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Voorwoord 

Teneinde aan de zeventigste verjaardag op 4 september 1981 van de oud-
rijksarchivaris te Utrecht, dr. M. P. van Buijtenen, luister bij te zetten heeft 
de redactie gemeend dit Jaarboek samen te moeten stellen uit opstellen, die 
geschreven werden door een aantal vrienden, relaties en oud-medewerkers 
van de jarige. Zij kwam mede tot deze gedachte doordat de heer Van Buijte
nen vele jaren bestuurslid van de Vereniging Oud-Utrecht was en ook jaren
lang deel uitmaakte van de redactiecommissie van het Jaarboek. 
De redactie dankt de auteurs van de hierna afgedrukte opstellen voor de be
schikbaarstelling van hun copy en in het bijzonderde heren prof. dr. C. Dek
ker en drs. H. L. Ph. Leeuwenberg voor de door hen verleende medewerking 
aan het redactiewerk. 
Ook danken wij Drukkerij en Uitgeverij De Boer-Cuperus bv voor de goede 
zorgen besteed aan deze uitgave. 
Het voor u liggende Jaarboek is, zoals gebruikelijk, aangevuld met de kroniek 
over 1980, het jaarverslag van de secretaris over 1980 en de ledenlijst. De in 
dit Jaarboek opgenomen opstellen verschijnen gelijktijdig met het uitkomen 
van het Jaarboek 1981 in een bundel getiteld 

Het Sticht 
van binnen en van buijtenen. 

De uitgave van die bundel en van dit bijzondere Jaarboek was mogelijk door 
de welwillende verlening van subsidies door het Provinciaal Anjerfonds 
Utrecht, het Fentener van Vlissingen Fonds, het NOT-Fonds, het Aartsbis
dom Utrecht en een fonds, dat ongenoemd wenst te blijven, die wij allen dan
ken voor hun bijdragen. 

de redactie 





Descriptio Vitae 

Wie de route van Mari P. van Buijtenens ambtelijke loopbaan volgt stuit 
daarbij vanzelf op de onderzoeksterreinen, waar hij in zijn wetenschappelijke 
loopbaan met vrucht heeft gegraven. Een aangeboren intellektuele nieuws
gierigheid, verankerd in een brede kulturele en maatschappelijke belangstel
ling, dreef hem er toe overal waar hij zich vestigde de historische raadsels, 
waarmee hij werd gekonfronteerd, te ontwarren. 
In Rotterdam, waar hij op 4 september 1911 werd geboren en waar hij op 3 ja
nuari 1938 in (onbezoldigde) dienst bij het gemeentearchief trad, zette hij zijn 
eerste schreden op het pad, dat tot een indrukwekkende reeks van weten
schappelijke publikaties zou leiden. Voordat dit pad zich zou verbreden tot 
een „Heiligenweg", had hij al heel wat ambtelijke mijlpalen gepasseerd. Nog 
vóór de afronding van het examen archiefambtenaar Ie klasse, dat hij op 6 
november 1939 aflegde, werd hij door Gedeputeerde Staten van Friesland per 
1 mei 1939 benoemd tot toegevoegd ambtenaar aan de provinciaal inspecteur 
der gemeente- en waterschapsarchieven, de toenmalige rijksarchivaris in 
Friesland A. L. Heerma van Voss. Zijn belangrijkste taak was het inventarise
ren van de archieven van gemeenten en waterschappen. Tot aan de personele 
uitbreiding van de inspectie in 1947 werd deze uitsluitend door Van Buijtenen 
verricht. Onderwijl werd hij ook nog in de periode mei 1945 tot september 
1947 belast met de waarneming voor halve dagen van het gemeentearchivari-
aat van Leeuwarden. In het laatste oorlogsjaar zag Van Buijtenen zich ge
noodzaakt onder te duiken, maar eenmaal weer boven water wist hij zich snel 
te ontwikkelen als een onmisbare schakel in het kulturele, sociale en zelfs po
litieke leven binnen Friesland. In die periode heeft hij ook een groot aantal 
bekenden en vrienden opgedaan en in zijn latere conversaties, waar zijn Frie
se tijd ter sprake kwam, vloeiden de suffixen van de Friese eigennamen vaak 
harmonieus over in die van de Latijnse declinatio prima der door hem gelan
ceerde citaten. Tot 1963, het jaar van zijn vertrek uit Friesland, zou hij in tal
loze bestuursfunkties veel vrije tijd opofferen voor de gemeenschap, waarvan 
hij zeer bewust deel uitmaakte: lid van de adviescommissie inzake Monumen
tenzorg der provincie Friesland, voorzitter van de Stichting Katholieke Uit-
leenbibliotheek te Leeuwarden, secretaris van de Prof. Dr. Titus Brandsma-
stichting ter beheer van de katholieke H.B.S. te Bolsward, bestuurslid van het 
Fries Genootschap voor Geschied-, Taal- en Oudheidkunde (waarvan hij na 
zijn vertrek uit Friesland buitengewoon lid werd), lid van de Fryske Akade-
my, mede-redacteur van het jaarboek De Vrije Fries, en vele andere posten 
die hier niet alle genoemd behoeven te worden. Zijn litteraire belangstelling 
en begaafdheid werd al in 1947 gehonoreerd met het lidmaatschap van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
In tegenstelling met sommige andere landen is in de Nederlandse verhoudin-



gen de kombinatie wetenschapper/literator- politicus een avis rara. Ook Van 
Buijtenen miste het instinkt van de beroepspoliticus te zeer om daarbij tot het 
uiterste te gaan. Wel was hij van 1955 tot 1963 lid van de Provinciale Staten 
voor de K.V.P., maar het lidmaatschap van de Tweede Kamer, waartoe hij in 
1950 was gekozen, heeft hij niet aangenomen, een gelukkig besluit, omdat we 
mogen aannemen dat de produktie aan de historisch-wetenschappelijke zijde 
hiervan zeker schade had ondervonden. 
In 1948 legt Van Buijtenen het doctoraalexamen af in de rechten, vrije studie
richting, aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De door hem gekozen bij
vakken Oud-Vaderlands Recht en Oud-Fries voegen een nieuwe dimensie toe 
aan het terrein van zijn wetenschappelijke onderzoekingen. De titel van zijn 
in 1953 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde proefschrift De grond
slag van de Friese vrijheid ligt in het verlengde van deze verbrede belangstel
ling. Met het oog op het opsporen en bestuderen van het daartoe aanwezige 
bronnenmateriaal verbleef hij in 1950-1951 gedurende acht maanden met bui
tengewoon verlof in Rome om vooral de Vaticaanse archieven hier op af te 
grazen. 
In juli 1948 overlijdt plotseling de rijksarchivaris in Friesland A. L. Heerma 
van Voss, die Van Buijtenen altijd als zijn voorganger, ook in figuurlijke zin, 
in het archiefwezen heeft beschouwd. Het lag voor de hand de bekwame dis
cipel, die zich ondertussen zo vertrouwd had gemaakt, met de Friese situatie 
voor opvolging aan te wijzen. Maar de in die dagen nog sterk levende verzui-
lingsgedachte langs confessionele lijnen heeft een spoedige afwikkeling enigs
zins vertraagd. Tezelfdertijd vaceerde het rijksarchivariaat in 's Hertogen-
bosch, waar men wel graag de katholiek Van Buijtenen zag resideren, terwijl 
een zich daar sterk makende kandidaat van protestantsen huize wellicht gere
der een minder uitgesproken roomse provincie zou kunnen uitzoeken. Maar 
Van Buijtenen prefereerde Friesland en na enig touwtrekken werd hij dan 
ook per 1 maart 1949 tot rijksarchivaris in Friesland benoemd. Veertien jaren 
lang heeft hij het rijksarchivariaat een inhoud gegeven, die verder ging dan 
uitsluitend beheer en ordening. Met name het wetenschappelijk historisch 
onderzoek nam onder zijn leiding afmetingen aan, die het gemis aan een uni
versitair centrum op dit terrein deden vergeten. 

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat de provincie hem in 
1962 de Joost Halbertsmaprijs toekende op grond van zijn verdiensten voor 
de geschiedschrijving van Friesland. Dat was de tweede bekroning voor zijn 
publicistische arbeid, want reeds in 1944 was hem de Struyckenprijs uitge
reikt voor zijn in het Rotterdamsch Jaarboekje van 1940 verschenen studie 
Sint-Elbrecht, een mystificatie op Kralingeroord. 
In 1963 verlegt Van Buijtenen zijn werkterrein naar Utrecht, waar hij de 
bouwheer werd van het nieuwe rijksarchief, dat in 1969 in gebruik kon wor
den genomen ter vervanging van het te klein geworden en technisch ontoerei
kende gebouw op de Drift. Hoewel de bouwtekeningen dateren van vóór zijn 
periode, is het mede aan enkele ingrepen zijnerzijds te danken, dat het ge
bouw geworden is, wat het nu is. Gekoppeld aan zijn benoeming tot rijksar
chivaris was die tot provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsar
chieven door Gedeputeerde Staten van Utrecht, vanaf 1968 met de inwer-
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kingtreding van de Archiefwet van 1962 tevens van de niet overgebrachte 
provinciale archieven. In deze hoedanigheid had hij een belangrijk aandeel in 
de redactie van de Regelen voor de bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen 
van de provinciale archiefinspecties uit 1975. Sedert 1972 trad hij op als voor
zitter van de provinciale archiefinspecteurs in Nederland. Op 1 maart 1975 
zette Van Buijtenen een punt achter zijn rijksarchivariaat in Utrecht. Als 
rijksarchivaris in buitengewone dienst werd hij door de minister van C.R.M. 
tot 1 maart 1978 belast met een speciale wetenschappelijke opdracht, welke 
zou resulteren in de publikatie van zijn Langs de heiligenweg. Wel kontinueer-
de hij tot op heden zijn funktie van provinciaal inspecteur. 
Zonder twijfel is Van Buijtenen in de eerste plaats archivaris. Het Nederland
se archiefwezen heeft veel aan hem te danken. Niet in het minst vanwege de 
aandacht, die hij heeft gevestigd op de veelal slechte berging van de middel
eeuwse charters, waardoor hij iedere beheerder van een oorkondenschat 
dwong zich te realiseren, dat de veelvuldige raadpleging in de toekomst een 
eind zou maken aan de vanzelfsprekendheid, dat de ene generatie de charters 
in dezelfde staat zou kunnen overdragen aan de andere. De revolutionaire 
weg, die hij ter verbetering insloeg, kreeg internationale aandacht en werd in 
zijn voetsporen door anderen verder bewandeld. Doch met de 'hangende 
charters' was zijn inventiviteit niet uitgeput. Zijn tweede vondst was die van 
de planoramakasten voor het bewaren van kaarten. Ook hieruit bleek zijn 
durf om met eigentijdse middelen af te rekenen met de traditionele bergings
methoden van vroeger. Hoewel hij er heilig van overtuigd was, dat zijn uitvin
dingen grote stappen vooruit betekenden, handelde hij met schroom. Het res-
pekt voor wat voorgaande generaties van vaklieden hadden gepresteerd blijkt 
uit de voorzichtige polemiek met reeds lang overleden aanhangers van het 
quieta non movere in het begin van zijn geruchtmakende rede „Verbeterde 
charterbewaring", waarin hij overigens volgens de bescheiden ondertitel 'mo
tieven' voor en een 'proeve' van iets nieuws wilde geven. 
De organisatie en het funktioneren van het rijksarchiefwezen in Nederland 
heeft gedurende Van Buijtenens loopbaan verschillende wijzigingen onder
gaan, goede en minder goede. De stroomversnelling, waarin ook het op het 
verleden gerichte archief ten gevolge van de veranderingen in de maatschap
pij terecht kwam, werd door Van Buijtenen als voorzitter van de Vereniging 
van archivarissen in Nederland in zijn rede Gnothi seauton in 1967 duidelijk 
onderkend en scherp gekarakteriseerd. De middelen, die het verantwoorde
lijke ministerie meende te moeten aanwenden om aan de ontwikkelingen het 
hoofd te bieden, waren de zijne niet en hij aarzelde geen moment met het 
aanreiken van alternatieven. Zij hebben niet de waardering gekregen, die zij 
verdienden, en zij werden niet opgevolgd. Misschien zal achteraf blijken ten 
onrechte. 

Van Buijtenen heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat hij als een van de 
voornaamste bedreigingen van de taak van de archivaris zag het te sterk be
nadrukken van het administratieve aspekt en de verwaarlozing van het weten
schappelijke. Bij iemand, wiens ambtelijke loopbaan zo duidelijk wordt 
geïllustreerd door historische publicaties van hoog wetenschappelijk gehalte, 
wekt dit standpunt geen verwondering. De historische studie stond bij Van 
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Buijtenen steeds in dienst van de uitoefening van zijn funktie, zij ondersteun
de zijn archivistische arbeid of vloeide er op de ene of andere manier uit 
voort. Aanvankelijk betreffen zijn artikelen aspekten van de geschiedenis van 
Rotterdam, in de loop van het jaar 1940 moet de stad van zijn geboorte en eer
ste werkkring het geleidelijk afleggen tegen Friesland. De overschakeling van 
Friesland naar Utrecht heeft meer voeten in de aarde gehad. Hoewel Van 
Buijtenen al in 1963 rijksarchivaris in Utrecht werd, bleef zijn hart in Fries
land en duurde het tot 1967 voor hij een artikel het licht deed zien, waarvan 
men min of meer kan zeggen, dat het over het Utrechtse diocees handelde, zij 
het dat de titel voldoende toelicht op welk deel van het bisdom hij zich bij de 
bestudering van de Utrechtse bronnen vooralsnog richtte: Achtkarspelen, tus
sen Munster en Utrecht. Pas in 1971 is Van Buijtenen ook in zijn publikaties 
Utrechts, zonder zijn Friese verleden ooit geheel te vergeten. 
Los van het geografische aspekt is de reeks publicaties van Van Buijtenen 
veelzijdig naar inhoud, hetgeen niet in het minst blijkt uit zijn boekbesprekin
gen. Hij bezit de gave zich in de meest diverse historische studies in te leven, 
de kwaliteit van het werk dadelijk te onderkennen en raak te typeren. Hoewel 
hij de gekonstateerde gebreken niet verhult, zijn zijn besprekingen altijd sym
pathiek en nimmer kwetsend of zelfs maar betweterig, steeds staat het respekt 
voor de gedane arbeid voorop en de wens om de lezer een indruk te geven 
van het behaalde resultaat. Soms is die indruk van dien aard - zoals ten aan
zien van de bespreking van Die Kultur der Niederlande door F. Petr i - dat de le
zer in de verleiding komt te menen, dat hij hel boek kent. omdat hij de be
spreking door Van Buijtenen heeft gelezen. 

Hetzelfde beeld van veelzijdigheid, dat in de boekbesprekingen tot uiting 
komt, vinden wij ook in Van Buijtenens eigen geschriften. Hij beheerst een 
breed terrein, zoals de toegevoegde bibliografie aantoont. Toch is er geen as-
pekt van de geschiedenis, dat zo duidelijk zijn voorkeur heeft als de middel
eeuwse kerkhistorie. Die voorkeur heeft diepe wortels en gaat terug tot zijn 
vooropleiding bij de Franciskanen te Sittard en Venray. Wat hij daar leerde is 
hem zijn leven lang te stade gekomen. Zijn duizelingwekkende kennis van het 
Latijn, waarvan hij in zijn konversatie moeiteloos blijk weet te geven — tot 
wanhoop soms van de niet-latinisten onder zijn gehoor —, is van een ouder
wetse degelijkheid, die onder de vakgenoten van vandaag weinig meer wordt 
aangetroffen. Daar werd hij ook door pater Polman, een van zijn leermeesters 
te Venray, op het spoor van de kerkgeschiedenis gezet. De geleerde Kruitwa
gen van dezelfde kloosterorde, met wie hij te Rotterdam in kontakt stond, 
heeft hem blijvend beïnvloed op het terrein van de historische hulpweten
schappen, met name de paleografie, de chronologie en niet in het minst de 
middeleeuwse liturgie. Kruitwagens veelbetekenende Studiemateriaal (Hei
lige'n-ge'ographie I voor den middeleeuwschen kalender van het bisdom Utrecht 
heeft Van Buijtenen niet alleen met affiniteit in het Nederlandsch Archieven-
blad besproken, maar nog tijdens het door hem afgelegde archiefexamen in 
1939 gepousseerd als de noodzakelijke verbetering van Muller's Programma 
en Fruin's Handboek der Chronologie. 

Hoe divers de geschriften van Van Buijtenen ook zijn, het kerkhistorische as-
pekt ontbreekt zelden. Zo is een Friese vrijheid zonder de heilige Magnus en 
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de Friezenkerk in Rome ondenkbaar en een afwateringsverband als de Leppa 
zonder de parochiale indeling. Bij zijn bestudering van de kerkgeschiedenis 
speurt Van Buijtenen steeds naar grotere verbanden en naar diepere beweeg
redenen achter de feiten, hij plaatst, in de terminologie van de archivistiek ge
sproken, de losse stukken in series. Naar aanleiding van een eenvoudige 
kloosterstichting in het Fries-Groningse grensgebied zien wij de monniken 
van diverse orden in drie grote golfbewegingen over de Nederlanden vloeien 
en wordt ons ingeprent, dat de stichting zelf maar een nietig onderdeel is van 
de religioso-ekonomische of ekonomico-religieuze operaties en machinaties 
van een 12e eeuwse multinational. Van Buijtenens speurwerk zorgt ook vaak 
voor verrassende momenten, vooral als, zoals bij de Utrechtse S. Servaasab-
dij, plotseling de heilige zelf verschijnt. Hoewel Van Buijtenen altijd al in de 
sanetorum communio heeft geleefd, bleef zijn aandacht niet beperkt tot enkele 
favorieten zoals S. Ontcommer, S. Magnus en S. Odulf, maar is in zijn werk 
een groeiende belangstelling voor het verschijnsel der heiligenverering in het 
algemeen onmiskenbaar. Een scherp oog voor de onverwachte mogelijkhe
den, die de studie der patrocinia de geschiedvorser bieden, deed hem wijde 
verten aanschouwen. In het voetspoor der heiligen doorkruiste hij bijna ge
heel West-Europa, zonder zelf te weten waar hij uitkwam. Hij deed dit als een 
rechercheur, want, zoals hij het uitdrukte, geschiedvorsen vertoont hetzelfde 
karakter als het recherchewerk van een politie-apparaat. Dezelfde inventivi
teit, die op technisch gebied tot de nieuwe charterberging leidde, bracht de 
Sherlock Holmes onder de Nederlandse geschiedschrijvers - deze typering 
is van Slicher van Bath - tot onvermoede ontknopingen van schijnbaar on
ontwarbare problemen, problemen soms, die hij zelf lijkt te scheppen tot uit 
de oplossing blijkt, dat zij werkelijk bestonden. Niet dat de oplossingen altijd 
volledig zijn en voor ieder overtuigend, doch dat pretendeert Van Buijtenen 
nimmer. Hij gaat voor op wegen en verwacht dat anderen zullen volgen en 
zijn vele hypothesen zullen toetsen. Deze blijven overeind staan, zolang zij 
niet voor harde feiten moeten wijken en dat laatste gebeurt zelden. 
De wetenschappelijke verdiensten van Van Buijtenen vonden op 29 april 1966 
erkenning door zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Academie van We
tenschappen, een eer die maar weinig archivarissen ten deel is gevallen. 
Niet alleen voor eigen wetenschappelijk werk staat Van Buijtenen op de bres. 
Hij heeft altijd oog gehad voor werk van anderen en bovendien kan hij enorm 
stimuleren bij de totstandkoming van publikaties, waaraan hij redaktioneel of 
als auteur zelf een bijdrage levert. Onmisbaar zijn in zulke gevallen zijn goede 
verbindingen met potentiële geldschieters, die hij op het juiste moment weet 
te activeren. Zo is in onwaarschijnlijk kort tijdsbestek de presentatie van de 
bundel t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Ne
derland, die in 1967 het licht zag onder de titel Septet, gerealiseerd kunnen 
worden dankzij zijn redaktionele werkkracht en zijn inspanningen op het ge
bied van de fundraising. Op een geheel ander terrein, de geschiedenis van de 
hernhutter beweging, wist hij in 1975 de benodigde financiële basis te ver
schaffen voor de publikatie van een verzameling studies van internationale 
herkomst en allure onder de titel Unitas Fratrum. 
Het moge duidelijk zijn dat Van Buijtenen in zijn wetenschappelijke bezighe-
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den veelvuldig onder heiligen heeft verkeerd. De onderhavige bundel opstel
len van de hand van bevriende collega's en bewonderaars moet men evenwel 
niet zien als een premature canonisatie van de 70-jarige, maar als een hulde
blijk en erkenning van zijn talloze verdiensten op vele terreinen. Het is bo
vendien de wens van allen die hem kennen dat Van Buijtenen nog gedurende 
vele jaren de gelegenheid zal hebben om zijn scherpzinnige licht te laten 
schijnen over de vele historische raadsels die niemand beter dan hij dichter 
bij een oplossing zou weten te brengen. Ook voor hem geldt wat de Prediker 
zegt: Sapiens in verbisproducet se ipsum. 

