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SNELLENBURCH. 

Op de hekpalen naast een boerderij in het boveneind van Ben
schop liet eens een eigenaar schilderen: „Ieder gaat zijns weegs". 

Die simpele waarheid heeft deze hofstede „Snellenburch" wel 
ervaren. Oude mensen herinneren zich nog dat het wapen van 
Benschop, hetwelk ook het wapen van „Snellenburch" was. in de 
voorgevel was aangebracht. Het bestaat in een schild van goud 
beladen met een balk van sabel (zwart) terwijl een gestreepte 
band van rood en zilver dwars er overheen loopt. Men merkt uit 
dit wapen dat het verband heeft met dat van Ifsselstein. En dat is 
ook geen wonder. 

Daar over de ridderhofstad Snellenburch, Snellenburg of ook 
Snellenburgh genaamd blijkbaar slechts weinig te vinden is, willen 
we iets ervan vermelden. 

In 1105 leefde Wolfger van Amstelle, die in Amsterdam schout 
was en dus een rechterlijk ambt bekleedde. Deze heer moet reeds 
vele goederen bezeten hebben langs Lek en IJssel. Eén van zijn 
nakomelingen, Gijsbrecht IV, gaf aan een jongere zoon Arent of 
Arnoud ten geschenke Achtersloot en IJsselstein. Deze bouwde 
(volgens P. H. Witkamp) ongeveer in het jaar 1250 het kasteel 
aldaar. Arent of Arnoud gaf aan zijn zoon, wederom een Arent, 
het dorp Benschop, een grondbezit van ongeveer 2200 hectare 
land, waaronder veel bos en riet. 

Ofschoon in Benschop kerk en toren reeds hebben bestaan, ging 
deze Arent niet ver van zijn vader wonen, namelijk een kwartier 
gaans van IJsselstein, en wel op Snellenburch. Daar was de grond
slag hoger en misschien betekende Snellenburch toen reeds meer 
dan een gewoon gebouw. 

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat het deze Arent geweest is 
die het kasteel Vreeland zo heldhaftig verdedigd heeft tegen bis
schop Jan van Nassau en graaf Floris V. Wij weten, dat toen in 
1280 de Hollanders opnieuw kwamen opdagen, Vreeland zich over 
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moest geven en Gijsbrecht en zijn broeder Arent naar Zeeland 
werden meegevoerd als gevangenen. 

In elk geval bestond er een vete tussen Floris V en Arent van 
Amstel, thans Arent van Benscoop geheten, hetwelk geleid heeft 
tot de moord op de graaf in 1296. Gijsbrecht en Arent moesten 
immers al hun heerlijkheden aan Floris V afstaan en dus ook Snel-
lenburch. Arent kreeg het weer in leen terug. Deze gedwongen 
overeenkomst had plaats op 21 maart 1287. 

Bekend is, dat het Arent van Benscoop was, die de valk van 
's graven hand rukte en zei: „Gij zult die niet meer nodig hebben" 
Na de moord vluchtte Arent met enige edelen in het sterke slot 
Kronenburg te Loenen. Toen men na een langdurig beleg het kas
teel had veroverd, werd Arent in handen gegeven van Dirk van 
Cleve opdat deze hem zou berechten. Daar is echter niets van ge
komen. 

Graaf Jan van Henegouwen gaf aan zijn broeder Guy de bezit
tingen van de Van Amstels. Deze werd in 1301 bisschop van 
Utrecht. Graaf Willem III (de Goede) lijfde al de goederen van 
Van Amstel bij Holland in. In 1300 ongeveer wordt Snellenburch 
vermeld als een riddermatige hofstede. Dit jaartal staat nu nog in 
de voorgevel. 

Het schijnt mij toe dat tijdens Willem de Goede de Van Amstels 
weer eigenaar geworden zijn van Snellenburch. In 1469 is een 
Willem van Snellenburch schout van Utrecht en in 1500 wordt in 
de ridderschap genoemd een zekere Arent van Snellenburch, ter
wijl in vroeger jaren er ook een Botter van Snellenburch bestond. 
Deze Botter van Snellenburch was iemand uit een oud geslacht dat 
reeds in 1145 in de charters vermeld staat. 

