Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Een ontdekking Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Utrecht, over den toestand der provincie in 1908, uitgebracht in de zomervergadering van 1909 der kerk, en werd ontdekt door de verzakkingvan een kerkbank. Een steenen trap van westnaar oost voert naar den ingang van denkelder, die blijkbaar geene deur heeft gehad.De kelder heeft een steenen vloer en strektzich uit van west naar oost; hij is lang 3,60 M.,breed 2,25 M., in het midden hoog 1,50 M. Dekelder is gedekt door een gestrekt tongewelf;de zij-opstanden zijn hoog 1,10 M. Reedsdadelijk bleek echter uit den steen enbouwtrant, dat men hier geenmiddeleeuwschen grafkelder voor zich had. In den kelder stond ± 5 cm. water,waarschijnlijk afkomstig van schrob water,dat zich daar verzameld had en dat, voor mener in geroerd had, helder was. De kisten lagenbijna geheel onder water, terwijl een paardoodshoofden aan de oppervlakte dreven. Na vergelij king met den plattegrond van degraven en het

grafboek (Noorderkerk, Deel1) bleek, dat men hier stond voor het graf N°S,dat behoorde aan de familie Pijnssen van derAa. De familie Pij nssen van der Aa bewoondeeertijds een aanzienlijk huis Achter St. Pieterte Utrecht; later verkreeg door huwelij k deheer Pijnssen van der Aa, heer van Deyl, ookhet huis op het St. Janskerkhof hoek Drift. In de kelder zijn bijgezet: Verslag over het dienstjaar 1908 van deProvinciale Commissie van toezicht op debewaringen instandhouding van voorwerpen,van waarde uit het oogpunt van geschiedenisen kunst. Den 3'^&quot; Juni deelde de President-Kerkvoogd der Nederd. HervormdeGemeente te IJselstein, de heer J.M. van derRoest, den voorzitter mede, dat bij deherstelling in 1860 van de graftombe derHeeren van IJselstein in de Nederd.Hervormde kerk aldaar, de daarbijbehoorende grafkelder niet gevonden was,maar dat thans de ingang naar eene grootegoed gemetselde grafruimte aan den daggekomen was, ongeveer ter plaatse, waar detombe vroeger gestaan had. Wij achten hetvan belang een nader onderzoek

omtrentdezen grafkelder in te stellen, ook omdat hetmonument het stoffelijk overblijfsel vanindirecte voorouders van H.M. de Koningindekte. En wij zeggen daarom hierbij eenwoord van dank aan het kerkbestuur voor debeleefdheid, om ons met de gedaneontdekking in kennis te stellen. Daar de heer Mr. S. Muller Fz. verhinderdwas, werd alleen door de heeren Mgr. G. W.van Heukelum en W. Croockewit W.Az., den19^&quot; Juni een onderzoek in loco ingesteld. Degrafkelder is gelegen in het noorder transept 38