C. Dekker 
H. L. Ph. Leeuwenberg 
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- Voorzienigheid en Deugden keren na 12'/2 jaar weer. Beelden van 
Kanselarij terug op plaats. 
Leeuwarder Courant, 1 september 1952. 
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- Overpeinzingen bij Omar Khayyam. 
Leeuwarder Courant, 12 september 1953. 

- Johannes Eltatus, Fries miniaturist. Speurtocht in Rome naar vaar
dige pennekunstenaars uit 't Noorden. 
Leeuwarder Courant, 28 november 1953. 

- D.E.: een oude belegen naam uit een solied gewest. 
Leeuwarden, 1953. 3 blz., gestencild. 
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raar. Bespreking van Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Re
formatie van pi. m. 1500 -pi. m. 1580 door R. R. Post. 
Leeuwarder Courant, 29 april 1955. 

- Weer luiden de klokken over het Friese land. 
Leeuwarder Courant, 4 mei 1955. 

- In memoriam C. J. de Jong. 
Jouster Courant, 23 december 1955. 

18 



1956 - Westergo's IJsselmeerdijken. Met H. T. Obreen. 
Bolsward, 1956. 468 blz. 
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Revue d'Histoire Ecclésiastique, LU (1957) 168 -169. 

- Bespreking van Excerpta legum. Onderzoekingen betreffende enkele 
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Leeuwarder Courant, 27 juni 1958. 
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- Van Egbert Douwes en Douwe Egberts. 
Z.pl., 1959, 86 biz. 
Pro manuscripto. 

- Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel. In samenwerking 
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1962 - Constructief vermogen en bouwdrift. Prof dr R. R. Post vijfentwintig 
jaar hoogleraar in Nijmegen. 
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6- 10. 

- Verbeterde charterbewaring. Motieven en proeve. Toespraak gehou
den tijdens studiedagen Archiefambtenaren, 26 - 27 oktober 1965. 
Nederlands Archievenblad, LXXI (1965) 85 - 113. 

- Bespreking van Die Kultur der Niederlände door F. Petri, Heft 1-10, 
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De Tijd, 23 juli 1966. 

- Bespreking van La justice seigneurale de l'abbaye de Saint Amand door 
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Tusschen Keulen en Parijs 

Overpeinzingen bij vijftig jaren bisdomgeschiedenis 

W. Jappe Alberts 

Tusschen Keulen en Parijs daar leidt de weg naar Rome; al wie met ons mee wil 
gaan . . ., zo luidt een oud kinderrijmpje, dat bij vele jongeren, zoals de jeugd 
tegenwoordig heet 1), in het - overigens niet-bestaande - vergeetboek is ge
raakt. De drie genoemde steden, of liever: de aldaar gevestigde kerkelijke 
ambtsdragers en wereldlijke autoriteiten, speelden een rol in de historie van 
de Utrechtse bisschoppen, met dien verstande, dat gedurende een deel van de 
periode waarvan hierna sprake zal zijn, in plaats van Rome de pauselijke resi
dentie Avignon vermeld zal worden. Het gaat hier om een drietal wegen, die 
niet in geografische zin, maar in overdrachtelijke zin, of- als men wil - in di
plomatieke zin, moeten worden opgevat, namelijk de directe weg van Utrecht 
naar Rome (Avignon) en de wegen via Keulen en Parijs, onderscheidenlijk 
met inschakeling van de aartsbisschop van Keulen en de Franse koning. De 
relaties van Utrecht met Rome (Avignon) langs deze wegen vormden een be
langrijk element in de historie van het Sticht Utrecht. Bij de Keulse weg, die 
hier nader in beschouwing zal worden genomen, gaat het in hoofdzaak om de 
relatie tussen de Keulse aartsbisschop en zijn Utrechtse suffragaan. 
In die beschouwing zal - voor zoveel nodig - de directe weg worden betrokken. 
De weg via Parijs, waarvan de brief van paus Johannes XXII aan Philips V van 
Frankrijk van 13 september 1317, inzake diens aanbeveling voor de voorzie
ning in de vacature te Utrecht 2) een voorbeeld is, blijft hier buiten beschou
wing. 

In de Nederlandse historische literatuur is aan de verbinding Utrecht-Rome 
via Keulen betrekkelijk weinig aandacht besteed. Dit heeft ten gevolge, dat 
de op het bisdom Utrecht en zijn bisschoppen betrekking hebbende berich
ten, die bij de beschouwing van de relaties tussen Rome (Avignon) en de 
aartsbisschoppen van Keulen te voorschijn komen, ten dele aan de aandacht 
ontsnapt zijn, dan wel slechts incidenteel vermeld worden. Toch was het bis
dom Utrecht - wat de uitgestrektheid betrof één van de grote bisdommen van 
Noord-West Europa - een suffragaan-bisdom van het aartsbisdom Keulen en 

1) Zelfs in de Friese taal, die door de invoering van de Steatestavering al geleden heeft, is het 
goed-Friese jongfolk al vervangen door jongerein. 
2) G. Brom, ed., Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata quotquot olim usque ad 
Urbanum Papam VI (anno 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur (2 dln; 's 
Gravenhage, 1891, 1896) I, nr. 547; J. W. Berkelbach van de Sprenkel, ed., Regesten van oorkon
den betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken Historisch Genootschap 
3e serie LXV1 (Utrecht, 1937) nr. 361. 
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had de Keulse metropoliet in kerkelijke zaken een hiërarchische verbinding 
met zijn Utrechtse suffragaan. 
De reden van de vaak ietwat verholen zwijgzaamheid betreffende de hierbe-
doelde relatie Keulen-Utrecht behoeft niet ver gezocht te worden. Zij hangt 
samen met een nog in onvoldoende mate doorgedrongen besef, dat de aarts
bisschoppen van Keulen ook buiten het diocees Keulen ambteerden én met 
de slechts aarzelende erkenning dat gebeurtenissen, die in het Duitse Rijk 
plaats vonden, en dan met name in de naburige bisdommen en wereldlijke 
territoria, en beslissingen, die aldaar genomen werden, haar repercussie ook 
in Utrecht en andere Nederlandse gewesten deden gelden, zij het niet zelden 
in mindere mate dan in het overige deel van het Duitse Rijk. Zó komt het 
ook, dat pauselijke opdrachten en beslissingen, die door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Keulen als metropoliet ter kennis van de bisschop van 
Utrecht gebracht werden - met andere woorden de lijn Rome (Avignon)-Keu-
len-Utrecht - in de Nederlandse historieschrijving enigszins uit het oog wer
den verloren. 

De bedoeling van dit artikel is om in een bescheiden bijdrage, enige tegen
stroom te geven aan de Bilderdijkiaanse Holland bloeit weer-mentaliteit, die in 
haar moderne versie nog steeds de Nederlandse historiografie schijnt te 
beïnvloeden. 

De relatie van Utrecht met Keulen, die berust op de verhouding aartsbis
schop-suffragaanbisschop, blijkt uit de vele van de aartsbisschop emanerende 
op het diocees Utrecht betrekking hebbende opdrachten, mededelingen, be
handeling van klachten en arbitrale beslissingen, alsmede uit kerkrechtelijke 
handelingen, wijding van bisschoppen en bevestiging van bisschopskeuzen. 
Daarnaast zijn nog te vermelden de pauselijke bevelen, die aan de aartsbis
schop gericht worden, en die deze krachtens pauselijke opdracht doorgeeft 
aan de suffragaan-bisschoppen. De hierop betrekking hebbende gegevens 
zijn voor een niet-onbelangrijk deel ook te vinden in nederrijnse bronnen, die 
aldus datgene wat te dezer zake in Nederlandse bronnen wordt aangetroffen, 
aanvullen. 
Een eerste voorbeeld levert de verkiezing en wijding van bisschop Gwijde van 
Avesnes. Na de dubbele keuze van Adolf van Waldeck en Gwijde van Aves
nes werd eerstgenoemde door paus Bonifacius VIII op de Luikse zetel ge
plaatst en werd Gwijde van Avesnes door de paus als bisschop van Utrecht er
kend 3). Post nam aan, dat het niet bekend was, of de aartsbisschop van Keu
len de elect gewijd heeft 4). Uit een fragment van een Nederrijnse kroniek uit 
het begin van de 14e eeuw 5) blijkt dat Gwijde van Avesnes gewijd is door de 
aartsbisschop van Keulen, Wicbold ten Holte, kort na 20 september 1302, na-

3) Brom, Bullarium, I, nr. 444: Berkelbach, Regesten, nr. 10; R. R. Post, Geschiedenis van de 
Utrechtsche bisschopsverkiezingen tol 1535. Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche ge
schiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX (Utrecht, 1933) 84-85. 
4) Post, Bisschopsverkiezingen, 85. 
5) L. Weiland, ed., 'Fragment einer Niederrheinischen Papst- und Kaiserchronik', Nachrichten 
von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse aus dem Jahre 1894, 
375-383, m.n. 382. 
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dat de elect de voor de wijding verschuldigde gelden betaald had 6). 
Op 28 september 1302 noemde Gwijde zich in een door hem afgegeven vidi
mus van een oorkonde van graaf Floris V Dei gratia episcopus Traiectensis 7). 
De voornoemde kroniek voegt aan de mededeling omtrent de wijding nog 
toe: Erat autem idem Wicboldus avarus et pecuniarum venator cupidissimus, adeo 
quod multocies eciam Mud detestabile vicium simoniam committere amore pecunie 
non timebat. Maar vergoelijkend zegt de kroniekschrijver dan, dat deze geld
zucht een goede kant had, want de aartsbisschop gebruikte het vergaarde 
geld voor de verdediging van de Keulse Kerk 8). 
De wijding van bisschop Gwijde in 1302 was niet het enige geval waarin de 
Keulse aartsbisschop in enigerlei opzicht bij de voorzieningen in een Utrecht
se bisschopsvacature betrokken werd. De Keulse aartsbisschop had sinds het 
einde van de twaalfde eeuw het recht de in zijn kerkprovincie gekozen bis
schoppen te bevestigen. Dit blijkt bijvoorbeeld nog uit de beschikking van 
paus Nicolaas IV van 25 januari 1290 9), waarin onder meer verklaard wordt, 
dat de bevestiging van de elect Jan van Nassau ongeldig was, niet omdat de 
aartsbisschop van Keulen het recht daartoe miste, maar omdat de aartsbis
schop, Engelbert II van Valkenburg, die toen gevangen zat op de burcht Ni-
deggen, bij graaf Willem van Gulik, de bevestiging onder dwang had laten 
verrichten door Albertus Magnus, de lector der Dominicanen te Keulen 10). 
Jan van Sierck, de opvolger van Jan van Nassau, werd door paus Nicolaas IV 
benoemd, zodat er geen plaats was voor een bevestiging door de metropoliet. 
De paus beperkte zich tot het doen van de mededeling aan aartsbisschop 
Siegfried van Westerburg, dat hij Jan van Sierck, aartsdiaken van Karden, 
aan de Moezel, tot bisschop van Utrecht had benoemd, en beval hem aan in 
de bescherming van de metropoliet (lOjanuari 1291) 11). 
De benoeming van de opvolger van Jan van Sierck, Willem van Mechelen, 
geschiedde wederom door de paus, en wederom bepaalde de paus zich tot het 
doen van een mededeling daaromtrent aan de metropoliet, vergezeld van een 
aanbeveling in diens bescherming 12). Bisschop Willem van Mechelen werd 
in Rome gewijd. Heel nadrukkelijk loopt weer de lijn van Rome naar Utrecht 
via Keulen in het geval van de excommunicatie van bisschop Willem van Me
chelen en zijn herstel in oktober 1300 13). 

Toen bisschop Willem op 4 februari 1301 gesneuveld was, werd na de dubbele 
keuze één van de beide candidaten, Gwijde van Avesnes, door de paus er
kend 14). 
De bevestiging van de keuze van een bisschop van Utrecht door de aartsbis
schop van Keulen vond wederom plaats met betrekking tot Jacob van Outs-
hoorn op 30 augustus 1322, hoewel de paus in 1317 had verklaard, dat het be-

6) Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter. Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde XXI (Bonn, 1915- . . .) Ill2, nr. 3870. 
7) Bsrkdbach. Regesien, nr. 24. 
8) Zie noot 5. 
9) Regesten Köln, III2, nr. 2434; Brom, Bullarium, I, nr. 376. 
10) Regesten Köln, III2, nr. 2434. 
11) Regesten Köln, III2, nr. 3316; Brom, Bullarium, I, nr. 385. 
12) 4febr. 1296; Regesten Köln, III2, nr. 3473; Brom,Bullarium, I, nr. 418. 
13) Zie hierna biz. 32. 
14) Zie noot 3. 
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vestigingsrecht hem alleen toekwam. De bevestiging van Jacob van Outs-
hoorn door de aartsbisschop van Keulen werd op 30 augustus 1322 aan de ka
pittels en de edelen en leenmannen van het Sticht Utrecht medegedeeld 15). 
Toen Jacob van Outshoorn overleden was, bevestigde de Keulse aartsbis
schop, Hendrik van Virneburg, de keuze van Jan van Bronkhorst tot bisschop 
van Utrecht 16). Deze keuze en de bevestiging daarvan werden door de paus, 
die de benoeming van een opvolger van Jacob van Outshoorn gereserveerd 
had, vernietigd en vervangen door de benoeming van Jan van Diest (8 novem
ber 1322). De paus deelde deze benoeming aan de aartsbisschop van Keulen 
mede met het verzoek de nieuwbenoemde bisschop in bescherming te nemen. 
Jan van Bronkhorst deed door bemiddeling van aartsbisschop Hendrik van 
Virneburg een beroep op de paus 18), dat generlei effect sorteerde (30 januari 
1323). Intussen had Jan van Diest zich met pauselijke machtiging laten wij
den. De wijding geschiedde te Avignon: in curia Romana consecratus 19). 
Omtrent de overlijdensdatum van Jacob van Outshoorn en het vacant worden 
van de Utrechtse zetel verstrekken de gegevens met betrekking tot het in sep
tember 1322 te Keulen gehouden provinciale concilie nadere informatie. In 
de oproeping voor dat concilie richtte zich de aartsbisschop sede vacante tot 
het Domkapittel te Utrecht. De convocatie is gedateerd 6 augustus 1322 20), 
zodat aangenomen moet worden, dat de aartsbisschop op dat tijdstip nog niet 
bekend was met de verkiezing van Jacob van Outshoorn op 28 juli 1322. Het 
concilie werd op 27 september 1322 geopend 21) in het koor van de nieuwe 
Dom in Keulen, waarheen op die dag ook de reliquiën van de Heilige Drie 
Koningen werden overgebracht. Aan het concilie namen de vertegenwoor
digers van het Utrechtse Domkapittel deel omdat - zo is in het protocol van 
het concilie uitdrukkelijk vermeld - de zetel van Utrecht vacant was. Het pro
tocol draagt de datum van 30 september 1322 22). Jacob van Outshoorn moet 
dus vóór de aanvang van het concilie overleden zijn en niet op 21 oktober 
1322 23), vermoedelijk zelfs vóór 23 september 1322, wat blijkt uit het reeds 
vermelde appèl, dat Egidius van Bake als procureur van Jan van Bronkhorst 
indiende bij de Keulse aartsbisschop 24). 

De Utrechtse bisschoppen woonden de provinciale concilies te Keulen bij, 
hetzij in persoon, hetzij door vertegenwoordigers. Het provinciale concilie 
dat de aartsbisschop van Keulen, Hendrik van Virneburg, van 9 tot 11 maart 

15) Regesten Köln, IV, nr. 1323 en 1324. 
16) Regesten Köln, IV, nr. 1340. 
17) Regesten Köln, IV, nr. 1342 en 1 343. 
18) Regesten Köln, IV, nr. 1368, 1369 en 1372: Berkelbach, Regesten, nr. 553 en 554; R. R. Post, 
ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van Utrecht', Archief voor de Ge
schiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, LV ( 1931 ) 96 vlg. 
19) Johannes de Beka en Wilhelmus Heda, De episcopis Ultrajectinis, recogniti et notis historicis 
illustrati ah Arn. Buchelio (Utrecht, 1643) 113. 
20) Regesten Köln, IV, nr. 316. 
21) Regesten Köln, IV, nr. 1328. 
22) Zie over de datum: Regesten Köln, IV, nr. 1337; datum naar Hs. C. 
23) Zie Post, Bisschopsverkiezingen, 95. Beka, De episcopis Ultrajectinis, 112, vermeldt 20 sept. 
1322. Bij E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de 
Nederlanden (Antwerpen, enz., 1960) 312, 20 of 22 sept. 1322. 
24) Regesten Köln, IV, nr. 1368. 

29 



1310 hield, werd bijgewoond door bisschop Gwijde van Avesnes 25). Eén van 
de beslissingen van dat concilie was, dat in de Keulse kerkprovincie het jaar 
in den vervolge op 25 december zou beginnen. 