Ongeveer in 1534, dus tijdens Arent van Snellenburch, is de 
hele ridderhofstad door brand vernield. Belangrijke archiefstukken 
zijn daarbij verloren gegaan. Daarvandaan dat bij de registratie 
van de ridderhofsteden Snellenburch niet wordt genoemd. In 1535 
lag het immers tegen de vlakte. 

Intussen zijn de landerijen in bezit gebleven van de heren Bot
ter. Jan Botter was in 1554 schepen van Utrecht en Hendrik Bot
ter fungeerde als eerste lijfarts van de aartsbisschop en als stads-
dokter te Keulen. Naderhand werd hij lijfarts van de hertog van 
Gulick en Kleef en weer later van de graaf van Hessen. Ook is 
bekend mr. Levinus Botter, secretaris van Amersfoort en nadien 
réviseur van het Hof van Utrecht. 

De ridderhofstad is weer opgebouwd en in het begin van de 
achttiende eeuw kwam het goed aan de baron de Milan Visconti. 
De leden van dat geslacht Visconti, een jongere tak van de her
togen van Milaan, waren baronnen van het Duitse rijk. De laatste 
telg van dit geslacht vermaakte Snellenburch bij uiterste wilsbe
schikking aan zijn nicht jonkvrouwe Johanna Jacoba gravinne Gui-
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ton de la Chapelle, die later huwde met jonkheer Benjamin graai 
Picot de la Mentaye. Deze overleed op Snellenburch op de leeftijd 
\ an 97 jaar en drie maanden. 

In 1729 was Snellenburch een prachtig herenhuis. Veertien gro
te ramen waren er in de voorgevel (zeven boven en zeven bene
den) terwijl er bovendien op de tweede verdieping een zeer breed 
raam was aangebracht. Er is een goed schilderij van gemaakt dat 
nu nog hangt in de boerderij van de weduwe Verwey, de tegen
woordige bewoonster. 

Na de dood van de 97-jarige voornoemd, werd het goed ver
maakt aan jonkvrouwe Wilhelmina Frederica Henriette de Flo-
dorp de Glabecqua, die in 1796 ook vrouwe van Hinderstein werd. 
Wilhelmina sproot uit een oud-adelijk Zuidbrabants geslacht. Zij 
trad in het huwelijk met jonkheer Friedrich Johan Freiherr von Der-
felden von Lautell. Deze was luitenant-kolonel en adjudant van de 
erfprins van Oranje Nassau. Hij was uit een adellijk geslacht in 
Lijfland gesproten en stond in dienst van stadhouder Willem V, 
en zijn zoon Willem Frederik. 

Na Friedrichs overlijden werd Snellenburch geërfd door zijn 
zoon jonkheer Gijsbert Franco baron van Derfelden van Hinder
stein, buitengewoon kamerheer des konings en lid van de staten 
van Utrecht. Het gebouw stond in 1850 beschreven als te zijn van 
latere tijd. Er moesten echter nog kluizen bestaan van het oude 
gebouw die later onder aarde zijn bedekt. 

Jonkheer Gijsbert werd dan op 2 juni 1823 eigenaar van Snellen
burch; hij verkocht het voor zeer korte tijd in 1840 aan Adrianus 
van Dorssen, metselaar te Utrecht, die het koetshuis en de stallen 
moest afbreken. Op 25 maart 1841 kocht de baron het weer terug. 
Het zal dus wel een schijnverkoop geweest zijn. ,,Westenburch". 
dat bij de heerlijkheid hoorde, werd in hetzelfde jaar (1840) even
eens verkocht, en „Oostenburch" dat er eveneens bij hoorde in 
1847. 

Gijsbert Franco trouwde met Adriana Magteld Lycklama a 
Nyeholt. Meer dan dertig jaren heeft Gijsbrecht Franco op Snel
lenburch gewoond. Na zijn dood werd Jacoba Aletta Lycklama a 
Nyeholt de enige erfgenaam. Zij verkocht het goed direct aan 
haar broeder George Albert, kapitein van de infanterie voor 
ƒ 22.000. Bij deze verkoop werd Snellenburch aangeduid als een 
partij bos, griend- en bouwland 15 bunders, 68 roeden en 34 ellen 
strekkende tot over de achterzijde der kade. 

