
De keizer zal dus op een der eerste dagen van Februari de stad 
verlaten hebben. De drie keukens werden „inde weeck van Licht-
misse" (31 Jan.—6 Febr.) weder afgebroken. D.w.z. in die week 
begon men met dit werk dat ruim 10 dagen duurde. Maar daar
mede was ook nog niet alles ten einde. Dat blijkt wel uit het be
sluit van den raad van 3 Februari, dat de maandaccijnsen verpacht 
zouden worden ,,op conditien, dat alle die heeren, die noch bynnen 
deser stadt zijn, ofte noch koemen moegen, ende exemptie 
(vrijdom) competeert in de maentzysen... vrijheyt van deselve 
genyeten." 

Er was. dus nog steeds een blijven, komen en gaan, dat een 
grootere drukte en een levendiger aanzien aan de stad gaf. Maar 
allengs is ook dat verdwenen en kreeg de stad haar alledaags aan
zien terug. 

De geschilderde wapens van vele vliesridders, die in het koor 
van den Dom bleven hangen, herinnerden meer dan een eeuw lang 
aan het bezoek van den keizer in 1546. K. 

1) De rekening van den 2en kameraar der stad noemt er vier: „alse Austrice, 
Flandres, Franche Conte en de Henault", aan wie van wege de stad 6 gouden 
kronen geschonken werden. Hunne namen danken zij vermoedelijk aan de landen, 
wier wapens op hun blazoenen prijkten. 

WAAR STOND HET KLOOSTER VREDENDAEL ? 

In de boekaankondiging van „Maarten van Rossum" van Dr. 
J. C. van der Does, voorkomend in het Maandblad van 1 Novem
ber 1945, wordt het klooster Vredendael gelocaliseerd ter plaatse 
van het tegenwoordige fort aan den Biltscheweg. In het Rijks
archief berust een kaart van W . de Roij, gedateerd 1711, een 
copie van een kaart van 1667, welke ons laat zien hoe de landen 
van het convent van Vredendael, beslaande ongeveer 33 morgen, 
gelegen waren en welke ons in staat stelt de plaats van het klooster 
althans bij benadering te bepalen. 

Het gebied van het klooster lag ten Zuiden van en langs de 
Steenstraat (den tegenwocrdigen Biltschen straatweg). Het be
gon, van de stad af gerekend, ongeveer 400 Meter voorbij de Oost-
broekschelaan. Een lijn, van dit punt uit getrokken vrijwel lood
recht op deze laan (in dezelfde richting als de slootenj, vormde 
de Westelijke grens, vervolgens de Oostbroekschelaan zelf tot het 
Zwartewegje. Vandaar een lijn trekkend weer in dezelfde rich
ting als de slooten (N.N.O.) komt men ongeveer langs de tegen
woordige Veldzichtstraat weer op den straatweg uit. Bovendien 
behoorde tot het gebied van het klooster nog een appendix aan 



de andere zijde van de Oostbroekschelaan, welke zieh als volgt laat 
omschrijven. Wanneer men van de Rembrandtkade het Zwarte
wegje loopt moet men bij het café van den Heer Miltenburg even 
rechts af. Trekt men echter een lijn rechtuit, dan krijgt men een 
langwerpige strook grond tusschen deze lijn en het laatste gedeelte 
van het Zwartewegje, rechts van die lijn gelegen. Ook deze strook 
behoorde nog tot Vredendael. Bij vergelijking met de huidige ge
meentegrenzen van Utrecht, Maartensdijk en De Bilt blijkt het, 
dat deze op diverse punten zijn terug te voeren op de grenzen van 
kloostergebied. 

Het huis „Griftenstein", zoo genoemd niet naar de Biltsche Grift 
maar naar een vorigen eigenaar Van der Grift, ligt in een trape
zium, waarvan een zijde wordt gevormd door de Grift, een zijde 
door de Veldzichtstraat en twee zijden door een elleboogvormigen 
landweg. Deze landweg staat ook op de kaart van De Roij en heet 
daar ,,de Steegh". Verder geeft de kaart een groote hofstede aan 
even buiten de elleboog, dus achter de blokken huizen, 
welke daar in de jaren 1930—1932 langs de Grift zijn ge
bouwd. De grond, waarop deze hofstede gestaan moet hebben, is 
hooger dan het omringende land en nog rijk aan steenen. 

Het schijnt voor de hand te liggen het klooster zelf te localisee-
ren of binnen de steeg, dus ongeveer ter plaatse van het tegen
woordige „Griftenstein", of direct buiten de elleboog waar later 
de hofstede is gebouwd. 

De ,,Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen" van 1641, 
welke hangt in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Maartens
dijk, geeft ook reeds de hofstede aan, althans een groot gebouw 
op die zelfde plaats, en duidt dit aan met de naam „Vredendael". 
Er is dus zeker wel grond voor de veronderstelling, dat men de 
oude fundeering van het klooster weer gebruikt heeft voor den 
bouw van de naar het klooster genoemde hofstede. Is deze veron
derstelling juist, dan laat zich de plaats; van het voormalige klooster 
bepalen als gelegen aan en ten Zuiden van den straatweg, onge
veer 500 Meter voorbij de Oostbroekschelaan. 

Nadat het klooster in 1528 door Geldersche ruiters in brand ge
stoken was, heeft het zijn steentje mogen bijdragen aan den bouw 
van het kasteel Vredenburg. Na weer te zijn opgebouwd, werd het 
in 1585 wederom in brand gestoken, thans door de Staatsche troe
pen. Het klooster is gesticht omstreeks 1400 door Werembold van 
Buscoep. 
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