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Doornburgh te Maarssen
sporen van het slot

De clausuur (< Lat. clausura) of hetslot is in een

klooster het afgescheiden gebied waarbinnen de

monniken of slotzusters leven, en dat niet toegankelijk is

voor buitenstaanders. Sommige orden en congregaties

van vrouwelijke religieuzen kennen het zogenaamde

"pauselijk slot" dat strengere regels met zich meebrengt.

Dikwijls wordt de clausuur omgrensd door een hoge muur,
en binnen de (openbare) kloosterkerk door een

smeedijzeren clausuurhek.
Beschadigi ngen in de marmeren vl oer in de hal
van Doornburgh tonen waar ooit een slothek stond.
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1. Zocherpark: van pronken naar natuur met

vader en zoon

2. Feestdagen. Ontdek de betekenis van o.a.

Pasen en Driekoningen

3. Uniek in Nederland: barokhek met open

hoekpijlers. De symbolen vertellen verhalen

4. Zwammen over paddenstoelen

5. Maria in en rond de Priorij

6. Een stripverhaal in tegels. 18e eeuwse tegels

met bijbelse verhalen in Huis Doornburgh

7. Herkomst en betekenis van het dubbelkruis

8. Stinsen planten. Verwonderen over

verwildering in de Engelse tuin

9. Onzichtbaar door het huis over verborgen

diensttrappen. Leven in de Gouden Eeuw

10.Waarom heet het hekje omhoog gevallen?

11.De bewoners: Kannunikanessen van het

Heilig Graf; Getijdengebed

12.Augustinus van Hippo

13.Het mysterie van Pasen. Elke dag weer

14.Planten en hun verhaal. Een vastgelopen

wagen door een wonder uit de modder

gehaald!

15.Gedichten van een vrijwilliger van Doorburgh

16.Bijzondere architectuur: De Bossche School-

stijl en het plastisch getal
17.Vogels, ik zie ze vliegen

verbinding

Door houden van, ontstaat de behoefte te behouden. Om ergens van te houden moet je het weten te

vinden en het kennen. Daarom vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen van en over bijzondere
plekken te blijven vertellen.

Hieronder een aantal lagen die verhalen vertellen op Doornburgh. De nummering correspondeert met

die in de foto’s. Voor informatie over lagen: www.utrechtverhaalt.nl.
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boerderij Elsenburgh Maarssen

Eendenkooi M aarsssen

Amsterdam -Rijnkanaal

Kapel in latere huiskam er van Doornburgh. (archief Priorij Emmaus)
Inmetingen gevonden doorgang naar vroegere kapel.

Het kloos ter slot is nog steeds te zien in de tuin ( hier in Lochem, maar sinds 1957 bevi ndt dit hek
zich op Doornburgh). Op de foto bezoeken vriendi nnen kl oosterzusters. (archief Priorij Emmaus)

M• = Doornburgh.
Diependaalsedijk 17 Maarsssen.

Het gastenhuis van Priorij Emmaus is
gesloten si nds j uli 2016