George Albert kwam door koop op 31 augustus 1857 in het be
zit van Snellenburch. In 1872 blijkt een zekere Simon Dirk Schou
ten eigenaar te zijn want deze verkoopt het 25 september 1872 
aan de heer Galis. Deze schijnt er niet veel profijt van getrokken 
te hebben, want „de heer van Snellenburch" stond als arm bekend. 
Hij verkocht het goed in 1886 aan Floris Verwey, veehouder te 
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Benschop, iemand uit een oud geslacht der Van Rossums, welks 
familiewapen nog is te zien. 

Het grote herenhuis werd gedeeltelijk afgebroken en verbouwd 
(in datzelfde jaar) en zijn zoon Jan Verwey is er veel jaren boer 
geweest. In de voorgevel leest men dan ook „Riddermatig Land
goed Snellenburch 1300", maar aan de andere zijde: ,,Is verbouwd 
tot boerderij 1886". Wanneer Snellenburch in de verkoop kwam. 
werd er altijd bijgevoegd het bezit van twee hoge banken in de 
hervormde kerk. 

Jan Verwey is na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Martinus, 
wiens weduwe er nog woont met haar kinderen. Zij vertoonde 
mij zeer welwillend verschillende notarisacten, die zeer belang
wekkend zijn. Snellenburch wordt in 1840 beschreven als een aan
genaam gelegen landgoed. 

Helaas is veel van vroegere glorie verloren gegaan. De mooie 
vijvers achter de tuin zijn gedicht met snoeihout. Van deze sierlijk 
aangelegde tuin is niets meer te zien. Alleen het schilderij in het 
voorhuis getuigt ervan. Toch heeft het nog vele eigenschappen 
van een oude herenplaats. De ramen in de voorgevel zijn groot 
in tegenstelling met veel kleine ruiten in andere oude gebouwen 
(wegens belasting op grote ruiten). Het achterhuis is geheel met 
grote marmeren tegels betegeld. In de ruime voorkamer ziet men 
een prachtig plafond met in het midden een sierlijk ornament. Het 
plafond is ongeveer veertig centimeter dik. Naast het goed ligt 
nog een zogenaamd kanaal, waarschijnlijk gegraven in vroeger 
jaren ter bescherming. Achter het huis was er een brede laan van 
oude bomen welke liep van Oostenburch naar Westenburch. 

In 1795 werd het wapen van Snellenburch uit de voorgevel ge
hakt. De bezitter was immers adjudant van de erfprins. Toen de 
Fransen vertrokken waren heeft men het wapen er weer aange
bracht. Het mooie wapen van De Milan Visconti bevindt zich 
nog in de hervormde kerk. 

Vele vragen blijven voor mij onbeantwoord, bij voorbeeld of er 
verband bestaat tussen Snellenburch en het niet ver gelegen 
Snelrewaard. En of Botter van Snellenburch familie was van Bot-
terman die in 1411 te Utrecht genoemd werd. Maar deze gegevens 
zijn al voldoende om u ervan te overtuigen, dat de tegenwoordige 
boerderij Snellenburch een lange en boeiende historie achter zich 
heeft. E. VAN O O S T E R O M 

SAKEN V A N CLEYNDER IMPORTANTIE. 

Handelsbetrekkingen. 
In de onmiddellijke omgeving van de stad Utrecht woonden 

vroeger, en zelfs nog tot in het begin dezer eeuw, veel groenten
en fruittelers. Zooveel, dat men zich misschien wel eens afge-
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vraagd zal hebben, of de stad wel een voldoende afzetgebied was 
voor de gekweekte producten. Vooral een paar eeuwen geleden, 
toen het aantal inwoners van Utrecht en zijn voorsteden nog niet 
zoo groot was. Waarschijnlijk werden dan ook veel producten 
naar elders vervoerd. 

