
EXCURSIE R I J N H U I Z E N O P 17 MEI 

Reeds nu wordt de aandacht van de leden gevestigd op de excursie 
van Oud-Utrecht naar het kasteel Rijnhuizen te Jutphaas op zater
dag 17 mei. Nadere mededelingen volgen in het maandblad van mei. 

He t bestuur was genoodzaakt de eerste zomerexcursie ruim een 
maand te vervroegen omdat het kasteel Rijnhuizen weldra een andere 
bestemming zal krijgen Het is thans nog in zijn oude staat te zien. 
Laat men alvast de datum 17 mei noteren. De gebruikelijke voor
jaarsexcursie in de stad Utrecht wordt naar juni verschoven. 

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

Van de restauratie van het in 1551—1554 gebouwde bastion Manen-
burg is een gedeelte voltooid. Dit gedeelte omvatte het overwelfde 
portaal i) met de zijmuren van de middengang. 

Zoals bij de beschrijving van he t huis Vismarkt 4 in het vorige 
nummer ter sprake kwam, hebben er reeds in de middeleeuwen een 
groot aantal stenen huizen in Utrecht gestaan. In dit verband is het 
van belang een vondst te vermelden, welke het vorig jaar werd ge
daan bij een inwendige verbouwing van het p a n d Nieuwe Gracht 6. 
Onder de vloer van het achtergedeelte bevond zich namelijk nog 
een gedeelte van het opgaand werk van een gemetselde schouw (zie 
afbeelding). Blijkens muurresten ter weerszijden daarvan moet deze 
schouw in een vrij klein vertrekje hebben gestaan. Het baksteen 
formaat bedroeg ca 30 X 15 X 7,5 cm; het metselwerk kan zeer wel 
nog ui t de 14de eeuw dateren. Naast de schouw lagen de scherven 
van een pot, welke nog in elkaar gelijmd kon worden en die blijkens 
zijn vorm vermoedelijk ook 14de eeuws 2) is. 

De restauratie van de werfmuren, behorende bij de percelen O u d e 
Gracht 405 en 407 is voltooid. E»e indeling van de muur bij nr. 405 
(waarachter zich twee kelders bevinden) is practisch ongewijzigd 
gebleven, die van nr 407 is iets veranderd doordat de deur nu in de 
as van de kelder is geplaatst. 

i) Zie voor afbeelding en plattegrond: E. J. Haslinghuis, De Ned. Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst. II-Ï, de gem. Utrecht, ('s Gravenhage) 1956, 
blz. 50-53. 

2) Datering van J. G. X. Renaud te Amersfoort. 
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H E T K E R K O R G E L T E B E N S C H O P 

ii! het novembernummer IS van Oucl-Utrecht schrijft tic heer W. 
Stooker: , ,Wat de oorzaak is dat het wapen Aan de familie De Milan 
is aangebracht op het orgelfront van de hervormde kerk te Benschop 
is mij nog niet bekend. Wel weet ik dat de familie daar verschil
lende bezittingen heeft gehad". 

He t zij mij vergund mee te delen, dat volgens het resolutieboek 
Benschop in een adres aan hare hoogheid gouvernante Anna in 1754 
wordt medegedeeld, dat „de heer De Milan de Visconti, secretaris van 
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