De aartsbisschoppen van Keulen hadden het recht om in de gehele kerkpro
vincie visitaties te verrichten of te doen verrichten. Dat zij hiervan gebruik 
maakten in het bisdom Utrecht, blijkt uit een geschil, dat ontstond over de 
betaling van visitatiekosten aan de aartsbisschop van Keulen, in welk geschil 
de bisschop van Utrecht op 12 oktober 1308 beslist, dat de Utrechtse kapittels 
aan de aartsbisschop 1200 pond zwarte turnooisen moeten betalen 26), over 
welk bedrag de aartsbisschop op 22 december 1308 beschikt ten gunste van 
het bankhuis van de Perruzzi te Florence 27); op 2 mei 1309 werd hiervan 850 
pond zwarte turnooisen betaald 28). 

De bemoeienissen van de aartsbisschop van Keulen strekken zich uit buiten 
zijn diocees Keulen zoals in verscheidene gevallen blijkt. 
Op 23 maart 1309 erkennen de Westfriezen Willem III van Holland als hun 
heer, waarbij bepaald wordt, dat in geval van trouwbreuk de bisschop van 
Utrecht over hun land het interdict zal uitspreken en de inwoners zal excom-
munniceren. Zij verzoeken de aartsbisschop van Keulen deze regeling goed te 
keuren en te bevestigen 29). 
In de tweede helft van 1317 komen de inwoners van Stellingwerf en Schoter-
werf in verzet tegen de bisschop Gwijde van Avesnes, en brengen onder meer 
in Vollenhove verwoestingen te weeg. Paus Johannes XXII geeft de aartsbis
schop van Keulen opdracht tegen de Stellingwervers en Schoterlanders op te 
treden met kerkelijke straffen 30). De aartsbisschop heeft deze opdracht uit
gevoerd, want uit een oorkonde van 9 september 1320 blijkt, dat de kerkelijke 
straffen zijn opgelegd; uit dezelfde oorkonde blijkt, dat de opstandelingen 
zich geschikt hebben 31). 
Toen in 1300 de kanunnik Rudolf van het Utrechtse kapittel van St. Marie, 
uit Rome terugkeerde, was hij door de burgers van Amersfoort, die aan de zij
de van bisschop Willem van Mechelen tegen de stad Utrecht streden, gevan
gen genomen. Aartsbisschop Wicbold van Keulen beveelt op 22 juni 1300 de 
Amersfoorters om de kanunnik vrij te laten op straffe van excommunicatie 
32), maar toen dit bevel aan de burgers van Amersfoort bekend gemaakt werd 
door de rector van de Utrechtse Buurkerk en de kapelaan van aartsbisschop 
Wicbold, werden deze de stad uitgedreven 33). Het zelfde lot trof de abt van 

25) Regesten Köln, IV, nr. 498; Berkelbach,Regesten, nr. 164. 
26) Regesten Köln, IV, nr. 394; Berkelbach, Regesten, nr. 123. 
27) Regesten Köln, IV, nr. 419. 
28) Regesten Köln. IV, nr. 451 : F. Ketner, 'Vestigingen eerste ontwikkeling van het notariaat in 
Utrecht (1221-1341)' in; Nederrijnse Studiën, XUIe - XVe eeuw. Bijdragen van het Instituut voor 
middeleeuwse geschiedenis te Utrecht XXVII (Groningen, enz., 1954) 100. 
29) Regesten Köln, IV, nr. 441 ; F. van Mieris, ed., Groot Charterboek der graaven van Holland, 
van Zeelanden heeren van Friesland II (Leiden, 1754) 80. 
30) Regesten Köln. IV. nr. 1017: Berkelbach,Regesten, nr. 376. 
31) Berkelbach, Regesten, nr.458. 
32) Regesten Köln, III2, nr. 3738. 
33) S. Muller Fz., ed., 'Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de stad 
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St. Paulus te Utrecht, toen hij te Amersfoort kwam; alleen met vergunning 
van bisschop Willem wilden de Amersfoorters de kanunnik vrijiaten 34). 
De toepassing van kerkelijke straffen wordt herhaaldelijk door de aartsbis
schop van Keulen aan de bisschop van Utrecht opgedragen. Zo beveelt paus 
Clemens V op 13 mei 1309 35) aan de aartsbisschop - en door diens bemidde
ling - aan de bisschop van Utrecht om graaf Adolf van Berg door het opleggen 
van kerkelijke straffen te dwingen zijn gemalin Agnes van Kleef weer tot zich 
te nemen. Op 7 mei 1330 beveelt Johannes XXII aan de aartsbisschop van 
Keulen en aan de bisschop van Utrecht om Gijsbert van Bronkhorst, die de 
proost van St. Anskarius te Bremen, toen hij van het pauselijk hof terugkeer
de, gevangen heeft genomen, te excommuniceren 36). 
Met betrekking tot de bescherming van de Dominicanen en de Franciskanen 
in de Keulse kerkprovincie liet Benedictus XI op 2 april 1304 zijn bevelen 
toekomen aan de aartsbisschop van Keulen, die op zijn beurt de bisschop van 
Utrecht belast met de uitvoering van dit bevel in het diocees Utrecht 37). 
Op 13 april 1317 gelast paus Johannes XXII de aartsbisschop van Keulen en -
door diens bemiddeling - de bisschop van Utrecht om de Clarissen te bescher
men 38). 
Op 26 april 1319 herhaalt Johannes XXII het bevel van Benedictus XI met 
betrekking tot de bescherming van de Minderbroeders 39) en op dezelfde dag 
gelast hij - eveneens door bemiddeling van de aartsbisschop van Keulen - aan 
de bisschop van Utrecht de bescherming van de Karmelieten 40) en van de 
Dominicanen 41). Op 12 juli 1319 gaat een pauselijk bevel uit aan de aartsbis
schop van Keulen en aan de bisschop van Utrecht om de Duitse Orde te be
schermen 42). 
Op 13 januari 1324 draagt paus Johannes XXII aan de aartsbisschop van Keu
len en aan de bisschop van Utrecht op om de Johannieters in het bisdom Os
nabrück te beschermen tegen rechtsmisbruik van de bisschop van Osnabrück 
43). 

De regeling van financiële aangelegenheden geeft meermalen aanleiding om 
pauselijke bevelen aan de bisschop van Utrecht door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Keulen te doen toekomen. Zo geeft Clemens V op 18 ja
nuari 1306 aan de elect van Keulen opdracht om bisschop Gwijde van Aves
nes er aan te herinneren, dat hij de schuld van zijn voorganger, Willem van 
Mechelen, aan Octavianus Callibocanus moet betalen op straffe van schor
sing, interdict en excommunicatie 44). 

Utrecht over het bezit van heerlijke rechten'. Bijdragen Mededeelingen van hel Historisch Genoot
schap gevestigd te Utrecht, IX (1886) 1-125, m.n. 48-50. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4: 
43 
44 

Regesten Köln. Ill2, nr. 3738-3740. 
Regesten Köln, IV, nr.452: Berkelbach. Regesten, nr. 140: Brom, Bullariitm. I, nr. 496. 
Regesten Köln, IV, nr. 1891; Berkelbach, Regesten, nr. 934; Brom. Bullariitm, I. nr. 843. 
Regesten Köln, IV, nr. 1; Berkelbach,Regesten, nr. 46; Brom, Bullariitm, I, nr. 460. 
Regesten Köln, IV, nr. 977: Berkelbach, Regesten, nr. 351. 
Regesten Köln, IV, nr. 1102: Berkelbach, Regesten, nr. 413; Brom, Bullarium, I, nr. 569. 
Regesten Köln, IV, nr. 1104: Berkelbach, Regesten, nr. 414. 
Berkelbach, Regesten, nr. 415; Brom, Bullarium, I, nr. 571. 
Regesten Köln, IV, nr. 1120: Berkelbach, Regesten, nr.419; Brom, Bullarium, I, nr. 574. 
Regesten Köln. IV, nr. 1432; Berkelbach, Regesten, nr. 598. 
Regesten Köln, IV, nr. 128: Berkelbach. Regesten, nr. 64. 

31 



Een dergelijk pauselijk ingrijpen, ook door middel van de aartsbisschop van 
Keulen, was reeds eerder voorgekomen, toen paus Bonifacius VIII omstreeks 
oktober 1300 aan aartsbisschop Wicbold van Keulen opdroeg om de Utrecht
se bisschop Willem van Mechelen te excommuniceren en in zijn ambt ge
schorst te verklaren omdat hij zijn schulden aan de pauselijk kamer niet be
taald had. Toen de Utrechtse bisschop betaald had, werd de schorsing opge
heven (21 oktober 1300)45). 

De omstandigheid, dat het diocees Utrecht tot de Keulse kerkprovincie be
hoort, heeft onder meer ten gevolge dat in bepaalde gevallen bijgedragen 
moet worden aan de wereldlijke lasten, die op het aartsbisschoppelijk territo
rium drukken. Zo bepaalt Johannes XXII op 5 maart 1325, dat de kerken en 
kloosters in de kerkprovincie Keulen moeten bijdragen in de betaling van de 
schulden, die ontstaan zijn door de oorlogen, die de aartsbisschop heeft moe
ten voeren om de kerk te beschermen 46). 

Ook in de maatregelen, die paus Johannes XXII tegen koning Lodewijk van 
Beieren nam, is de bisschop van Utrecht betrokken. Met name was dit het ge
val met betrekking tot de publicatie van de pauselijke, tegen koning Lodewijk 
gerichte bullen. Opdrachten hiertoe ontving de Utrechtse bisschop door be
middeling van de aartsbisschop van Keulen. Op 9 oktober 1323 deelde de 
paus aan de Keulse aartsbisschop en diens suffragaan-bisschoppen de tekst 
mede van de bul waarin hij aan Lodewijk van Beieren het recht ontzegt de 
koninklijke macht uit te oefenen; aan deze mededeling is het bevel verbon
den deze bul af te kondigen 47). De aartsbisschop heeft zich blijkbaar niet al 
te ijverig van deze taak gekweten, want op 6 april 1324 maande paus Johannes 
XXII hem aan tot afkondiging van de pauselijke bullen, die tegen Lodewijk 
van Beieren gericht waren, over te gaan, opdat hij het loon des Heren en de 
lofprijzing van de paus kon verwerven 48). De aartsbisschop liet de paus in 
april 1324 weten, dat hij het tijdstip niet geschikt voor publicatie achtte 49). 
Eerst op 18 augustus en 19 september 1324 deelde de aartsbisschop aan de 
bisschop te Utrecht de tekst van de achtereenvolgende pauselijke bullen 
mede 50). Hij zond slechts een notariële transsumptie, omdat verzending van 
het origineel in de onrustige tijd te gevaarlijk was. Blijkens pauselijke bedank-
brieven, van 15 januari 1326 hebben de aartsbisschop en zijn suffragaan te 
Utrecht aan de pauselijke opdracht voldaan 51). 

Uit een brief van de proost van St. Severinus te Keulen, Heydenricus, aan de 
aartsdiaken van Figeac, van 18 mei 1327 52), blijkt het een en ander over de 
politieke situatie met betrekking tot het geschil tussen paus Johannes XXII 

45) Regesten Köln, UI2, nr. 3760; Brom, Bullarium, I, nr. 440. 
46) Regesten Köln, IV, nr. 1532: Brom, Bullarium. 1. nr. 650. 
47) Regesten Köln, IV, nr. 1425; Berkelbach, Regesten, nr. 588; Brom. Bullarium. I, nr. 628. 
48) Regesten Köln, IV, nr. 1444. 
59) Regesten Köln, IV, nr. 1458. 
50) Regesten Köln, IV, nr. 1485 en 1491 ; Brom, Bullarium. I, nr. 628 en 639. 
51) Regesten Köln, IV, nr. 1568 en 1569; Brom, Bullarium, I, nr. 669. 
52) Regesten Köln, IV, nr. 1662. L. Schwalm, ed., Constitutione* et Acta publica imperatorum et 
regum VI', Monumenta Germaniae Historica (Hannover, 1914-1927) nr. 306. In de/e brief staat 
ook een aanduiding omtrent de reisduur van het Rijnland naar Beieren, namelijk zes dagreizen. 
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en koning Lodewijk van Beieren, die zich op dat tijdstip in Italië bevond, op 
weg naar Rome om aldaar de keizerskroon te verwerven. Heydenricus deelt 
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pen pauselijk gezind zijn, wat - naar hij zegt - blijkt uit de door hen verrichte 
afkondigingen van de tegen Lodewijk van Beieren gerichte bullen. Uit het 
voorgaande is echter af te leiden, dat de medewerking van de bisschop van 
Utrecht in hoofdzaak beperkt was tot het ietwat aarzelend afkondigen van de 
tegen Lodewijk van Beieren gerichte bullen. Dit was een begrijpelijke hou
ding, gezien de afhankelijkheid van bisschop Jan van Diest van graaf Willem 
III van Holland. Dat blijkt ook uit de brief van de proost van St. Severinus; 
daarin zegt deze van de stad Utrecht, dat aldaar de graaf van Holland meer 
heerst dan de bisschop en dat dit ook in het diocees Utrecht het geval is, dat 
wil zeggen dat er van een actieve anti-Beierse gezindheid geen sprake was, 
want Willem III was de schoonvader van Lodewijk van Beieren en stond aan 
diens zijde, zonder hem echter effectieve hulp te verlenen. Daartoe had de 
graaf een goede reden, namelijk dat hij met paus Johannes XXII in onderhan
deling was over dispensatie voor het huwelijk van zijn dochter Philippa met 
Eduard III van Engeland 53). 

Behalve de hiervóór vermelde, min of meer groepsgewijze behandelde geval
len waarin de relatie van de aartsbisschop van Keulen met de bisschop van 
Utrecht naar voren komt, zijn er nog enkele op zich zelf staande gevallen, 
waarin van die relatie blijkt. Zo vermeldt de rekening van de Utrechtse offici-
aal van het jaar 1336, dat bisschop Jan van Diest een samenkomst had met de 
aartsbisschop Walram van Gulik: Item pro expensis officialis eundo cum domino 
episcopo ad archiepiscopum Coloniensem in Venobrugghe per 8 dies . . . 54). De 
rekening verschaft geen inlichtingen omtrent het doel van de reis. 
Uit een oorkonde van 2 augustus 1338 blijkt de betrokkenheid van Jan van 
Diest in de Rijkspolitiek 55). Op 16 juli 1338 hadden de geestelijke en wereld
lijke keurvorsten de Rhenser Kurverein gesloten teneinde de Rijksrechten en 
in het bijzonder het recht van de Keurvorsten om de koningskeuze te verrich
ten, te beschermen en te waarborgen 56). Zij kwamen voorts overeen, dat zij 
de geestelijke en de wereldlijke vorsten en heren zouden verzoeken zich bij 
dit verbond aan te sluiten. Bisschop Jan van Diest gaf aan dit verzoek gevolg 
blijkens de genoemde oorkonde van 2 augustus 1338, waarin hij verklaarde 
dat hij aartsbisschop Walram en de Keulse kerk overeenkomstig de Rhenser 
Kurverein bijstand zou verlenen. Toen de Kurverein op 16 juli 1338 gesloten 
werd, behoorde aartsbisschop Walram niet tot de Beierse partij, zoals blijkt 
uit een oorkonde van 18 juli 1338 57), waarin koning Lodewijk van Beieren 
verklaart, dat hij de aartsbisschop van Keulen en diens suffraganen, die zich 

53) F. Trautz, Die Könige von England und das Reich, 1272-1377. Mit einem Rückblick auf ihr Ver
hältnis zu den Staufern (Heidelberg, 1961) 197. 
54) Regesten Köln, V, nr. 372. Venobrugghe (Vinnbrück) ligt in de gemeente Tönisberg (Kreis 
Kempen-Krefeld). 
55) Berkelbach, Regesten, nr. 1236. 
56) Regesten Köln, V. nr. 566 en 567; Th. J. Lacomblet,'ed., llrkundenbuchfür die Geschichte des 
Niederrheins . . .(4 dln; Düsseldorf, 1840-1858) III nr. 330. 
57) Regesten Köln, V, nr. 569. 
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bij de Rhenser Kurverein aansloten om hun afzijdigheid te zijnen aanzien voor
lopig niet lastig zal vallen 58). Bisschop Jan van Diest, die op 2 augustus 1338 
uitdrukkelijk verklaart zich van het hoofd der kerk niet te willen scheiden, zal 
tot de suffraganen behoord hebben, die in de oorkonde van 18 juli 1338 wor
den aangeduid, en geacht moeten worden zich, evenals de Keulse metropo
liet, op een voorzichtige wijze zowel van koning Lodewijk als van de pause
lijke partij te distanciëren, en derhalve een soort van onzijdigheid of afzijdig
heid nastreefden. 
Een derde, op zich zelf staande vermelding van een relatie tussen de Keulse 
metropoliet en de bisschop van Utrecht treft men aan in de rekening van de 
Gelderse landrentmeester Werner van Deventer over het jaar 1342/'43. Daar 
is in posten van 5 en 28 mei 1343 sprake van kosten in verband met een dag
vaarding van bisschop Jan van Arkel (omme die citacio van den biscop van Uyt-
recht) voor de aartsbisschoppelijke officiaal te Keulen 59), door hertog Rei-
nald II van Gelre. Een post van 26 augustus 1343 vermeldt dat aan de klerk 
van de officiaal twee schilden betaald zijn voor de acten betreffende het pro
ces, dat de hertog tegen bisschop Jan van Arkel voert 60). De rekening ver
meldt helaas geen bijzonderheden over de aard van het proces. 

58) Over deze politieke situatie zie W. Janssen, 'Walram von Jülich, 1307-1349' in: Rheinische 
Lebensbilder, IV ( 1970) 41 -42. 
59) Regesten Köln, V, nr. 1013 en 1018; rekening van Werner van Deventer, RA Arnhem, Hert. 
Arch., nr. 207. 
60) Regesten Köln, V, nr. 1055; RA Arnhem, Hert. Arch., nr. 207. 
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,Om ijdel woorden wille' 

J. E. A.L. Struick 

,,In den selven jaer als 1345 quam grave Willam [ni. IV] derdewerven [d.i. voor de 
derde maal] uyt Prusen, ende versamende een vroom Ridderscap, daer hi den 
Oestvriesen mede bestriden woude, ende als die Grave alle dinc bereyt hadde, die 
tot deser heervaert behoejlic waren, ontseyde hij die Stat van Utrecht om ijdel 
woorden wille, ende besaten die Stat alom" 1). 

In deze kernachtige woorden begon de Utrechtse kannunik Jan van der Beke 
zijn ooggetuigeverslag van het dramatische beleg, dat de graaf van Holland in 
het jaar 1345 voor de stad Utrecht sloeg. De onstuimige vorst kwam zo voor 
het eerst in aanraking met de ernst van het krijgsbedrijf; de bovengenoemde 
drie veldtochten in Pruisen en het Oostzeegebied en zijn reis naar het H. 
Land waren niet meer geweest dan oefenwedstrijden in de edele sport van het 
mensen doden. De jager werd de gejaagde: Utrechters en Friezen waren niet, 
zoals de onfortuinlijke heidense Pruisen en de ongelovige Saracenen, de op
gefokte fazanten, die de nobele ridders uit de 14e eeuw als een vorm van tijd
verdrijf mochten afmaken. Wat bewoog de graaf tot deze expeditie tegen de 
Domstad? Of beter: hoe hadden zijn raadgevers hem van de noodzaak van 
deze onderneming kunnen overtuigen? Voor de heilige oorlog die geen poli
tiek nut had, liep graaf Willem IV snel warm. Maar tot dan toe had hij geen 
aandacht weten op te brengen voor een serieuze deelneming in de strijd tus
sen de koningen van Frankrijk en Engeland, de pas begonnen Honderdjarige 
Oorlog. De begaafdheid van zijn vader Willem III had hij evenmin geërfd als 
diens eerzucht; de voordelige positie, die deze graaf van Henegouwen, Hol
land en Zeeland zich had verworven, ging bij zijn overlijden verloren. Voor 
het eerst stond nu een belangrijk politiek doel voorop. 