In elk geval vindt men voor dit laatste afdoende bewijs in een 
overeenkomst die naar hïi zelf verklaarde Cornelis van de Bilt 
,,en sijne mede vennuten" op 2 Mei 1721 te Amsterdam gesloten 
hadden met zekeren Jacob en Aaltje Oostveen. Die overeenkomst 
betrof de „leverantie van aspergies, arbeyen, kruysbesien en ver
dere groenten", en was gesloten voor den duur van zes jaren. 
Voorts was overeengekomen, dat „die gene, die daar uyt soude 
scheyden, ten behoeve van den genen, die continueeren wilde, 
soude moeten uytkeren ene somma van drie hondert gulden". 
Voor het geval dus de „vennuten", die allen in Abstede woonden, 
binnen zes jar ende overeengekomen levering om de een of andere 
reden niet konden of wilden gestand doen, waren zij verplicht 
aan de beide Oostveens drie honderd gulden te betalen. 

Maar om aan die verplichting te kunnen voldoen was meer noo-
dig. En zoo werd op 2 September 1721 notarieel door Cornelis van 
de Bilt vastgelegd, dat ,,de respective geinteresseerdens de voors. 
somma van drie hondert gulden bereyts hebben uytgemaakt (be
doeld zal zijn: bijeengebracht), welke somma den comparant be
kende onder sig genoemen te hebben, belovende deselve bij 't eyn-
digen van 't contract of wanneer 't selve gebroken of te niette 
gedaan mogte werden, aan Cornelis Verwey en de gene die daar 
bij verder geinteresseert mogten sijn te sullen restitueren, en mid-
delerwijlen daar van interessen te betalen na advenant drie en een 
half ten hondert int jaar, die haren inganck genomen hebben met 
den 3 Augusty laatsleden en geduren tot de dadelijcke aflossinge 
toe, dewelcke t'eynde de voors. ses jaren of bij 't vernietigen van 
't contract sal mogen en oock moeten geschieden". 

Hiermede was dan de goede afloop der zaak tusschen de „ven
nuten" veilig gesteld. 

„Huwelijksreis" 
Het is merkwaardig zoals soms verschillende omstandigheden 

gelukkig kunnen samenvallen. 
Zoo was Hendrick van Rheede, heer van Mijdrecht enz., tevens 

„gecommitteerde raad ter vergaderinge van de Ed. Mo. Heeren 
Staeten 's Lands van Utrecht", in het najaar van 1684 van plan 
een reis naar Oost Indië te maken. 

En de landmeter van het Utrechtsche Hof Gabriel Reets had 
een dochter, Sandrina, „out tusschen de 16 à 17 jaeren", bij wie 
misschien ook wel wat reislust in het bloed zat, evenals bij de 
dochter van den heer Van Rheede, met name Francina. 
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W a t lag er nu meer voor de hand, dan dat de ééne dochter de 
andere gedurende die reis gezelschap zou houden? 

Maar zoo'n reis was drie eeuwen geleden er een van erg langen 
duur. W a n t in letterlijken zin moest de Kaap omzeild worden. 
Reets moest dus zijn dochter geheel aan de hoede van den heer 
Van Rheede overgeven. De beide heeren kwamen daarover tot 
overeenstemming. 

Daarvan werd op 27 October 1684 door Reets een schriftelijke 
overeenkomst opgemaakt. Reets verklaarde, dat de heer Van 
Rheede „de goedheyt heeft van op sijn aanstaende voyage nae 
Oostindien ende wederom met sich te nemen sijn dochter San-
drina, om te wesen in dienst vande joffr. Francins van Rheede" 
en daarom „de selve sijne dochter volcomen over te geeven ende 
te laten voor deselve voyage inde voochdije van welgemelten heere 
van Mijdrecht sonder eenige limitatie, vertrouwende ende vaste-
lijck verhoopende, dat wanneer voor deselve sijne dochter ge-
duerende die reyse in d'een off d'andere plaatse van de Indien 
enige gelegentheyt mochte opdoen, om de selve wel uytte trouwen 
off van eenige andere avantagie, dat sijn Ho. Ed. sulx sal toestaen 
ende selffs daer toe middel geven". 

En de heer Van Rheede van zijn kant „verclaerde de voor-
schreeve voochdije ende opsicht over de gemelte Sandrina Reets 
aen te nemen, belovende niet alleene tgeene voors. nae te comen, 
maer oock in alles goede opsicht op deselve te sullen houden." 

