies van 
van Enckevoirt, ongeveer honderd, reeds geschreven in Römische Ouartal-
schrift 1958, blz. 146-184. 
(Zoals men weet is van Enckenvoirt Adriaan opgevolgd als bisschop van 
Tortosa en door hem op zijn sterfbed tot kardinaal gecreëerd. Later, in 
1529, als de bisschopszetel van Utrecht door de afstand van Hendrik van 
Beieren vacant is geworden, wordt v. E. tot bisschop van Utrecht benoemd. 
Evenmin als het bisdom Tortosa heeft hij Utrecht zelf bestuurd. Hij stelde 
Jacob Uteneng aan tot vicaris-generaal en als wijbisschop trad op de 
Carmeliet Laurentius Hartog). v.C. 
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