De verhoudingen tussen de naburige vorstendommetjes, het graafschap Hol
land en het sticht Utrecht, waren in de laatste jaren naar een kookpunt toe 
verhit geraakt. Sinds het ingrijpen van graaf Floris V was de Hollandse in
vloed in het nabuurland steeds sterker geworden. Het land van Woerden en 
Amstelland waren reeds geannexeerd als lenen van de grafelijkheid sinds 
1317. En in 1337 sloten Willem III en Reinoud II van Gelre een delingsver-

1) Johannes de Beka, Chronicon auctius, in: A. Matthaeus, ed., Veteris aevi Analecta (5 dln.; 2e 
dr.; Den Haag, 1738) III, 230. Over de auteur zie J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederland-
sche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1932) 82, en Supplement, samengesteld door 
H. Bruch (Haarlem, 1956) 25-26. 
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drag over de beide stukken van het bisdom. De kroon op het werk werd gezet 
door het regentschap, dat Jan van Arkel, heer van Gorcum, namens graaf 
Willem IV uitoefende tijdens de regeringloosheid van het Sticht. Deze situatie 
leek bezegeld toen Willem IV er bovendien in slaagde de domkanunnik Jan 
van Arkel, een halfbroer van de heer van Gorcum, tot bisschop te doen be
noemen, tegen de vanzelfsprekende belofte dat de nieuwe bisschop dankbaar 
de Hollandse belangen zou behartigen. Het tegendeel werd waar: bisschop 
Jan zorgde alleen voor zijn eigen belangen, die samenvielen met de wensen 
van de stad Utrecht. Door de samenwerking tussen de energieke kerkvorst, 
een aantal trouwe plattelandsedelen en de meerderheid van de stedelijke 
machthebbers werd de Hollandse penetratie tot staan gebracht. 
Wat was de rol van de stad Utrecht in deze ommekeer? De tijd dat de toon
aangevende stedelingen het bondgenootschap met de Hollandse graaf ge
bruikt hadden om sterker te staan tegenover hun eigen bisschoppelijke lands
heer was voorbij; sinds de strijd met Willem van Duvenvoorde, de machtige 
en rijke raadsman van graaf Willem III, was de stad Utrecht overtuigd ge
raakt van het gevaar, dat van Hollandse kant hun handelsbelangen bedreigde. 
Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op de slepende oorlog, die pas 
kort tevoren, in 1340 was beëindigd door een vredesverdrag 2). De Domstad 
had tegen de Hollandse concurrentie het hoofd weten te bieden. De vriend
schap van vroeger was overgegaan in een gespannen verhouding, die geregeld 
tot kleine conflicten aanleiding gaf. De reden lag, behalve in de gewijzigde 
belangentegenstelling, vooral in de veranderde toestanden binnen de stad. 
Het jaar 1340 was in vele opzichten een belangrijk jaar. Op 1 juni 1340 was 
bisschop Jan van Diest overleden; het overlijden van deze vorst, die als een 
zwakke figuur geboekstaafd staat 3), was aanleiding tot een regeringloos tijd
perk, totdat bisschop Jan van Arkel op 18 mei 1343 zijn waardigheid aan
vaardde. Tot zolang was het Sticht onder Hollands regentschap, wat voor de 
stad geen betekenis had, integendeel: in hetzelfde jaar 1340 vonden twee be
langrijke gebeurtenissen plaats. Het eerste was de optekening van de stede
lijke rechten in „Het Witte Boek", het Liber albus. In samenhang met deze 
codificatie van de verworven rechten en de eigenmachtig vervulde verlangens 
was de tweede gildenbrief tot stand gekomen. In 1304 hadden de ambachtsgil
den gebruik gemaakt van een machtsevenwicht tussen de beide partijen on
der het patriciaat om zich te laten gelden. Utrecht werd volgens zuidneder
lands model een gildestad: alle burgers waren verplicht lid te zijn om op die 
voorwaarde te kunnen beschikken over actief en passief kiesrecht en mede
beslissingsrecht in alle stedelijke zaken. In 1340 werd de tweede gildenbrief 
uitgevaardigd, omdat de economisch sterkere patriciërs weer al te zeer een 
overwicht hadden gekregen. Bij dit punt moeten wij even stil blijven staan om 
een goed begrip van de interne verhoudingen in de stad te krijgen. 
Van de talrijke inwoners van Utrecht, de grootste stad in de noordelijke Ne-

2) J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht-Antwerpen, 1968) 73-76. De voor
stelling, die van de gebeurtenissen voor en na 1345 gegeven werden, blijkt bij nader inzicht op 
verschillende punten onjuist te zijn. Deze ontdekking was een nevenmotief voor dit artikel. 
3) O.a. door S. Muller Fz., Het middelpunt in de geschiedenis der Nederlandsche gewesten, in: 
Schetsen uit de Middeleeuwen, I(Amsterdam, 1900) 1. 
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aerlanden tijdens de Middeleeuwen, waren alleen de burgers volwaardige le
den van de stedelijke gemeenschap in polities, economiscn en sociaai op
zicht. De bovenlaag werd gevormd door het patriciaat, de leden van de rijke 
families, die gefortuneerd genoeg waren om grote nuizen te bezitten. Nu is de 
term patriciaat een vaag begrip; ogenschijnlijk zouden wij meer duidelijkheid 
krijgen wanneer wij deze bevolkingsgroep onder de „adel" zouden kunnen 
groeperen. Helaas raken wij dan verder van huis in een ingewikkelde en mo
gelijk onoplosbare discussie, die beter voor latere behandeling bewaard kan 
worden. De tweede groepering onder de burgers waren de vele ambachtslie
den, allen kleine bedrijfshoofdjes; niemand was het immers toegestaan zijn 
nering tot een grote onderneming uit te bouwen als een gevolg van de middel
eeuwse stedelijke onderlinge solidariteit. In de stad Utrecht, die een belang
rijke marktplaats was en bovendien een centrum van vele ambtelijke werk
zaamheden, die met deze machtsfunctie nauw verband hielden, waren „de 
goede mannen van de gilden" bemiddelde en gewaardeerde leden van de ste
delijke samenleving. En toch behielden uiteindelijk de rijken, de honestiores 
cives, de burgers van het eerste uur de overhand in deze stad. Hoe zij aan hun 
rijkdom kwamen, is nog niet helemaal duidelijk, al zullen zij vermoedelijk de 
afstammelingen zijn van de een eeuw geleden zo aktieve kooplieden. In de 
14e eeuw is het duidelijk, hoe zij welvarend waren en bleven, door de ontgin
ning of exploitatie van agrarische gronden in de zojuist drooggelegde gebie
den van het Utrechtse veengebied en, op de tweede plaats, door geldleningen, 
juist aan die ambachtslieden die van de stijgende Utrechtse stedelijke wel
vaart profiteerden. En zo waren de gildeleden economisch verbonden aan de 
patriciërs en - in zekere mate - aan hen ondergeschikt. 

Als een rode draad loopt door de Utrechtse stadsgeschiedenis de strijd tussen 
gilden en patriciaat, die vooral tot uitbarsting kwam wanneer het patriciaat 
zelf in twee partijen uiteenviel. Reeds geruime tijd bestond er een tegenstel
ling binnen de kring van de rijke burgers, die tot 1304 de uitsluitende macht
hebbers in de stad waren geweest. Hoe lang de beide stromingen onder het 
patriciaat elkaar al beconcurreerden, is moeilijk vast te stellen. In 1296 bij de 
intrede van een nieuwe bisschop, Willem Berthout van Mechelen, barstte het 
conflict in alle hevigheid uit. De spanningen kunnen al lang bestaan hebben. 
Verschillende omstandigheden maken het onderzoek tot een ingewikkelde af
faire. Allereerst was er de vage afbakening van de twee partijen, die altijd ge
groepeerd werden rond een bepaalde familie; aan de ene kant stonden de 
Lichtenbergers, die onveranderd deze naam hebben behouden. De tegenpar
tij stond afwisselend bekend als Fresingen, Gunterlingen, Grauwaerts of Lok
horsten. De typische middeleeuwse verbondenheid met de familie of met het 
groter geheel van een groep aangetrouwde families lag duidelijk aan de fac
ties ten oorsprong. Jammer genoeg zijn er weinig betrouwbare aanwijzingen 
of bepaalde personen tot één der partijen hoorden: een Gunter of een Lich
tenberg hoorde in de regel tot de groepering waarvan hij de naam droeg, 
maar hoe was dit met de anderen? Lijsten van verbanningen factionis causa, 
familiebetrekkingen, vermeldingen van betrokkenheid bij de partijstrijd in 
kronieken zijn schaars. Het beeld blijft vaag. 
Minder nevelig zijn de motieven waarachter de strijdende partijen zich 
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schaarden. Inzet van de strijd was op de eerste plaats altijd en overal de poli
tieke macht in de stad. Even sterk waren de financiële en economische belan
gen. In de late Middeleeuwen waren de stedelijke patriciërs bezitters van hui
zen, huisjes en grond in en buiten de stad Utrecht; zij exploiteerden hun agra
rische bezittingen en zij leenden geld aan de ambachtslieden voor hun be
drijfsvoering. Hoe groot hun rijkdom was, blijkt uit de kostbare stenen hui
zen, die deze heren in de 14e eeuw lieten bouwen. Het was daarom voor hen 
een levensnoodzaak de economische politiek van de stad naar binnen toe, 
maar ook op het platteland te beheersen. Waarom het nu precies ging, is niet 
altijd eenvoudig aan te geven. Juist in de jaren vóór en nàhet beleg van 1345, 
dat het centrale onderwerp vormt van deze bladzijden, was de partijstrijd een 
beslissende factor. Hoe was op dat moment de stand van zaken? 4). Vermoe
delijk hebben de Lichtenbergers in de jaren van regeringloosheid evenals de 
gilden de macht in handen gekregen; Strating ziet in de tijd van de tweede gil-
denbrief 1340 aanwijzingen dat de Gunterlingen buiten het stadsbestuur ge
sloten werden 5). Jammer genoeg is dit gegeven niet verder uitgewerkt, om
dat haar onderwerp, beschrijving van de rol van het patriciaat in 1345 en 1346 
al veelomvattend genoeg was. Om gelijke redenen is het verstandig de verlei
ding iets dieper in het verleden te graven te weerstaan. Laten wij ons ermee 
tevreden stellen dat in 1344 de Lichtenbergers de macht in het stadsbestuur in 
handen hadden en bovendien goed bevriend waren met de gilden. We lezen 
dat af uit bepaling LXXXVII van „Het Witte Boek" 6), dat in 1344 uitgevaar
digd werd door de vergadering van alle gilden op voorstel van de zittende 
raad en het college van vorig jaar. Deze belangrijke beslissing had nauwelijks 
door een groter gezelschap genomen kunnen worden, al waren de schepenen 
om onbekende redenen niet in de rechtshandeling betrokken; helaas is een 
precieze datum niet genoemd. 

Op de eerste plaats decreteerde de vergadering, dat een Utrechts burger, die 
leenman werd van een wereldlijk vorst, tenzij door huwelijk, de formidabele 
boete moest betalen van 50 pond, wat zo ongeveer de prijs was van 30 koeien 
7). Ook verloor de overtreder voor altijd het recht in de raad van de stad zit
ting te hebben. Verder stelde hetzelfde uitgebreide gezelschap vast, dat een 
willekeurig burger, die in enighe ghiselscap voere, eveneens voor eeuwig uit de 
raad van de stad verwijderd werd en 25 pond boete moest betalen. Met ghi
selscap kon van alles bedoeld worden, ook onze gangbare betekenis van om
gang of vriendschap. Maar zo onschuldig was het in de middeleeuwse beteke
nis van het woord niet altijd: het kon ook zijn een vriendschapsverdrag of een 
gewapend gezelschap; vermoedelijk is het laatste op deze plaats bedoeld. In 

4) Waardevolle gegevens ontleende ik aan een ongepubliceerde scriptie van R. Strating, Patrici-
sche reacties op een gildenbewind. Utrecht in 1345 en 1346. De eentonig wordende constatering dat 
een geschiedenis van de Utrechtse partijstrijd noodzakelijk moet worden geschreven, wil ik hier 
voor de volledigheid herhalen. 
5) Strating, Patricische reacties, 18. 
6) S. Muller Fz., ed., Middeleeuwse Rechtsbronnen der stad Utrecht. Werken der Vereeniging tot 
uitgave der bronnen van het oude vaderlansche recht Ie reeks III (2dln; 's-Gravenhage, 1883) I, 
39-40. 
7) H. G. Hamaker, ed., De rekeningen van de grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche 
Huis. Werken Historisch Genootschap nieuwe serie XXI, XXIV, XXVI (3 dln; Utrecht, 1875-
1878) II, 540 sub. 8. 
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het „Witte boek" staan onmiddellijk hieronder twee vonnissen; deze plaat
sing hoeft niet te betekenen dat beide veroordelingen onmiddellijk na de 
vaststellingen van de beide verbodsbepalingen plaats hebben gevonden, ook 
al werden deze uitspraken in hetzelfde jaar 1344 gedaan door hetzelfde breed 
opgezette college van nieuwe en oude raad in de vergadering van alle gilden 
en op grond van de bovengenoemde besluiten. In het eerste vonnis werden 
heer Johan van Lewenberch en zijn broer Hendrik, Herman van Rijn, Johan 
uten Weerde en Ghisebrecht Ghisebrecht Gunters sone voor eeuwig uit de 
raad van de stad gestoten, omdat zij leenmannen waren geworden van de 
graaf van Holland. Het tweede raadsbesluit veroordeelde Claes van den Putte 
Peters sone, Gherijd Vrenke Johan Grawaerts sone, Johan Johan Alvekijns-
sone, Johan van der Stripe en Herman van den Grotenhuse, omdat zij in ghi-
selscap tot Dordrecht waren gegaan. Gezien de latere gebeurtenissen kan aan 
hun reis geen andere betekenis worden gegeven dan krijgsdienst vóór de 
graaf van Holland en tegen stad en Sticht Utrecht. 

Wat hadden de boosdoeners misdreven? En: wie en wat waren zij? Vooraf de 
opmerking dat zij niet verbannen waren uit de stad, zoals verschillende schrij
vers menen 8), maar dat zij alleen uit het stadsbestuur waren gezet. De ge
noemde heren hadden hun bezit in eigendom overgedragen aan de graaf van 
Holland, in dit geval Willem IV, en hun land weer terug ontvangen als een 
leen. Bij deze handeling behoorden bepaalde rechten en verplichtingen; hoe 
in dit geval van de vijf nieuwe leenmannen de bepalingen waren, weten wij 
niet. Ook zonder dat is het leenrecht een ingewikkelde materie, waarin wij 
ons beter maar niet kunnen begeven. Zeker is dat zij trouw aan de graaf van 
Holland moesten zijn; met zoveel woorden is in dit geval bekend dat zij de ei
gendom aan Willem IV hadden overgedragen en dat hij de schouten en de 
schepenen van de goederen had aangesteld. Op 6 januari 1345 immers legde 
de familie van Hendrik van Rijn te Jutphaas, IJsselstein en elders de leeneed 
af in handen van heer Florans van der Boechurst, baljuw van Amstel- en Wa
terland, die daartoe ter plaatse was gekomen daer 't goet gheleghen was, daer hi 
den eyghendoem tot mijns heren [nl. graaf Willem IV] behoef ontfenc 9). En later 
bedacht hij den scoute ende den scepen te hueghenissen, die over den eygendoem 
stonden van den lande, dat haer Henries maghe van den Rijn mijn here opdroe-
ghen, met 5 scellingen 10). 