Of de heer Van Rheede ten opzichte van zijn dochter gelijke 
hoop of verwachting aangaande een huwelijk van haar gekoesterd 
heeft? Zoo ja, dan is hij daarin wel teleurgesteld. Hij overleed in 
Suratte 15 December 1691, en zijn dochter huwde eerst in 1692 
op Ceylon met Maurits Carel de la Baye, die echter reeds op 14 
Februari 1693 te Colombo overleed. 

Maar van Sandrina heb ik tot nog toe niets verder kunnen 
vinden. K. 

KLEINE MEDEDELINGEN 

Geen eedsaflegging op zondag. In het „Ende zoe de voirs. beleninghe ghe-
leenprotocol der Nederstichtse leengoe- sciede opten XXen Augusti anno 1S59, 
deren over 1554—1571 („F") in het Rijks- wesende Sondach, ende mitsdien men 
archief te Utrecht treft men fol. LXXXI gheen eedt doen en mochte, heeft die 
vso. een acte van belening aan .van voirn. Ghijsbert Dierickss. van der Horst 
20 augustus 1559. Hierbij werd beleend specialick ten voirs. daghe gheconstitu-
Ghijsbert Dierickss. van der Horst met de eert Anthonis van Lennep omme uyt zijns 
z.g. berg ter Horst (Nederhorst den Berg), comparants naeme hult, eedt ende man
enige tienden in die omgeving, de visserij scap te doene, als die voirn. Anthonis 
van Overmeer enz., overeenkomstig tes- uuyt erachte van de voirgeroerde procu-
tamentaire beschikking van wijlen zijn ratie opten XXIIIen. Augusti anno vs. 
vader Dierick Alphersz. van der Horst. ghedaen heeft". 
Er staat bij aangetekend: A. Jtohanna] M[aris]. 
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Sparrendaal te Driebergen in 1758. In de 
Stichtse Courant van 6 juli 1956 schreef 
de heer W. Harzing: 

„Door toevallige omstandigheden 
kwam ik te weten, dat er in de kelder 
van het Aartsbisschoppelijk Museum te 
Utrecht, nog een oude tekening van 
„Sper en Daal" moest zijn. Vorige maand 
zijn nu mijn naspeuringen beloond. Het 
blijkt een geschilderde tekening op pa
pier te zijn. Dit is op linnen geplakt en 
daarna gevernist. Het geheel is omgeven 
door een eenvoudige eiken lijst. De af
metingen zijn 175 cm breed en 153 cm 
hoog. Hoewel het papier in deplorabele 
toestand verkeert, en alles bedekt was 
met een dikke laag stof en vuil, is het 
toch een belangrijk stuk. Het was voor
zichtig werken om er iets op zichtbaar 
te maken. Het bevindt zich thans in mijn 
atelier en het grootste gedeelte is nu min 
of meer te ontcijferen. 

In het midden bevindt zich een grote 
vogel vlucht-tekening van „Sper en 
Daal". Dit gedeelte is 116 cm breed en 
89.5 cm hoog. Hierop is duidelijk te zien, 
dat oorspronkelijk het puntdak tussen 
de schoorstenen niet aanwezig was. Wel 
was toen de voorgevel bekroond met een 
zogenaamde „mansarde" (soort gebeeld
houwde verhoging van de voorgevel in 
het midden). Dit is ook te zien op een 
steendruk van Mourot in 1828. De beide 
zijgebouwen komen er ook op voor, maar 
blijken de helft smaller te zijn, terwijl 
de beide koepeltjes op de nok van de 
puntdaken stonden. Bij de latere verbre
ding en verhoging van het dak heeft men 
ze gewoon intact gelaten, zodat ze thans 
halverwege het dak prijken. Ook was er 
geen vijver, maar een plantsoentje op 
het voorplein, in het midden waarvan 
zich een beeldhouwwerk bevond. De te
genwoordige Rijksstraatweg is een heel 
stuk op de kaart te zien. Ook de acht
hoekige voormalige St. Catharina-kapel, 
als 17e eeuwse hervormde kerk, is duide
lijk te onderscheiden, evenals „De Prins 
van Oranje", de Engweg, de Drieberg-
sebrug met twee houten leuningen enzo
voort. 

