
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. 

101 



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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