Op zich was het niet vreemd of ongebruikelijk dat een grondbezitter leenman 
van verschillende heren werd, als hij zijn bezit wilde uitbreiden. Niemand zag 
er iets bijzonders in en het leenrecht was eigenlijk niet geëigend de trouw van 
de leenman aan één leenheer te monopoliseren, hoe vreemd en tegenstrijdig 
het ook was trouw te beloven aan twee leenheren, die traditionele vijanden 

8) S. A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont ('s-Gravenhage, 1914) 253 en nr. 
3; C. A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor middel
eeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXIV (Groningen, 1970) 31-32. De aanha
lingen die de laatste schrijver aan Matthaeus ontleent, gaan weer terug op het Liber albus, dat 
door Matthaeus onjuist gebruikt is. De kern van de misverstanden ligt hierin, dat Matthaeus blij
kens de context de eeuwige verwijdering uit de raad opvat als een verbanning uit de stad, A. Mat
thaeus, DeNobilitate (Amsterdam-Leiden, 1686)473, 1071 en 1091. 
9) Hamaker, Rekeningen, I, 338-339. 
10) Ibidem, 352. 
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waren, zoals b.v. de graven van Holland en van Vlaanderen of de koningen 
van Engeland en Frankrijk. Om dat bezwaar te ondervangen was als iets 
nieuws de ligesse ingevoerd, het leen van de ledigman, die een eed aflegde 
waarbij één leenheer voorrang kreeg. Iets totaal anders was het wanneer een 
burger van een stad leenman werd, wat ook veel voorkwam. De steden pasten 
als verschijnsel niet in het leenstelsel, ook al probeerden scherpzinnige juris
ten de stad een plaats te geven als een seigneurie collective. Een soortgelijke 
betekenis had de constatering dat een burger van Utrecht „Sint Maartens 
dienstman" was. Op deze algemene stelregel, die uitermate vaag is, wil ik nu 
niet verder ingaan; concreet immers waren alleen de bezitters van enkele ste
nen huizen in Utrecht aan de bisschop leenroerig 11). In het algemeen was de 
mentaliteit van de leenadel van een andere orde dan de geesteshouding van 
de stedelijke burgerij, al moeten wij voorzichtig zijn met deze veronderstel
ling: in de middeleeuwse stad Utrecht waren juist de belangrijkste burgers 
grondbezitters en leenmannen; de vraag of zij edelen waren wil ik nu liever 
buiten beschouwing laten. Men zag er ook niets merkwaardigs in dat strijdig 
zou zijn met de trouw van de burgers aan de stedelijke gemeenschap. In dit 
verband is het van eminent belang dat alleen het leenman worden van enichs 
weerlicspersoens 12) voor raadsleden verboden was; immers alle grond binnen 
het Sticht Utrecht en ook veel gebied daarbuiten was in handen van de bis
schop, de kapittels en de grote of kleine kloosters, kortom behoorden aan 
personen die geen gevaar voor de stedelijke belangen opleverden. Wèl een 
ernstige bedreiging vormde de Hollandse penetratie in het Sticht, die sinds 
graaf Floris V een onscheidbaar deel van de vorstelijke politiek was en onder 
andere verwezenlijkt werd door de belening van Stichtse edelen met hun ei
gen goederen, die zij al of niet in leen van een geestelijk eigenaar hadden. 
Voor beide partijen hadden deze transacties belangrijke voordelen: de graaf 
vergrootte zijn invloed, zijn inkomsten en zijn prestige, de grondbezitters ge
noten de politieke, juridische en militaire steun en - stellig zo belangrijk! -
hulp in economische en waterstaatkundige kwesties. Sinds graaf Willem II 
werkten de Hollandse graaf en zijn ambtenaren immers aan ontginningen, 
aan de aanleg van een stelsel van verkeersverbindingen te water en aan ande
re beschermende maatregelen ten gunste van de Hollandse en ten nadele van 
de Utrechtse handel. Tegen deze algemene achtergrond kan men de verbods
bepalingen van 1344 zien. Van 1340 tot 1343 waren de Hollands-Utrechtse 
verhoudingen goed geweest; allicht, een Hollandsgezinde edelman, Jan van 
Arkel, heer van Gorcum, was regent voor het Nedersticht. Maar in mei 1343 
was diens halfbroer eveneens Jan geheten, als bisschop geïntroniseerd. On
danks zijn afkomst en zijn belofte om graaf Willem IV, die zich (niet zonder 
eigenbelang!) veel moeite had gegeven voor zijn benoeming, bleek bisschop 
Jan vastbesloten een eigen landsheerlijke politiek te gaan voeren. De Lich
tenberger partij in het stadsbestuur ging gretig in op de aangeboden samen
werking: op 29 november 1344 sloot de stad met de bisschop een verdrag van 

11) De huizen De Aernt en Groot Lichtenberg aan de Stadhuisbrug, de Witte Haan op de Gan
zenmarkt en Cranesteyn aan de Oudegracht, A. J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocol-
len uit het landsheerlijke tijdvak ('s-Gravenhage, 1956) 349-356. 
12) Liberalbus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40, eerste lid. 
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wederzijdse bijstand 13). 
Evenmin als de stad was de bisschop gelukkig met het eigenmachtige gedrag 
van deze heren en met hun medewerking met de graaf van Holland. Vanaf dat 
moment begon een vruchtbaar samengaan van bisschop en stad. Een tastbaar 
gevolg was dat het Lichtenberger stadsbestuur de Hollandsgezinde tegenpar
tij van de Gunterlingen aanpakte met de beide zojuist genoemde vonnissen. 
Over deze toedracht bestaan in de litteratuur verschillende misverstanden. 
Op de eerste plaats heeft niet bisschop Jan van Arkel de maatregelen tegen de 
Hollandse partijgangers genomen 14), maar de raad en de gilden 15). Er is al 
op gewezen, dat de overtreders niet verbannen werden: alleen, zij werden als 
ontrouwe burgers niet waardig geacht zitting te hebben in de raad. Ook is er 
verwarring over de personen die bestraft werden: verschillende schrijvers 16) 
stellen, dat Hendrik van Rijn, proost van het kapittel van St. Jan verbannen 

13) Rutgers, Jan van Arkel, 31. 
14) Ibidem. 
15) Liber albus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40, eerste lid. 
16) Waller Zeper, Jan van Beaumont, 253, en Rutgers, Jan van Arkel, 31-32. 
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zou zijn en bouwen op de verkeerde lezing van de tekst in het Liber albus een 
onjuist betoog op 17). Duidelijk is immers genoemd Harman van der Rine, die 
met stelligheid een familielid is van Hendrik van Rijn; ik meen aan te kunnen 
nemen, dat hij de heer van Rijnhuizen is, die zijn bezit aan de baljuw van Ara-
stelland als plaatsvervanger van de graaf van Holland opdraagt op 6 januari 
1345 18). Aan dit feit doet de vermelding dat baljuw Florans van Boechurst de 
manscip haren Heinrics maghe van den Rijn ontving niets af: de maghe, de fami
lieleden werden aangeduid met de naam van de deftigste uit hun midden, 
want tenslotte was een kerkelijk prelaat hoger dan een landeigenaar. Een an
der argument voor de beweerde verbanning van Hendrik van Rijn was de ver
melding van zijn terugkeer in de stad in juli 1345 19). Letterlijk staat er: Item, 
zoe segghe, wij [nl. Jan van Beaumont, die de verzoening tussen graaf Willem 
IV en de stad Utrecht bemiddeld had] dat heer Henrick van den Rynne, proefste 
van Sente Jans tot Utrecht ende zijn vriende, die uter stat zijn off uter rechte van 
der Stadt ghezet zijn off hoer goet affghescat is omme ons liefs heren [nl. van Wil
lem IV] wille ende neve voerseit weder in den stadt sullen wesen ende op ten hoeren 
ende 't hoer weder hebben ende in borghers rechte ghelikerwijs als zij waren eer sy 
onsen lieven here ende neve manscip deden ende myt hem verzoenden. Met Hen
drik van Rijn en zijn (politieke) vrienden, die als groep kortweg samengevat 
worden, was van allerlei gebeurd: zij bevonden zich buiten de stad, zij waren 
uit de raad gezet en zij waren in hun goederen financieel benadeeld. Er staat 
niet, dat zij verbannen waren. Wel wordt uitdrukkelijk bepaald dat zij in de 
stad mogen terugkeren, in het bezit van hun goederen zullen worden hersteld 
en dat zij opnieuw gebruik mogen maken van hun rechten als burgers. Vooral 
deze laatste bepaling maakt duidelijk dat Hendrik van Rijn niet verbannen 
was: hij was een geestelijke en viel als zodanig buiten het wereldlijk gezag. 
Bovendien was hij geen burger: het zou zinloos zijn hem een raadslidmaat
schap te ontzeggen waar hij ipso facto als geestelijke en buitenstaander nooit 
aanspraken op zou kunnen laten gelden. Tot zover deze bepalingen, waar ik 
later op terug zal komen. Tot zover ook deze uiteenzetting van wat er niet ge
beurd was. 

Wat er wèl was gebeurd, was een uitermate gewichtige, maar riskante opstel
ling tegen de Hollandse penetratie door het krachtige optreden van het stads
bestuur tegen de Gunterlinger partijgangers. Was proost Hendrik van Rijn 
hun hoofd, zoals de schrijvers tot nu toe aannemen? Misschien was hij dat 
ook, al lijkt deze veronderstelling op een wat anachronistische aanwijzing van 
een partijvoorzitter naar 20e-eeuws model; hoe dan ook, het stadsbestuur kon 
wegens zijn geestelijke onschendbaarheid niets tegen hem ondernemen. Des 
te zwaarder werden zijn familieleden en vrienden gestraft, zoals gezegd: de 
Lichtenberger factie hervatte zijn traditionele rol als beschermer van de ste
delijke eigenheid; de Gunterlingen waren bereid hun macht te behouden en 
te vergroten met steun van de graaf van Holland. Met dat doel voor ogen be
klaagden Heer Johan van Lewenberch, Herman van den Rijn, Johan Uten-

17) Muller, Ibidem. 
18) Hamaker, Rekeningen, I, 338-339. 
19) Als een bepaling in de verzoening tussen de graaf van Holland en de stad Utrecht, 23 juli 
1345, Memoriale Tylmanni, GAU, Stad, I, 32, fol. 48-49. 
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weerde, Ghisebrecht Gunter en Claes van den Putte zich bij de graaf van Hol
land 20). Deze stap was in zekere zin een natuurlijke handelwijze, omdat leen
mannen zich op hun leenheer konden beroepen om bescherming; alleen voor 
Claes van den Putte geldt deze overweging niet, al was hij wel naar Dordrecht 
gereisd, wat als een samenzwering beschouwd werd 21). Opnieuw zien wij 
hier een botsing tussen het feodale recht en de stedelijke gewoonten: het was 
de burgers van Utrecht immers verboden een gerechtelijke klacht in te die
nen bij welke andere heer dan ook 22). Ik zal later op deze zaak terugkomen. 
Op dit moment had de klacht ernstige gevolgen, aldus de oorkonde van 10 ja
nuari 1346, waarin deze daad afgehandeld werd 23): Ende want die borghe-
meyster, scepene, raet ende oudermanne onser stat van Utrecht openbaer ghevon-
den hebben, dat haer Johan van Lewenberch, Herman van de Rijn Grote Ghisen-
soen, Johan uter Weerde Ghisebrechts haren Johanssoenssoen, Ghisenbrecht Gun
ter ende Claes van den Putte, die stat van Utrecht in groter swaernisse gebracht 
hebben bi horen rade ende toedoen overmits ghecroen, dat si den grave van Hollant 
croenden over die stat van Utrecht also dat hi sinen ovelen moet ende sine toerne 
werp op die stat van Utrecht ende hi se swaerlic besät ende oerloghede. Samenvat
tende is de aanleiding tot het beleg gelegen in de Lichtenberger machtsgreep 
die door bisschop Jan van Arkel gesteund werd èn in de verdediging van de 
Gunterlingen met hulp van de graaf van Holland. Sommigen werden leenman 
van Willem IV, anderen zochten contact met hem; deze toenadering werd 
strafbaar verklaard in het jaar 1344 door bepalingen in het Liber albus en on
middellijk daarna bestraft met uitzetting uit de raad 24). Hierop escaleerde de 
tegenstelling: de Hollandsgezinden beriepen zich op hun Hollandse bescher
mer, die daarop besloot tot'de oorlog tegen de stad 25). Uit de gespannen si
tuatie van augustus 1344, die Waller Zeper constateerde 26), groeide nu een 
oorlogsstemming. Willem IV dacht aan oorlog en wel - in tegenstelling tot de 
mening, die hierover in de litteratuur bestaat 27) - nog voordat de graaf op 14 
december voor een krijgstocht naar Pruisen vertrok. Wij kunnen dit afleiden 
uit het tijdstip, waarop de voorbereidingen tot de oorlog tegen de stad 
Utrecht begonnen: op zondag 6 februari 1345 begint men te Dordrecht met 
de bouw van de belegeringsmachines 28). Pas op 30 maart 1345 was graaf Wil
lem na zijn buitenlandse reizen terug in Valenciennes 29). Wij mogen aanne
men, dat deze opdracht persoonlijk door de graaf verleend was, dit op grond 
van het gebruik in de grafelijke administratie bij het doen van grote uitgaven. 
Zijn motief was in wezen zwaarder dan verondersteld wordt: de casus belli 
was niet een lichtvaardige irritatie ever de geschonden eer van hemzelf in de 

20) Liber albus, LXI, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27. Het is opvallend dat deze bepa
ling vrijwel letterlijk overgenomen is in de acte van 10 januari 1346. 
21) Hamaker, Rekeningen, II, 540 sub. 8. 
22) Liber albus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27. 
23) Overeenkomst tussen bisschop Jan van Arkel en de stad, 10 januari 1346, GAU, Stad, 1,387. 
24) Liber albus, LXXXVII, 3-4, Muller,Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40. 
25) GAU, Stad, 1,387. 
26) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 253. 
27) Samengevat bij Rutgers, Jan van Arkel, 36. 
28) Hamaker, Rekeningen, 111,477. 
29) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
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personen van zijn Stichtse leenmannen 30); de Hollandse politiek om op deze 
wijze de greep op het Sticht vast te houden en te versterken werd belemmerd. 
Wel degelijk heeft de ridder der ere 31) het belang van de grafelijkheid van 
Holland willen dienen door het opkomende tij van het Stichtse verzet te ke
ren. Hoe paste deze onderneming in het geheel van zijn politiek handelen? 
Had Willem IV eigenlijk wel politiek inzicht of gedroeg hij zich als een ver
wend kind die de genoegens van het ridderlijk oorlogje spelen combineerde 
met de noodzakelijk geachte krijgsdoelen? Was hij één van die onbekookte 
ridderlijke dwazen, die in het beste geval bereid was om naar de wijze advie
zen van zijn raadgevers te luisteren? Een vorst zoals koning Karel VII, le bien 
servi, die zich goed liet dienen door allerlei zelfzuchtige gunstelingen of posi
tiever krachtfiguren, zoals Jeanne d'Arc, Pierre de Brézé, Jaques Coeur of de 
stimulerende Agnès Sorel? Vermoedelijk heeft onze graaf minder naar zijn 
raadgevers geluisterd dan wel goed voor hem èn voor zijn land was. De schoe
nen van zijn bekwame vader kon hij niet vullen; diens verbond met de Engel
se koning Edward III leverde alleen nadelen op door een Franse inval in He
negouwen. Nadien stond Willem IV aan de Franse kant, wat door de wapen
stilstand van Esplechin 1340-1345 geen verdere gevolgen had. Afgezien van 
sportieve evenementen, als de expedities naar de Oostzee en het H. Land, wa
ren het beleg van Utrecht en de veroveringspoging van Friesland de enige on
dernemingen van belang. Alleen de oorlog hield hem bezig: economische, 
waterstaats- en internationale politiek heeft hij niet bedreven. Hij was de ou
derwetse dolende ridder, den ijdelen avonturier 32), die Huizinga beschrijft, 
een echte Henegouwer. Een echte Henegouwer inderdaad, een edelman uit 
de Franstalige en Franse cultuurwereld. Stellig geen Hollander, deze Hol
landse graaf, die aarzelend overging naar het Franse kamp waar hij zich thuis 
kon voelen. Hij was niet de grand seigneur, die zijn vader was: schoonbroer 
van koning Philips VI van Frankrijk, schoonvader van keizer Lodewijk IV van 
Beieren en van koning Edward III van Engeland, spil van de Nederlandse po
litiek als eminent vertegenwoordiger van zijn Engelse schoonzoon in de be
ginfase van de Honderdjarige Oorlog. Ook Willem IV trouwde een voorname 
dame, hertogin Johanna van Brabant, erfdochter van dit grote vorstendom. 
Een mooie toekomst leek voor hem weggelegd. In het oog van de geschied
schrijving heeft hij gefaald; in dit opstel is het niet de plaats op andere misluk
kingen in te gaan. In 1337 was hij op jonge leeftijd, 19 jaar oud, tot de grafe
lijke waardigheid gekomen. Zijn regering heeft maar acht jaar geduurd, een 
korte tijd, die hij bovendien gebruikte of misbruikte, voor privé-kruistochten 
naar het H. Land en de Oostzeelanden. In het jaar van twee onderschatte 
krijgstochten tegen Utrecht en naar Friesland, sneuvelde hij op 26 september 
1345. Hij was toen pas 27 jaar oud, als zijn vermoedelijke geboortedatum 1318 
juist is. Een jongeman? Volgens onze begrippen beslist wel, maar dachten de 
middeleeuwers, die gewend waren aan een kortere levensduur, er ook zo 
over? In ieder geval voerde hij een bewind, waarin hij zich niet heeft kunnen 
ontplooien; misschien schoot ook zijn kundigheid tekort. In de belegering 

30) Rutgers, Jan vanArkel, 36. 
31) H. P. H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden (Utrecht-Antwerpen, 1965) 122. 
32) J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (Nijmegen, 1957) 107. 
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van Utrecht heeft hij zich in ieder geval misrekend. 
Op typerende manier staat in tegenstelling tot deze Orlando furioso zijn oom 
Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, de beroepssoldaat, een beproefd 
krijger, voorzichtig, koopbaar als de condottiere, die hij dan ook was. Het is 
opnieuw Huizinga 33) die hem typeert als de nuchtere realist, die in zijn tijd al 
de reputatie genoot door de schone schijn van de ridderlijke franje heen te 
prikken. Spottend spreekt de dichter van het gedicht De eed van de reiger, - de 
reiger was het hoofdgerecht van een maaltijd waarop de aanwezige ridders 
hun nauwelijks gemeende kruistochtsgeloften aflegden - zijn hoon uit over 
hun voze gesnoef: In de kroeg met wijntje en Trijntje zijn wij helden, maar als wij 
in het veld voor de vijand staan, ja, dan zouden wij ons liever verstoppen. Een vrij
heid die de dichter zich nooit had gepermitteerd zonder instemming van deze 
adellijke cynicus. Want dat was Jan van Henegouwen! Bij dezelfde gelegen
heid belooft hij dat hij dien heer zou dienen, van wien hij 't meest aan geld en goed 
te wachten had 34). In het werkelijke leven handelde hij niet anders. Zijn broer 
Willem III beloonde hem met een zelfstandige heerlijkheid in zijn graafschap 
Holland. Gelukkig stierf Beaumont zonder erfgenamen en zonder nadelige 
gevolgen van deze goedgeefsheid. In de veldtochten van 1345 naar Utrecht en 
Friesland liet de oom van de graaf zich goed betalen volgens vooraf gestelde 
voorwaarden, al had hij moeite zijn geld te krijgen door het sneuvelen van de 
onbezonnen Willem IV. En wel heel treffend was zijn optreden bij de slag van 
Crécy in 1346, wanneer hij het pand van de verdwaasde koning Philips VI bij 
de teugel neemt en van het slagveld wegleidt naar een niet heldhaftige, maar 
wel veilige toekomst 35). Was hij een uitzondering? Misschien niet in zijn gea
dopteerde woongebied Holland, maar wel in de Franse omgeving, waar hij ei
genlijk thuis hoorde. Want een Fransman, als wij deze anachronistische term 
mogen gebruiken, dàt was deze Henegouwer, die wij ten onrechte soms voor 
„een nuchtere kaaskop" verslijten, al was hij dan o.a. heer van Schoonhoven. 
Hoe was aan de andere kant de mentaliteit van de burgers, m.n. van de 
Utrechters? Stelden dezen de burgervrede tegenover de ridderkrijg 36)? Wat 
waren de leidinggevende Utrechtse patriciërs voor lieden? Jammer genoeg is 
er weinig over hen geschreven, in tegenstelling tot de vele verhalen over het 
doen en laten van al of niet vrome geestelijken en over de faits et gestes van 
de adel. De burgerij, hoe deftig ook, kwam achteraan. En over de andere in
woners van de steden is het materiaal nóg schaarser. Toch kunnen wij ons een 
beeld vormen, al is dat wat onvolledig. De Utrechtse patriciërs van de 14e 
eeuw waren rijk, zeer rijk. Hoe somber sommige geschiedschrijvers ook mo
gen doen over de economische crisis van de 14e eeuw, voor het Sticht Utrecht 
gaat dit niet op, integendeel. De geleidelijke ontginning van de uitgestrekte 
veenmoerassen om de stad schiep een nieuwe welvaart. De eigenaars van dit 
grote agrarische gebied, merendeels Utrechtse burgers, verdienden goed geld 
aan de exploitatie van hun nieuwe bezittingen. Daarbij kregen de Utrechtse 