De grote middentekening is omgeven 
door achttien geschilderde tekeningen 
(29.5 cm breed en 23 cm hoog). Vooral de 
onderste rij is van belang. Hier is duide
lijk het huis van achteren te zien, alsook 

van opzij met de brug naar de achtertuin 
(gezien vanuit het zuidoosten). Het voor
aanzicht heeft nogal wat beschadigingen 
maar er is toch duidelijk op te zien, dat 
het ingangshek geflankeerd werd door 
twee gebeeldhouwde palen, ieder door 
een vaas bekroond. 

Onder deze tekening staat: „Het Huys 
van vooren te sien". Dit is nu toch we! 
het doorslaggevende bewijs, dat de voor
zijde aan de Rijksstraatweg ligt en is het 
verhaal, als zou het de achterzijde zijn, 
voor goed naar het rijk der fabelen ver
bannen. De overige afbeeldingen geven 
allerlei gezichten uit de tuin van en naar 
het huis te zien. Ook de slingerende 
muur in de moestuin (een unicum) blijkt 
al op de tekening voor te komen. 

Geheel bovenaan is over de gehele 
breedte een banderol waarop: Anno Sper 
en Daal 1758 en daaronder twee wapens. 
Het ene een blauw veld met in het gou
den schildhoofd drie zwarte hanen en 
het andere een gouden veld met rode 
keper, vergezeld van twee zwarte wol i's-
koppen en beneden een blauwe lopende 
wolf. Het zijn de wapens van de Utrecht
se burgemeester Van Berck en diens 
tweede echtgenote Le Leu de Wilhelm. 
Zoals men weet liet hij het buiten in 
1754 hier bouwen. 

De tekening is gesigneerd: A. Verryk 
en Zoon Del. et Fee. 

De eigenaresse mevrouw T. van Rijcke-
vorsel-Courbois, heeft inmiddels, op mijn 
verzoek, afstand gedaan van deze teke
ning, ten gunste van de gemeente Drie
bergen-Rij senburg. 

Bedoeling is, dat het geheel zal ge
restaureerd worden, opdat het later een 
plaats zal krijgen in het nieuwe gemeen
tehuis. Zo zullen tijdgenoten en nage
slacht kunnen zien hoe het er hier, twee
honderd jaar geleden, uitzag." 

Kasteel Hardenbroek. De Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek heeft thans de ouderdom van het 
kasteel Hardenbroek bij Langbroek vast
gesteld. Bij het vernieuwen van een kel-
dervloer heeft men de funderingen aan 
een onderzoek onderworpen. Hierbij 
bleek dat het centrale gedeelte van het 
kasteel het oudste is. Waarschijnlijk da
teert het uit de 13e eeuw. De huidige 
omvang werd eerst in de 18e eeuw ver
kregen. 
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Studentenleven van voorheen. Ter gele-
legenheid van het vijftigjarig bestaan 
der Societas Studiosorum Reformatorum, 
afdeling Utrecht, is een gedenkschrift 
uitgekomen, getiteld „De zware banier". 
Daarin halen o.a. reunisten herinnerin
gen op aan de tijd toen zij lid waren van 
S.S.R. Aan het artikel van de Utrechtse 
tandarts A. H. Mulder ontlenen wij het 
volgende betreffende zijn studentenjaren 
te Utrecht, waar hij in 1913 aankwam: 

Problemen waren er niet, tenminste 
geen, die het studentenleven beroerden. 
Het leven was nog niet gecompliceerd. 
Op een advertentie in de krant van De 
Liefde om kamers, ontving men twaalf 
tot vijftien brieven. Je kreeg een zit-
slaapkamer aangeboden met volledig 
pension, dus ontbijt, koffiemaaltijd (latei-
vervangen door het woord lunch) en 
warme maaltijd voor 35, 40 of 45 gulden 
per maand, vuur en licht inbegrepen. 
De prijzen varieerden naar de ligging. 
Huurde een student voor ,/' 50,—, dan 
gold hij voor een Croesus: diens zitka
mer was een familiesalon. 