33) Ibidem, 79 en 93-94. 
34) Ibidem, 94. 
35) J. Froissart, Chroniques (Parijs, 1969) 98. 
36) Aan F. W. N. Hugenholtz, Ridderkrijg en burgervrede (Haarlem, 1959) ontleen ik in dank 
deze tegenstelling. 
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markten een verse impuls door de bevolkingstoename binnen en buiten de 
stad. Het hele bestaande stratennet van de stad werd herzien, nieuwe straten 
werden aangelegd en er werd een begin gemaakt met de bouw van de vele im
ponerende stenen grachtenhuizen. Van de financiële hausse getuigden ook de 
bouw zowel van de Domtoren, 1321-1382, als van de Dom zelf. Tenslotte 
werd sinds 1318 een nieuwe borchwal aangelegd 37); ik kom op dit punt nog 
terug. 
De patriciërs, die de stadspolitiek beheersten, hadden behalve hun grote 
stadshuizen nog op andere plaatsen binnen de stad grond in eigendom, maar 
ook op het platteland lagen hun goederen, meestal leengoederen. Er was tus
sen de landadel, een weinig talrijke groep, en het stadspatriciaat weinig on
derscheid, zeker niet in de latere middeleeuwen, toen de laatste „heerlijk" 
goed op het platteland kreeg. De heren waren niet alleen rijk en machtig, zij 
waren ook voornaam; onder hen treffen wij verschillende ridders aan: Jacob 
van Lichtenberg (1313), Johan van Lewenberch (1339), Frederik van Draken-
borch (1343) 38). We mogen rustig veronderstellen dat hun ridderlijke levens
stijl uiterlijkheid was en bleef, niet meer dan een toeneming van hun prestige 
door het voeren van een wapen en andere franje. Ridders, die bezield door 
heilige idealen de strijd met het kwaad en de kwaden gingen aanbinden, wer
den deze grondbezitters en geldschieters nooit. 
Niet minder belangrijk in het stedelijk leven waren de leden van de gilden, die 
reële politieke macht bezaten en die het in deze gunstige jaren voor de wind 
ging. Met de patriciërs vormden zij de ruggegraat van de stad, figuurlijk, maar 
ook letterlijk: de grote stenen huizen van de patriciërs lagen langs de hoofd
straat, de Oudegracht; de ambachtslieden hadden hun zgn. kameren in de tal
rijke zijstraatjes. Ook vormden zij het stadsleger onder aanvoering van de 
raadsleden. Beide groeperingen vormden aldus de kern van de stedelijke ge
meenschap, die zij naar buiten verdedigden ook. Derde in het conflict tussen 
de graaf van Holland en de stad Utrecht was bisschop Jan van Arkel. Willem 
IV hield vast aan de fictie, dat de bisschop geen partij was in het geschil. Deze 
redenering kan best sluitend gemaakt worden: het stadsbestuur van Utrecht 
had zijn leenmannen en zijn aanhangers uit de raad gezet; de heren hadden 
zich daarover bij hem beklaagd en graaf Willem IV trad nu voor hen in het 
strijdperk. Toch is het duidelijk, dat bisschop Jan niet onverschillig kon blij
ven voor Utrecht, onse stat, zoals hij voortdurend zegt. Zijn broer, Robert van 
Arkel, die hij eind februari als regent had achtergelaten bij zijn vertrek naar 
Grenoble om daar zuinig te gaan leven 39), nam dan ook de verdediging van 
de stad op zich. Bisschop Jan was vastbesloten zich te ontdoen van de Hol
landse bevoogding en van de adellijk-patricische oppositie. Het Lichtenber
ger stadsbestuur stond hem in dit streven ter zijde. Gesterkt door de lands-
heerlijke steun had de raad de Gunterlingen uit hun midden verwijderd. Nu 
moest de stad de eerste klap opvangen. 

37) Blijkens een ietwat cryptische zijdelingse notitie in het Liber albus, Muller, Rechtsbronnen 
stad Utrecht, I, 54. 
38) Register der overheden en leden van de Utrechtsche halije der ridderlijke Duitsche Orde (Utrecht, 
1899)CV-CIX. 
39) Rutgers, Jan van Arkel, 35, aan wie ook voor het relaas van het beleg veel dank verschuldigd 
is. 
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Blijde van het type ..biffa' 
reconstructie uit Viollet 
ie Duc, Dictionnaire du 
Mobilier Français. 

De onderneming door graaf Willem IV werd grondig voorbereid. Vóór zijn 
vertrek naar Pruisen, half december 1344, had Willem het besluit genomen de 
stad Utrecht te belegeren, waartoe op 6 februari 1345 de eerste voorbereidin
gen werden getroffen met de inrichting van een werkplaats in Dordrecht, 
waar de belegeringsmachines gebouwd zouden worden 40). Toen Willem IV 
op 30 maart 1345 terugkeerde in zijn Henegouwse residentie Valenciennes 
was de bouw van de belegeringswerktuigen al aardig opgeschoten. Dordrecht 
was in dit voorjaar een druk verzamelpunt van materialen en later ook van 
mensen voor de twee grote ondernemingen tegen de stad Utrecht en tegen 
Friesland. Vooral de voorbereiding van de belegering was tijdrovend door de 
lange tijd, die nodig was voor de vervaardiging van de belegeringsmachines, 
die engienen zoals de rekeningen hen met een verzamelterm aanduiden. De 

40) Hamaker, Rekeningen, III, 477: Item ghegheven Godscale heren Heynenzone, alse van 1 tord-
recht, daer men die engienen (de blijden), tgheschot, yserwerc, spaden, breecbijlen ende alle andere 
provanchy in antierde ende daer die meesters ende die tymmerliede nachts in laghen, van 14 weken . 
Op 8 mei vertrok het transport naar IJsselstein; terugrekenend komt men op 6 februari als de dag 
waarop het arsenaal in Dordrecht betrokken werd. 

47 



leiding van het werk had meester Colaerd van Kennoet, die terzijde gestaan 
werd door meester Bollaerd en meester Mechiel uter Haghe 41). Zij hadden 
26 tymmermans ende arbeyders tot hun beschikking, die vier blijden bouwden. 
Gemakshalve kan men een blijde het beste omschrijven als een grote balk, 
die om een as draaide op ongeveer 2/3 van zijn lengte. Aan het langste deel 
hing de blideborse, een grote leren buidel, waarin vooral stenen, maar ook an
dere projectielen gelegd konden worden. De bizar aandoende inhoud be
stond uit bijenkorven, kadavers of andere minder smakelijke voorwerpen, die 
bedoeld waren om wonden te veroorzaken of besmettelijke ziekten. Behalve 
de blijden werden in de werkplaats nog andere belegeringstoestellen ge
maakt, m.n. horden voor de nodige palissaden, targyen, schilden, die wel niet 
voor de soldaten bedoeld waren omdat die hun eigen uitrusting verzorgden 
42). De ribauden, grote handbogen, waarvan in de rekeningen sprake is, wer
den niet tot de belegeringsmachines gerekend 43). Jan de mesmaker maakte 
twee ramshovede, ijzeren koppen voor de stormrammen 44). Een smid, Jan 
van Zanten leverde de sloten en de sleutels voor den tuun — daer men die en-
gienen in tymmerden 45); een vooruitziend beleid om nu al de omheining te 
vervaardigen waarin tijdens het beleg de engienen in elkaar gezet konden wor
den binnen een veilige bescherming. Tenslotte werden naar Dordrecht grote 
hoeveelheden pijlen aangevoerd, die elders waren gekocht of ter plaatse ge
maakt; meester Pieter den armbostier van de Bossche leverde 8000 gheschutte en 
meester Harman den armbostier tot Utrecht, voor wie winst blijkbaar zwaarder 
woog dan burgerzin, verschafte eveneens 8000 pijlen. De overige 15000 wer
den ter plaatse gemaakt en gevederd 46). Aan de grote hoeveelheden spaden, 
bijlen, spijkers, huiden, planken en andere materialen voor de timmerlieden 
en smeden wil ik nu voorbijgaan. Het bleef niet bij de fabricage van dit 
oorlogstuig; de bondgenoten en vanzelfsprekend de eigen onderdanen leen
den uit eigen bezit een aantal werktuigen. Meester Voppen uit Den Briel ver
zorgde met 16 upperlieden en één timmerman de demontage, het vervoer, de 
bewaking en de opbouw van „zijn" blijden 47). Uit Nijmegen kwam meester 
Steven van Gelre met 22 timmerlieden en andere werkers die hetzelfde deden 

41) Hamaker, Rekeningen, III, 476, 479-480. Over alle uitgaven en inkomsten voor, tijdens en na 
het beleg zijn wij redelijk goed ingelicht door de overgeleverde en gepubliceerde rekeningen en 
wel door 1. De derde rekening van Florans van der Boechurst, rentmeester en baljuw van Amstel-
en Waterland, 1344-1345 (Hamaker, Rekeningen, I, 312); 2. Eerste rekening van Gheret Heynen-
zoon, rentmeester van Noordholland, 1343-1344 (Hamaker, Rekeningen, II, 3). Tweede rekening 
van Gheret Heynenzoon (Hamaker, Rekeningen, II, 110); 3. Derde rekening van Heynric den Ro
de, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, 1345-1346 (Hamaker, Rekeningen, II, 492); 
4. Rekening van Ysbout,'s graven klerk, 1344 (Hamaker, Rekeningen, III, 261); 5. Rekening van 
Jan meester Lamszoon wegens krijgsbehoeften inden Stichtschen oorlog, 1345 (Hamaker, Reke
ningen, 111,455). 
42) Hamaker, Rekeningen, III, 476. 
43) Voor de ribauden werden gemaakt 12 piec-ysere, die doer die ribaude ginghen, — 42 glavie-
yseren, (en)500 rollen, Hamaker, Rekeningen, III, 471-475. Het Middelnederlands Woordenboek van 
Verdam spreekt vagelijk van ribaude als steenwerper. Volgens Glossarium artis, 1 (Tubingen, 
1977) 177, is een ribaude echter een grote handboog, die vanuit een vaste positie - op een bok, 
een toren of een wagen - gebruikt werd. 
44) Hamaker, Rekeningen, 111,472. 
45) Ibidem, 476. 
46) Ibidem, 475 en 477. 
47) Ibidem, 478-479. 
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voor de bilden ende die katte van Ghelre 48); een katte was een rijdend dak, 
waaronder soldaten zich konden verschuilen om veilig voor projectielen een 
muur te kunnen naderen. We weten elders uit de rekeningen dat hiertoe een 
stormram was gebouwd 49). Uit Geertruidenberg, dat toentertijd een Hol
landse stad was, kwamen een grote en een kleinere blijde met bovendien nog 
een tweede katte, waarvoor meester Wouter Poppenzone verantwoordelijk 
was 50). Jammer genoeg worden in de rekening alleen de uurlonen vermeld, 
maar niet hoeveel blijden naar Utrecht werden vervoerd; zodoende weten wij 
alleen dat uit Geertruidenberg twee blijden kwamen en dat vier machines 
speciaal gemaakt werden. Alleen Beka geeft een aantal van 13 magneten, daer 
hi [Willem IV] daghelix mede aen die stat lach 51). Veel was het niet, wat de 
graaf aan belegeringsmachines in het veld bracht, ook al moeten wij hier nog 
een onbekend aantal hbauden bij optellen 52). Utrecht was een grote stad: de 
omtrek van de muren bedroeg 3,5 kilometer, een te grote lengte om met dit 
kleine aantal werpmachines te bestrijken. Waarom was de graaf zo zuinig ge
weest? Geldgebrek? Het maken, opstellen en afbreken was een tijdrovende 
en dure bezigheid, ook al ging het om geleende blijden. Waarom trouwens 
kwamen uit andere Hollandse steden geen blijden, die deze mogelijk best be
zeten hebben? Tegen deze veronderstelling pleit dat men wel een blijde en 
een katte uit Nijmegen ging halen, overigens op eigen kosten. Misschien was 
het toch een gebaar van de jonge hertog Reinoud III van Gelre? Vermoede
lijk heeft de luchthartige graaf de sterkte van de Utrechtse verdedigingswer
ken onderschat: de blijden kwamen allen uit de omgeving van Dordrecht. 
Overigens kunnen zuinigheid, of wie weet, hooghartige gevoelens van een ca-
valerist over de artillerie een rol gespeeld hebben. Verbazing wekt het ontbre
ken van evenhoghen, belegeringstorens, die gebruikelijk waren bij alle belege
ringen; dit toch kan weer wijzen op een zonnig optimisme, dat de muren van 
Utrecht het bijbelse voorbeeld van Jericho zouden volgen. Tenslotte blijkt 
ook niet uit de zeer gedetailleerde opsomming van krijgsbehoeften, dat werk
tuigen en materialen waren aangeschaft om daarmee de gracht te dempen; dit 
was nodig om dicht bij de muur te komen. 

Pas in een later stadium ging graaf Willem zich met de voorbereidingen bezig
houden, die hij vóór zijn vertrek naar Pruisen had bevolen: op 30 maart 1345 
was hij weer in Valenciennes 53). Tijdens zijn verblijf en gedurende zijn reis 
door het Rijnland zou hij de laatste hand gelegd hebben aan het bijeenbren
gen van een strijdmacht, die zowel tegen Friesland als tegen de stad Utrecht 
bedoeld was. Wij kunnen dit afleiden uit de omvang van het leger dat Beka 
stelt op het onwaarschijnlijke getal 28000 man en 1300 ridders 54). De neiging 
getallen te overdrijven leidt bij een andere kroniekschrijver zelfs tot een aan-

48) Ibidem, 479. 
49) Ibidem, 472. 
50) Ibidem, 479. 
41 ) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed., 230. 
52) Ibidem. 
53) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
54) Joh. de Beka, Chronica, A. Buchelius, ed. (Utrecht, 1643) 118. Is dit aantal overdreven 
hoog, zoals Waller Zeper meent? Het is moeilijk te zeggen; waarschijnlijk wel, hoewel de overi
gens goed ingelichte Luikse kanunnik Hocsem een soortgelijk aantal opgeeft, Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, 255, noot 5. 

49 



tal van 150.000 man 55). In ieder geval betrof het een omvangrijk leger, dat 
ook wel in staat was de stad goed in te sluiten. 
Hoe sterk was de tegenpartij, de burgerij van Utrecht en - op de achtergrond -
de bisschop? In het open veld hadden zij snel het onderspit gedolven, maar 
zelfs een betrekkelijk gering aantal kon een stad verdedigen tegen een over
macht als bepaalde voorwaarden vervuld waren. Een eerste eis was de goede 
toestand van voldoende hoge en sterke verdedigingswerken, die bestand wa
ren tegen de gangbare belegeringsmethode. Hoe goed waren de verdedigings
werken op hun doel berekend anno 1345? Het is moeilijk een beeld te krijgen 
bij gebrek aan gegevens, omdat de stadsrekeningen pas in 1402 beginnen en 
door het gemis aan archeologische onderzoeksresultaten. Ook is nog geen 
studie gemaakt van dit onderwerp, hoe boeiend ook, op enkele uitzonderin
gen na. Uit de bestaande litteratuur krijgen wij het volgende beeld als een 
voorlopige schets van de situatie tijdens de belegering. Het uitgebreide 
grondgebied van de stad, dat een oppervlakte besloeg van 375 hectaren, was 
omgeven door een buitengracht, waaruit een hoge wal oprees, die licht glooi
end de beklimmingsmogelijkheden via ladders bemoeilijkte. De omvang was 
ongeveer 3,5 kilometer. Het is mogelijk dat er al een bakstenen muur bestond 
56). In dat geval was deze muur zeker niet massief: twee of op sommige plaat
sen drie rijen van naast elkaar geplaatste tongewelven vormden de steun van 
de zware bakstenen bekleding. Deze structuur is nog te zien aan het restant in 
het plantsoen van het Lucasbolwerk zonder de verdwenen buitenzijde. De 
verticale muur kan men zien aan weerszijden van het 16e eeuwse bolwerk 
Zonnenburg. Strikt genomen was dit systeem een combinatie van muur en 
aarden wal, omdat de reeksen opeengestapelde dwarsbogen volgestort waren 
met aarde. Aan de binnenzijde liep de grondmassa glooiend af. Deze con
structie was niet alleen relatief goedkoper dan een totaal bakstenen muur, 
maar ook doeltreffender: stormram of blijdensteen werden in de aarde ge
smoord. Ook het ondermijnen was moeilijk. 

De zwakke punten in de omwalling waren de poorten. Op dat moment waren 
het mogelijk vier stenen bouwwerken, die met de voornaamste wegen corres
pondeerden. In het oosten lag de Wittevrouwe- of Gelderse poort, die uit 
twee gedeelten bestond. Aan de landzijde stond een zware buitenpoort. Be
zweek deze, dan kon het garnizoentje de houten brug vernielen en zich daar
na terugtrekken op de hoge torenachtige binnenpoort. Aan de noordzijde be
vond zich de Weerdpoort, aan de weg langs de Vecht naar Amsterdam, een 
massief complex met twee zware ronde torens, maar zonder buitenpoort. Een 
houten brug vormde de oeververbinding over de Stadsbuitengracht. De 
Weerdpoort sprong buiten de lijn van de wal uit aan de verbindingskom van 
Oudegracht en Singel. Dit naastgelegen stadskanaal kon afgesloten worden 
met een valhek. De voorstad van de Bemuurde Weerd bestond nog niet; de 
huizen van deze zwak ommuurde uitbreiding vormden in latere tijd steeds een 

55) Chronica de Trajecto, in: Matthaeus.^/jafecta, V, 358. 
56) Een samenvatting vinden wij bij E. J. Haslinghuis, De nederlandse monumenten van geschiede
nis en kunst, I. De provincie Utrecht, Ie stuk, de gemeente Utrecht, Ie aflevering ('s-Gravenhage, 
1956) 41, met als voornaamste bron: G. G. Calkoen, 'Aantekeningen omtrent de verdedigings
werken en de verdedigingsmiddelen der stad Utrecht van 1122 tot 1795', Hs. in de bibliotheek 
van GAU. Volgens Haslinghuis bestond de muur al in 1345. 
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Gezicht op de Catharijnepoort uit het noordwesten met de brug en de twee torens aan de westzijde van 
de singelgracht, (15e eeuw). Tekening naar een gewelfschildering in de Jacobikerk, te voorschijn geko
men tijdens restauratiewerkzaamheden, 1885, GAU, Top. Atlas. 

Foto Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

gevaar, wanneer aanvallers zich in de woningen genesteld hadden en al te 
dicht bij de muren een veilig dak boven hun hoofd hadden. De westelijke toe
gang naar Holland toe liep door de Catharijnepoort, misschien de sterkste 
poort, met een soliede hoofdgebouw, een voorpoort met twee torens en een 
houten brug. Aan de zuidzijde tenslotte lagen de dubbele Rodetorenpoorten 
aan weerszijden van de Oudegracht met vier torens, maar zonder voorge
bouw en zonder beweegbare brug. Van de torens weten wij alleen met zeker
heid dat de Smeetoren in 1145 bestond, dankzij de bewaarde fundatiesteen. 
Twee andere torens, de Bollaerts- en de Bijlhouwerstoren, kunnen al in 1345 
bestaan hebben, zoals Haslinghuis beweert 57). Zijn datering van de Servaas-
en de Plompetorens betwijfel ik: deze gebouwen hangen immers samen met 
de aanleg van de Nieuwegracht, die in 1391 voltooid werd en aan de noord
en de zuidzijde onder deze torens doorliep. 
Concluderend krijgen wij de indruk dat de verdedigingswerken sterk genoeg 
waren. Ook al weten wij niet met stelligheid hoe de omwalling er uitzag, toch 
was het een stelsel, dat in ieder geval beschikte over een buitengracht, een 
wal, vier poorten enen aantal torens. Het is tekenend, dat graaf Willem waar
schijnlijk geen bestorming heeft ondernomen. Een andere factor was belang
rijker: de stad Utrecht was volledig geïsoleerd. Geen naburige landsheer zou 
haar te hulp komen; de hertog van Brabant was de schoonvader van graaf 
Willem en de jonge vorst van Gelre bevond zich onder de belegeraars. Ook 
een groot deel van de Stichtse plattelandsadel was op de hand van de Hol
landse graaf, die van velen van hen de leenheer was. De belangwekkende 
vraag wie deze heren waren en of zij het merendeel van de Utrechtse landadel 
vormden, is nog niet beantwoord. Waller Zeper 58) noemt geen namen behal
ve van Jan van Arkel, de halfbroer van de bisschop, die nu uitgerekend geen 

57) Ibidem. 
58) Waller Zeper, ia« van Henegouwen, 255. 
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Utrechts edelman was. Rutgers geeft meer personen 59): Arnoud en Otto van 
IJsselstein, Zweder van Montfoort, Zweder en Gijsbrecht van Abcoude, 
Splinter van Nijenrode en Ernst van Wulven. Deze lijst wordt afgerond door 
Beka's Chronicon auctius 60), die hierbij voegt Gijsbrecht van Sterckenburch, 
Jan Broechusen, Hendrik van Vianen en Vrederic Uten Hamme. Bovendien 
waren er enige burgers van Utrecht die ook bezit op het platteland hadden; ik 
wil deze nu buiten beschouwing laten. Gewichtig is immers alleen de vraag of 
deze stellingname een contrast tussen stad en platteland inhield. Deze vraag 
is niet te beantwoorden, zolang er geen overzicht bestaat van edelen en/of 
grondbezitters uit dat jaar met alle bekende persoonsgegevens. Ook vermoed 
ik, dat de stad Utrecht meer adellijke of grondheerlijke vijanden had dan in 
de bronnen vermeld staan. In ieder geval hadden zij als hun tegenstanders de 
drie machtigste heren uit het Sticht, de heren van Abcoude, Montfoort en 
IJsselstein, ieder bezitter van een eigen stadje. Niet-Utrechts waren vergelijk
baar machtige Hollandse edelen, de heren van Vianen en Van Arkel. De an
dere waren eenvoudiger lieden met een simpel kasteel, meestal een woonto
ren maar samenwerkend onder elkaar of met de graaf van Holland. Nu wordt 
duidelijk om welke redenen de stad Utrecht bezwaar maakte tegen Hollandse 
leenmannen binnen haar muren: Splinter van Nijenrode b.v. was Hollands 
leenman èn tegelijk bezitter van een strategisch gevaarlijk kasteel. Ik kom op 
zijn bijdrage nog terug. 

Op 30 april 1345 was Willem IV in Bergen op Zoom, waar volgens Waller Ze
per de plannen voor de belegering gesmeed werden 61). Maar uit de rekenin
gen blijkt dat al vóór 's graven vertrek op 14 december 1344 opdracht was ge
geven tot de voorbereidingen, die op 6 februari 1345 waren gestart met de 
bouw van belegeringsmachines 62). Juister is daarom de constatering, dat de 
oorlogstoerusting in een tweede fase kwam door het bijeenbrengen van een 
strijdmacht. Hiertoe moest graaf Willem heel wat reizen maken, naar Gelre 
en het Rijnland, naar Zuidholland en tenslotte naar Zeeland 63), om vandaar 
naar Dordrecht, de centrale vergaderplaats, te vertrekken waar hij op 8 juni 
afscheid nam van gravin Johanna, na drie dagen lang de laatste voorbereidin
gen te hebben getroffen. Het lang bewaarde geheim, dat deze massale oor
logstoerusting niet de Friese „rebellen" maar de Utrechtse burgers gold, 
werd nu onthuld. Item des selves woensdachs, 8 daghe in Junio, soe voer mijn 
here [graaf Willem! van Dordrecht met al sinen gewapenden volke om voer 

Utrecht te trecken, ende bleef voer die stat van Utrecht 64). Zijn paarden liet 
hij achter; tijdens deze veldtocht werden zij overgebracht en gestald in Geer-
truidenberg 65). Omdat voer zowel varen per schip als rijden per paard kan 
betekenen, tasten wij in het duister over de wijze waarop hij zijn leger ver
plaatste. Had de graaf alleen zijn strijdrossen, zware paarden in staat om de 

59) Rutgers, Jan van Arkel, 31, 37, 39-40. 
60) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed., 230. 
61 ) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
62) Hamaker, Rekeningen, III, 477. 
63) De rekeningen lichten ons uitvoerig over deze reizen in, waarvan ik de details wil besparen: 
Hamaker, Rekeningen, III, 401, 402, 430 en 431. 
64) Ibidem, 430-431. 
65) Ibidem, 402. 
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geharnaste ridders te dragen, achtergelaten om op echt ridderlijke wijze op 
lichtere naarden naar Utrecht te draven? Of had hi' de langzamere maar 
goedkopere en veiligere weg gekozen per schip? Modern vertaald: had hij 
met zijn leger de trein genomen of de auto? Een open vraag dus. Alleen van 
de engienen, de blijden en de andere machines weten wij dat zij gedemonteerd 
en begeleid door een groot aantal timmerlieden en andere vaklieden in zes 
grote schepen van Dordrecht naar IJsselstein werden gevoerd. Vanuit dat 
stadje ging het zware materiaal per wagen naar Utrecht 66). Heda verhaalt 
dat de graaf de Utrechters tweemaal versloeg op de Marendijk tussen Mont-
foort en Utrecht, mogelijk bij een voorhoedegevecht. Daarna vestigde hij 
zich in de gebouwen van het Duitse huis, voluit het klooster van de Duitse 
Orde 67). De overste van dit klooster, de landscommandeur, had tijdig met 
zijn tilbare bezit en het vee de wijk naar de stad kunnen nemen. Het stadsbe
stuur liet de gebouwen verwoesten om niet zo vlak bij de muur, op de plaats 
van het tegenwoordige Academische ziekenhuis ongeveer, de vijand in een 
stevig gebouw te hebben 68). De poorten waren gesloten. Het beleg was be
gonnen. Leiding in de stad had Robert van Arkel, de broer van bisschop Jan, 
die hem als regent had achtergelaten. Zijn eerste daad was, heel verstandig, 
een boodschapper naar zijn broer te zenden, die in Grenoble woonde om zich 
de kosten van een hofhouding te besparen. 

Het beleg zelf was een anti-climax na alle uitgebreide voorbereidingen, om
dat er betrekkelijk weinig gebeurde. Wij kunnen ons voorstellen, dat de vro
lijke aanblik van het Hollandse tentenkamp voor de belegerden een minder 
prettig gezicht was. Iets verderop stond de werkplaats, de tuyn, waar de blij
den in elkaar werden gezet, die spoedig voor de muren werden opgesteld om 
stenen en andere projectielen binnen de stad te slingeren. Merhet kleine aan
tal werpmachines kon niet veel kwaad aangericht worden: alleen de kerk van 
St. Marie, die vlak bij de muur lag, werd beschadigd, evenals enige huizen 
69). Op 7 juli arriveerde Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, oom van 
Willem IV, met 220 wapentueren en vele ridders en knapen uit Henegouwen. 
De steun van deze beproefde en bekwame krijger, een van de vooraanstaande 
ridders van zijn tijd, was een aanwinst. En weer ging de tijd voorbij. Er is geen 
zekerheid te verkrijgen of de Hollandse troepen een bestorming waagden. Er 
is eigenlijk maar één eigentijds verhaal, dat ter plaatse geschreven is door de 
vage kroniekschrijver Jan van der Beke 70): de graaf egregiam civitatem ad sex 
hebdomadas cum tredecim mangenis instantissime lacessivit 71): de graaf bescha
digde de mooie stad zes weken lang op verschrikkelijke manier met 13 blij
den. Beka's Chronicon auctius voegt hieraan toe: Ende hij [de graaf] rechte op 
XIII magnelen, daer hi daghelix mede an die stat lach, ende daer toe ribaude ende 

66) Ibidem, Ali-All. 
67) Willem Heda, Historia episcoporum ultraiectensium, A. Buchelius, ed. (Utrecht, 1643) 242. 
68) A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum (Leiden, 1703) 570, uit een door hem gepubli
ceerde, maar verder onbekende kroniek. 
69) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 256, aan wie wij ook het verdere verslag van de belege
ring danken. 
70) J. Romein, Geschiedenis van de Noordnederlandse geschiedschrijving in de Middeleeuwen 
(Haarlem, 1932). 
71) Beka, Chronica, A. Buchelius, ed. 
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menigherhande engiene, daer hi die stadt mede stormede ende moyede. Die van 
binnen maecten, daer tegens instrumenten, daer si die vianden meenlike mede 
keerden van hare poerten ende mueren, ende scoten met pilen veel wapentuers, die 
onbehoet der stadt te na quamen 72). Willem zelf werd 's nachts door zijn voet 
geschoten door een oplettende Utrechtse boogschutter, toen hij in een bootje 
met anderen probeerde de diepte van de gracht te peilen. Hevig bloedend 
werd de graaf naar zijn tent gedragen. Heeft deze ervaring hem van een bloe
dige bestorming weerhouden? Waarschijnlijk wel, vooral omdat het overste
ken van het water en de beklimming van de wal een riskante zaak was. De rid
derlijke beroepssoldaten waren niet bereid hun leven te wagen, zeker niet 
wanneer de tijd hen in de kaart speelde. Weinig belegeraars ondernamen een 
doldrieste stormloop op een stad, waarvoor hun leger, merendeels ruiters, 
trouwens niet geschikt waren. Evenals anderen maakten de Hollanders het 
zich gemakkelijk en wachtten af. Het volgende jaar sloeg koning Edward III 
van Engeland met een heel wat sterkere strijdmacht het beleg voor Calais, dat 
bijna eenjaar kostte voordat de stad zich uitgeput overgaf. 
Zo was een zeker evenwicht bereikt. De Hollandse troepen hielden het vuur
tje warm, bestookten af en toe de stad, maar lieten het daarbij. Voortdurend 
werden hun voorraden aangevuld, zoals de rekeningen uitgebreid weergeven; 
de hoeveelheden koeien, schapen, haring, bokking, zalm, bier en wijn die 
moesten worden aangevoerd, waren aanzienlijk. Wie iets wil weten over de 
ravitaillering van een 14e eeuwse strijdmacht, kan in de rekeningen zijn hart 
ophalen. Voor ons doel zou het alleen een indicatie van de omvang van het le
ger zijn, als de sleutel tot dit raadsel, de dagelijkse consumptie van de krijgers, 
maar aanwezig was. Centrum van aanvoer en opslag was het gunstig gelegen 
kasteel Nijenrode bij Maarssen. Splinter van Nijenrode was, evenals zijn va
der Gijsbrecht voor hem, leenman van de graaf van Holland. In 1329 was hij 
beleend met dit bezit, waartoe hij zijn kasteel als „open huis" beschikbaar 
stelde 73). Het gebruik, dat de vijand hiervan maakte, bewijst hoe juist de 
handelswijze van de Utrechters was in 1344, toen zij burgers, die vreemde 
vorsten aanvaardden als leenheren, niet tot het stadsbestuur toelieten. Splin
ter van Nijenrode die niet door deze maatregel getroffen werd en trouwens 
nergens bij name wordt genoemd, was vermoedelijk geen Utrechts burger en 
als zodanig niet grijpbaar. 

Ongeveer half juli kwam bisschop Jan terug uit Grenoble. Hij was geen partij 
in het conflict tussen de graaf en de stad, evenmin als Jan van Henegouwen, 
heer van Beaumont; deze bemiddelde tot een bestand, dat op vrijdag 22 juli, 
het feest van St. Maria Magdalena, werd afgekondigd. Hoewel door de eigen
tijdse bronnen gesproken wordt over een vrede, was het in feite een vredes-
toestand in afwachting van een definitief verdrag. Nog op dezelfde dag ver
trok Willem IV 74). Hoe was de inhoud van de overeenkomst? 75). Vierhon-

72) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed. 
73) E. B. F. F. Wittert van Hoogland, Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhofsteden 
en heerlijkheden (2 dln; 's-Gravenhage, 1909) I, 643-644. 
74) Hamaker, Rekeningen, III, 431. 
75) Naar het afschrift van het Memoriale Tylmanni, kopieboek van charters, 1248-1492, GAU, 
Stad,I, 32, fol. 48-49. 
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Aanhef van het zoen-
verdrag, dat Jan van 
Henegouwen, heer 
van Beaumont, op 22 
juli 1345 bemiddelde 
tussen Willem IV en 
de stad Utrecht; af
schrift in het Memori-
ale Tylmanni. GA U. 
Gemeentelijke Foto-
dienst Utrecht. 
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derd burgers van Utrecht m ijdelen rocken, ongeghordt, bloetshoefts ende baer-
voet zouden Willem IV om vergeving vragen wegens de broiken, overtredingen 
tegen de graaf, en zich in de toekomst van mysdaet onthouden. Dit was geen 
overgave. Heer Hendrik van Rijn, proost van St. Jan te Utrecht, ende zijn 
vriende, die toevallig buiten de stad vertoefden, uit de stad waren gezet, of 
goederen hadden verloren terwille van de Hollandse graaf, zouden in de stad 
terugkeren. Zij zouden tevens hun goederen en hun burgerrechten herkrijgen 
in de toestand van vóór het tijdstip dat zij de graaf manscap deden ende myt 
hem verzoenden. Let op het onderscheid in deze groep, waaronder allen die 
vóór de oorlog onder de stedelijke verbodsbepalingen waren gevallen, samen
gevat zijn mèt een aantal ballingen of vluchtelingen. Proost Hendrik van Rijn, 
die voor het eerst genoemd wordt was geen burger; voor hem gold alleen het 
herstel in zijn goederen en terugkeer in de stad. Verder waren er de gebruike-
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lijke bepalingen over de vrijlating van gevangenen, vrijwaring van alle voor
gekomen dood of verwonding, brand of plundering, herstel in de goederen, 
herstel ook van alle voorgaande vredesverdragen. 
Vóór St. Baafsdag, op 1 oktober, zouden de open gelaten punten geregeld 
worden. Het beleg was met een sisser afgelopen. De schade was betrekkelijk 
gering. Er waren volgens Waller Zeper binnen de stad 16 doden te betreuren. 
Van het Hollandse leger werden 40 man gevangen gemaakt; het aantal ge
sneuvelden is niet bekend. De vernederende voetval was pijnlijk en telde stel
lig zwaar, maar deze prijs was de Hollandse aftocht wel waard. Zeker, de 
Gunterlingen waren hersteld in de stad en met hen ook de Hollandse invloed. 
Hoe zou dat in de toekomst in de praktijk uitgewerkt hebben? Wij weten nu, 
wat de Utrechters in 1345 spoedig ook zouden weten, dat graaf Willem IV op 
26 september in Friesland het leven liet. De vraag of het stadsbestuur een her
nieuwd beleg mocht vrezen wordt daardoor al te fantastisch, omdat een der
gelijke kostbare krachtsinspanning niet snel herhaald kon worden. Is het ge
waagd een parallel te trekken met de afloop van het beleg, dat Maximiliaan 
van Oostenrijk in 1483 voor de stad Utrecht sloeg? De strijd had toen langer 
geduurd, de verliezen waren zwaarder geweest; ook de vredesbepalingen wa
ren harder. De stad had zich overgegeven, Maximiliaan trok binnen en kreeg 
recht op een zware schatting en de blijvende bezetting van de Catharijne-
poort 76). De zaken lagen nu anders: graaf Willem kreeg niet veel, maar juist 
wel het rechtsherstel van zijn Stichtse aanhangers, waartoe hij de stad Utrecht 
ontseyt had. Terecht merkt Froissart op dat graaf Willem zijn wil aan de stad 
had opgelegd en de burgers tot rede had gebracht 77). Had Willem de stad 
binnen moeten trekken en er een garnizoen achterlaten na zijn vertrek? 
Maximiliaan zou honderdvijftig jaar later dat wèl doen met weinig resultaat. 
Willem liet zijn aanhangers achter: dat had voldoende kunnen zijn. Ogen
schijnlijk was het Hollandse overwicht, sinds Floris V oppermachtig, hersteld. 
Willem kon tevreden zijn. 

Over de uitwerking van dit verdrag is zonder veel animo onderhandeld, de 
graaf was immers afwezig wegens zijn voorbereiding van de Friese veldtocht. 
Reeds daags na de bemiddeling van Jan van Beaumont op 23 juli 1345, be
loofde bisschop Jan aan de stad dat hij met Jan van Henegouwen geen vrede 
zou sluiten, geen geld zou besteden noch bemiddelen tussen de graaf van Hol
land en onse stad Utrecht zonder raadpleging van der vijftienen van den ghilden, 
of de meerderheid van dit verder onbekende college 78). De doorgaans goed 
ingelichte Luikse kanunnik Hocsem meent dat de bisschop in deze affaire 
niet van goeder trouw was tegenover de graaf van Holland en dat hij eerder 
een nieuwe oorlog zou beginnen dan meewerken aan een vreedzame regeling 
bij verdrag 79). Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat Hocsem, die 
door Utrechtse vrienden op de hopgte werd gehouden, niet zozeer de toe
komst voorspelt, zoals Waller Zeper meent, maar dat hij bekend was met de 
dood van Willem IV en de instorting van de Hollandse invloed in het Sticht. 