Eén onzer had op de Oude Gracht, bij 
,,De Gesloten Steen" zo'n établissement, 
waarop hij — een charmante gastheer — 
de afdeling meermalen ontving. 

Bij de voordeur werden de voeten lang 
en intens geveegd. 

Mannenhuiskapel verdwijnt. De vroegere 
kapel van het Oude Mannenhuis in de 
stede Montfoort is tot verdwijnen ge
doemd. Deze kapel, daterend uit het be
gin van de 16e eeuw is op het ogenblik in 
gebruik als kolenbergplaats. De eigenaar
gebruiker van het pand moet zijn bedrijf 
uitbreiden en heeft toestemming gekre
gen dit bouwwerk te slopen. 

Monumentenzorg wilde eerst het ge
bouw restaureren en weer in de oor
spronkelijke staat terugbrengen. Hier
voor werd een bedrag van zestig procent 
in de totale kosten ter beschikking ge
steld. Ook de eigenaar zou een bijdrage 
moeten leveren, die echter aanmerkelijk 
boven het voor nieuwbouw benodigde 
bedrag zou komen te liggen. 

Bovendien zou de kapel na restauratie 
toch weer als kolenbergplaats worden 
gebruikt. Daarom heeft Monumentenzorg 
vergunning tot afbraak gegeven. Het 
beschikbaar komende materiaal zal nu 
worden gebruikt voor andere restaura
ties. 

De Mannenhuiskapel is tot 1736 in ge
bruik geweest bij de Waalse Gemeente, 

die destijds in Montfoort bestond. Hoe
wel zij al lang aan de eredienst onttrok
ken was, kon men aan haar vormen nog 
duidelijk de vroegere kerkelijke bestem
ming aflezen. 

Resten van Mariëndaal. Het Nieuw Utr. 
Dagblad van 20 september 1956 meldde: 
„In de voormalige gemeente Zuilen aan 
de overkant van het kasteel Zuilen en 
aan de kant van de Amsterdamsestraat
weg, werd gisteren een deel van het 
vroegere Cisterciënserklooster Mariën
daal bij toeval opengelegd. Ten behoeve 
van huizenbouw zijn bulldozers daar na
melijk bezig de grond gelijk te maken. 

Het klooster was in 1245 door Theode-
rius Kovelwaet, kanunnik van Oud 
Munster, gesticht. In 1586 werd het ver
woest. Op de plaats zijn o.m. gevonden, 
vier beeldfragmenten, waarvan er één 
naar alle waarschijnlijkheid Maria, on
dersteund door Johannes (Moeder van 
Smarten) voorsteld. De andere zijn op 
het ogenblik nog niet te onderscheiden, 
daar de koppen nog ontbreken. Alle wer
den zij uit kalksteen vervaardigd. Ver
der vond men er 16e eeuwse ornamenten, 
enkele tegels, waarvan een heel mooie 
die nog vrijwel intact was. Deze beeldde 
een kop uit. Ook werd nog gevonden een 
deel van een memoriesteentje waarin 
't volgende gegraveerd was: Anno Do-
mini M V C ende. . . . den eersamen Heer 
Willem P op den 15de dach Janu
ari Dael is geweest capellaan ende 
veell goets al hijer.. . . God heb de ziel." 

Opgraving te IJsselstein. Het Nieuws
bulletin van de Kon. Nederl. Oudheidk. 
Bond van 15 juli 1956 deelde mede, dat 
de opgraving van het Cisterciënserkloos
ter op de „Nieuwstad" te IJsselstein een 
aanvang heeft genomen. Het koor, in de 
dertiger jaren van deze eeuw reeds on
derzocht (zie Jaarb. Oud-Utrecht 1938, blz. 
168), is opnieuw blootgelegd. De noord
en zuidmuur van de kerk zijn over een 
afstand van vele meters teruggevonden, 
de westmuur is echter nog niet aan het 
licht gekomen. Aansluitend op de noord
muur van de kerk vertoont zich een 
aantal funderingen, behorend tot het 
kloostergebouw. Ten zuiden van het 
kerkgebouw werden in oriëntatiesleuven 
erkele muren aangetroffen, waarvan de 
betekenis nog niet duidelijk is. De op
graving geschiedt door de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort. 
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