76) S. B. J. Zilverberg, De Stichtse burgeroorlog (Zutph en, 1980)65-67. 
77) Geciteerd door Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 257. 
78) GAU, Stad, 1,386. 
79) Geciteerd door Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 257, noot 4. 
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Na de afloop van het beleg en het sneuvelen van de Hollandse graaf stonden 
de Lichtenbergers, die het stadsbestuur beheersten, sterker dan ooit tevoren. 
Een kroniekschrijver, de anonieme samensteller van de „Vermeerderde Be-
ka", geeft een verwarrende beschrijving van de reactie van de bisschop en de 
stad 80). Volgens hem was er tussen de stad en de graaf een soene gemaakt die 
tot St. M aartensdag, 11 november zou duren, een wapenstilstand dus. Na 11 
november trad de bisschop tegen de Hollandsgezinde Stichtenaren op en ver
bande hen uit zijn gebied. Allen onderwierpen zich, behalve de heer van IJs-
selstein en Eernst van Wulven. Deze laatste verloor zijn kasteel, vlak bij de 
stad gelegen, onder Houten, dat op St. Ceciliadag, 22 november werd ingeno
men en verwoest. De bronnen spreken een andere taal. Op 22 juli was geen 
bestand gesloten, dat tot een bepaalde termijn duren zou. Jan van Beaumont 
had een zoen afgekondigd met o.a. de bepaling dat alle geschilpunten vóór 1 
oktober 1345 geregeld zouden worden. Deze voorwaarde is niet nagekomen, 
ondanks onderhandelingen zonder veel vaart omdat de graaf er geen tijd voor 
had. Een definitief vergelijk zou lang op zich laten wachten. Zeker heeft de 
bisschop zich gekeerd tegen de heer van IJsselstein, maar waarom zou hij 
deze éne vijand van de stad Utrecht tot doelwit genomen hebben? Was dat 
niet eerder een puur landsheerlijke zaak? Rest nog Eernst van Wulven. Op 4 
december 1345 verklaren Mabely, vrouwe van Wulven en haar zonen Eernst 
van Wulven, ridder, en Otto Palster, knape, dat zij een aantal zaken zijn over
eengekomen met de bisschop en de stad Utrecht 81). Zij zullen de landsheer 
en de stad nooit meer schade toebrengen en geen aanklachten, crone, indie
nen. Verder zullen zij geen kasteel bouwen binnen twee mijl van de stad. Ten
slotte zullen zij in desen oerloghe de bisschop en de stad bijstaan. Kennelijk 
hadden zij deelgenomen aan het beleg; het is niet ondenkbaar, dat zij ge
dwongen waren tot deze overeenkomst. Het tweede artikel kan niet slaan op 
het kasteel Wulven, dat echt veel verder dan twee mijl van de stad gelegen is. 
Valt te denken aan Amelisweerd, dat aan dezelfde Van Wulvens toebehoor
de? Raadselachtig blijft de oorlog, waarover de oorkonde spreekt: in een an
dere oorkonde van 10 januari 1346, die hierna wordt besproken, wordt ver
klaard door de bisschop en de stad dat de oorlog met de graaf van Holland 
nog niet beëindigd, versoent, is 82). Inderdaad werd pas op 13 juli 1346 voor 
twee jaar vrede gesloten bij acte van gravin Margaretha 83). 
De mogelijkheid van een hernieuwing van het conflict, misschien niet op zo 
grote schaal, maar toch wel op hinderlijke wijze, was niet uitgesloten. De ver
zoening, die Jan van Beaumont op 22 juli 1345 had afgekondigd, was alleen 
een gevaar van de stad naar de graaf toe. Zowel de grafelijkheid van Holland 
als Utrecht had nu de handen vrij. Bovendien is het opvallend, dat bisschop 
Jan van Arkel na het opbreken van het beleg voortdurend handelend op
treedt, op één lijn met de stad; omgekeerd werd hij van Hollandse zijde als 
partner in het conflict genoemd, zodat de fictie, dat de inval in het bisdom al
leen tegen de stad Utrecht gericht was, werd prijsgegeven. 

80) Beka, Chronicon aucüus, A. Matthaeus, ed., 231 en 233. Zie ook Rutgers, Jan van Ârkel, 40-
41. 
81) GAU, Stad, I, 102. 
82) GAU, Stad, I, 387; kopie in het Memoriale Tylmanni, GAU, Stad, I, 32, fol. 54 -54. 
83) GAU, Stad, 1,389. 
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Van de herkregen vrijheid en van de steun van de bisschop maakte het stads
bestuur op 10 januari 1346 gebruik door een aantal Gunterlingen zwaar te 
straffen 84), omdat zij schuldig waren aan de oorlog 85). Bedoeld charter is 
uitgevaardigd door bisschop Jan van Arkel. Ook al wegens de wijze waarop 
het stadsbestuur een deel van zijn rechten, m.n. de bestraffing van de eigen 
burgers prijs gaf, verdient dit stuk de volle aandacht. Wat verklaart de bis
schop? Het bestuur van onser stat van Utrecht heeft hem gemeld, dat in der stat 
boec sinds lang een bepaling staat, dat burgers die in overtreding zijn brokich 
ende misdadich, zich niet mogen beroepen op een wereldlijk heer of vrouwe 
op straf van verbanning en het betalen van schadevergoeding. Nu hebben de 
stadsbestuurders ontdekt, dat heer Johan van Lewenberch, Herman van den 
Rijn Grote Ghisensoen, Johan Uten Weerde Ghisebrechts haren Johans 
soenssoen, Ghisebrecht Gunter en Claes van de Putte zich beklaagd hadden 
over de stad Utrecht bij de graaf van Holland, die daarop ten strijde trok. De 
bisschop is met de stad overeengekomen ter bevordering van de rust in 
Utrecht, dat genoemde vijf heren uit de stad verbannen zijn, totdat zij deze 
zaak hebben geregeld; ook ontneemt hij hen hun burgerrechten en hun ande
re privilegiën. Omdat deze mensen hun eed om de stad te dienen en geen 
schade te doen gebroken hebben, zullen ook alle inwoners van de stad, die 
hen bijstaan, verbannen worden. Aernt van den Vene, Johan van der Stripe 
en zijn broer Machelem, zonen van Herman van der Stripe, hebben de stad 
nadeel berokkend, op grond waarvan de bisschop hen uit hun burgerschap en 
hun overige voorrechten zet. Merkwaardig is de wijze waarop het stadsbe
stuur zijn rechten laat bekrachtigen door de bisschop. School hier toch niet 
een gevaar in? Deze wilcore, stedelijke regelingen, had men immers zelf vast
gesteld; ook de uitvoering was een stedelijke zaak. Bedoeld was in dit geval 
een bepaling uit het Liber albus 86), die letterlijk in het charter werd overge
nomen. Vermoedelijk is het een uiting van de hechte samenwerking en het 
grote vertrouwen, waarvan èn de bisschop èn de stad in hun strijd tegen de 
gemeenschappelijke tegenstanders, de grafelijkheid van Holland, gesteund 
door de adel en het patriciaat buiten en binnen Utrecht, een goed gebruik 
konden maken. 

Op 29 juni 1346 volgde de verbanning van Hendrik van Rijn, proost van St. 
Jan, zijn broer Pelgrim en zijn neef Hendrik van Lewenberch door de bis
schop in samenwerking met de stad 87). De bepaling uit het Liber albus wordt 
nu van burgers uitgebreid tot geestelijken, hi si prelaet, canonic, paep of clerc. 
Hiertoe was duidelijk de medewerking nodig van de bisschop, die alleen de 
jurisdictie bezat over geestelijken. Motief was opnieuw het beroep dat ge
noemde heren gedaan hadden op een vreemde heer tot nadeel van de stad. 
De oorlog wordt niet genoemd. Strikt genomen waren beide maatregelen in 
strijd met de overeenkomst die Jan van Beaumont had bemiddeld. Hendrik 
van Rijn en zijn vrienden mochten immers terugkeren in de stad en opnieuw 
gebruik maken van hun rechten en hun goederen. Het typeert de verhoudin-

84) GAU, Stad, I, 387. 
85) Zie hiervoor pag. 43. 
86) Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27 
87) GAU, Stad, 1,388. 
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gen, dat het stadsbestuur, hierin bijgestaan door de bisschop, deze bepaling 
tot een dode letter verklaarde. Kort daarop werden de bestrafte Gunterüngen 
in de steek gelaten door gravin Margaretha van Holland, toen die op 13 juli 
1346 met bijstand van Jan van Beaumont een vrede voor twee jaar afkondigde 
tussen haar, haar landen en haar maghe, manne ende alle onse hulpers en de bis
schop van Utrecht, sijnre stat van Utrecht, sinen landen ende steden, maghen 
ende mannen ende allen hueren hulpers 88). Alle twiste ende onraet werden we
derzijds verzoend, ieder mocht zijn goederen vrilike gebruiken zoals voor de 
oorlog. Van apart belang zijn twee bepalingen. Vooreerst behield de grafelijk
heid van Holland zijn rechten en heerlijkheden binnen de stad. Op de tweede 
plaats behield de stad Utrecht al haar rechten, haar vrijheden en al haar wil-
coeren, bepalingen over alle inwoners van Utrecht, zoals die waren eer die gra
ve van Hollant die stat ontseyde. Vooral door deze laatste concessie konden de 
Gunterlingen zich verlaten voelen. Aanleiding tot de oorlog was immers hun 
klacht bij de graaf van Holland geweest, dat de stad Utrecht bij wilcoer som
migen van hen uit bepaalde burgerrechten had gezet. Overigens stond deze 
vrede maar zijdelings in verband met het beleg, ons eigenlijke onderwerp. Na 
de Hollandse inval was bisschop Jan van Arkel een tegenoffensief begonnen. 
Het relaas van zijn succes valt buiten ons kader, evenals het verzet van Gun
terlingen of Hollandsgezinden binnen de stad 89). 

In de vrede van 15 mei 1351 tussen graaf Willem V en het Sticht Utrecht wer
den de laatste geschilpunten uit 1345 aangeroerd; het verdere hoe en waarom 
van dit verdrag kan men elders lezen 90); in deze bladzijden beperken wij ons 
tot het conflict, dat in 1345 op zijn toppunt kwam. Van belang zijn echter een 
aantal bepalingen, die in verband staan met de geschilpunten, waarover de 
graaf van Holland en de stad Utrecht in strijd waren geraakt, een tegenstel
ling ook tussen de graaf en de bisschop. Artikel 9 bepaalde dat elk van de 
landsheren grondbezitters, die hun goederen tijdens de oorlog hebben opge
dragen, zullen kunnen belenen. Een andere regeling vinden wij in artikel 13: 
men zal alleen leenman, burger, poorter oïbuer (d.i. lid van de burengemeen-
schap van een dorp) kunnen worden in het Sticht of in Holland, wanneer men 
en vaer daerin metter wone (daarheen verhuisde). Wij kunnen hierin een poging 
zien een einde te maken aan de wederzijdse inbreuk op de souvereiniteit van 
bisschop en graaf èn op de zelfstandigheid van de stad Utrecht, doordat on
derdanen en burgers van Utrecht of van Holland ook gehoorzaamheid ver
schuldigd waren aan de andere, vaak vijandige vorst. Maar de oude leenver-
houdingen bleven onaangetast blijkens artikel 9. Zuiver Utrechts-stedelijk be
zien was dit een winstpunt, omdat de graaf nu afzag van zijn infiltratie door 
leenmannen of aanhangers. Een ander succes voor de stad was de erkenning 
in artikel 14, dat de burgers van Utrecht, evenmin als een welgheboeren zinte 
Martijns dienstman die buiten de stad woonde, ergens anders terecht zal staan 
over scade ende scout, dan volgens de voorschriften van de bisschop; het ge
recht van de graaf van Holland in de stad Utrecht, onder die Lakesniders, d.i. 

88) GAU, Stad, I, 389. 
89) Zie Rutgers, Jan van Arkel, 42-46. 
90) GAU, Stad Utrecht, I, 392; voor de situatie rond de vrede: Rutgers, Jan van Arkel, 69-73 en 
H. P. H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Bussum, 1966) 33-40. 
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een deel van de tegenwoordige Choorstraat, bleef echter gehandhaafd. Ten
slotte beloofde graaf Willem V dat hij zich niet zou bemoeien met de bestraf
fing van Utrechtse burgers door het stadsbestuur (artikel 15). Juist dit punt 
was in 1345 de casus belli geweest, omdat Utrechtse burgers zich beroepen, 
becroont, hadden bij de graaf van Holland. En zo was de kring gesloten, de 
laatste wrijfvlakken uit 1345 waren gladgestreken. Hoewel nog vele malen 
controverses zouden oplaaien tussen de graaf van Holland en de stad Utrecht, 
deze fase was nu afgesloten. 
Wat was de betekenis van het gebeuren, dat in 1345 zijn culminatie vond tij
dens de dramatische weken van het beleg? Directe aanleiding was de klacht 
van een aantal Gunterlingen, tevens leenmannen of aanhangers, bij de graaf 
van Holland, hun heer, over het Lichtenberger stadsbestuur. Wegens deze 
poging zich door de bestraffing van zijn aanhangers aan de Hollandse machts
greep te onttrekken, had Willem IV de stad de oorlog verklaard. Behalve 
deze twee motieven, de Hollandse machtsbegeerte en de gezagshonger van 
de Gunterlingen, was er de tegenstelling tussen de plattelandsadel en het 
stadspatriciaat. De oorlog loste niets op, maar herstelde in zekere zin het 
evenwicht van vóór de vijandelijkheden. 
Twee omstandigheden waren toch bepalend: de graaf mocht dan wel zijn zin 
gekregen hebben, maar de waarschijnlijkheid dat hij een tweede maal een zo 
grote belegeringsmacht op de been zou weten te brengen en te betalen ook 
nog, was minimaal. Zijn sneuvelen in Friesland maakte de waarschijnlijkheid 
tot zekerheid. Een tweede feit was de politieke stellingname van bisschop Jan 
van Arkel. Door de inval in het Sticht was deze energieke landsheer, die toch 
ook samenwerking met de stad Utrecht had gezocht, wel verplicht zich te 
weer te stellen. De fortuin was hem gunstig. Na de aftocht van Willem IV nam 
hij de strijd voor onze stad Utrecht over zonder de stedelingen hoe dan ook 
buiten te sluiten. Na de defensieve fase volgde het herstel van het landsheer-
lijke gezag van de bisschop op de politieke en economische handhaving van 
de stad. Het beschikbare bronnenmateriaal bood de gelegenheid de oor
sprong, het verloop en het resultaat van deze fase in de stadsgeschiedenis van 
Utrecht duidelijk te reconstrueren. Het was geen ridderlijk avontuur van de 
onbezonnen graaf Willem IV, geen strijd om ijdel woorden wille, maar een 
diepgaand geschil over de eigenheid van stad en Sticht Utrecht of over hun 
verder opgaan binnen de Hollandse invloedssfeer. 
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De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, 
domkanunniken te Utrecht 
in de tweede helft van de 14e eeuw 

C. Dekker 

Inleiding 

Het zogenaamde Avignonse systeem van verregaand centralisme en een 
maximale uitoefening van het pauselijk reservatierecht bij benoemingen bood 
in de 14e eeuwse kerk aan ambitieuze geestelijken grote kansen. Mits verze
kerd van goede kruiwagens in de hoge regionen konden zij gewichtige en lu-
kratieve kerkelijke ambten verwerven en kumuleren en vanuit een dus verkre
gen positie zelf weer ten behoeve van anderen intrigeren. Het Westerse Schis
ma, dat vanaf 1378 de pauselijke macht danig zou gaan verzwakken, bracht 
aanvankelijk nauwelijks verandering in deze situatie voor degenen, die op de 
juiste paarden wisten te wedden. 
In het diocees Utrecht droegen plaatselijke en toevallige omstandigheden, zo
als twee kortstondige episkopaten sedert het vertrek van bisschop Jan van Ar-
kel in 1364, waaronder dat van de uiterst zwakke bisschop Jan van Virneburg, 
het hunne bij om individuele geestelijken hun aspiraties ten volle te laten ont
plooien. Prototypen van geestelijken in de civitas Utrecht in de tweede helft 
van de 14e eeuw, die hun loopbaan gericht hebben op het verwerven van be
langrijke ambten en daarbij elke gelegenheid om zich naar boven te werken 
aangrepen, waren de drie gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van (den) 
Zijl uit Langbroek. Als loutere opportunisten maakten zij soms zelfs gebruik 
van illegale praktijken en illegitieme middelen om zich te verrijken en invloed 
te verwerven of te behouden. Sterker nog, bij tijd en wijle traden zij op als 
gangsters in geestelijk gewaad, immemores salutis eorum eterne atque status et 
honoris. Omstreeks 1380 waren zij in en rond de civitas zo berucht dat de tek
sten volstaan met hen aan te duiden als de Van Zijlen: fratres de Zijl of zelfs 
Zilenses. Deze bekendheid in hun tijd levert voor ons het nadeel op, dat zij, 
als zij hun posities hebben ingenomen en veelvuldig in de bronnen verschij
nen, nimmer met een patroniem worden genoemd, zodat hun plaats in de ge
nealogie van de Kromme Rijnse familie Van Zijl niet zonder enige hypothese 
kan worden bepaald. 

De familie Van Zijl 

De familie Van (den) Zijl was afkomstig uit Langbroek of eigenlijk van het ten 
noorden van het dorp Cothen in de richting van Langbroek gelegen goed Ten 
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Zijl, dat in 1449 wordt omschreven als twee hoeven lands geheiten dat guet The 
Zijl also groet ende cleyn als die gelegen sijn tot Coten, streckende uut den stroem 
van den Rijn tot in die Hoeftweteringe — lancks aen den Coterwech 1). Elders 
wordt nog gespecificeerd: bij Rijnensteyn 2). Het was gelegen ten oosten van 
de Cotherweg, d.w.z. de weg tussen Cothen en Nederlangbroek, met in het 
noorden de Hoofdwetering, die de grens tussen beide parochies vormde, en 
in het zuiden de Kromme Rijn. Vanuit het dorp Cothen gezien lag het dus 
over de Rijn en maakte het deel uit van het Overrijnse veld. Het goed bestond 
in de 14e en 15e eeuw blijkbaar alleen uit grond, want over een huis Ten Zijl 
wordt nergens gerept, al is het denkbaar dat er in een vroegere periode wel 
een gebouw gestaan heeft, waarin de oudste Van Zijlen kunnen hebben ge
woond. 

Uit de tijd waarin het geslacht Van Zijl het goed nog bezat c.q. bewoonde, 
hebben wij bijna geen relevante bronnen. Suksessievelijk en bij gedeelten 
hebben de leden van het geslacht Van Zijl in de loop van de 14e eeuw afstand 
van Ten Zijl en aangrenzend land gedaan, zodat tenslotte nog slechts het 
tiendrecht in de familie bleef, totdat ook dit omstreeks het midden van de 15e 
eeuw op anderen overging. In een oorkonde uit 1347 geeft het Utrechtse ka
pittel van S. Pieter aan Dirk Willemsz. van den Zijl in erfpacht een halve hoe
ve land onder Nederlangbroek, grenzend aan het goed Ten Zijl 3). In deze 
oorkonde wordt Ten Zijl niet met name genoemd, maar in een andere, geda
teerd 12 maart 1377, waarbij Dirks zoon Willem afstand doet van de erfpacht, 
wordt van het land gezegd: daer 't goet ten Zile ende die Mere aen leghet 4). In 
een rol van bak- en brouwgeld van de Utrechtse domproosdij, die ongeda
teerd is, maar omstreeks 1375 gesitueerd mag worden, komt 6 morgen land 
voor op de Zijlmaat, vroeger toebehorende aan Loef van den Zijl 5). De Zijl
maat was niet het eigenlijke Ten Zijl, maar het stuk land dat er in het oosten 
aan grensde en ter plaatse nog heden ten dage bekend is als de Maat. Van Ten 
Zijl zelf vernemen we iets uit een min of meer toevallige optekening in het 
willekeurboek van de stad Utrecht in 1367. De raad van de stad neemt in dat 
jaar Jan Lambrechtsz. Mouwer, blijkbaar een Utrechts burger, in bescher
ming tegen onwettige aanspraken van de kant van Arend van Lunenburg op 
het goed Ten Zijl te Cothen. De raad heeft na onderzoek kunnen vaststellen, 
dat de vorige bezitters van Ten Zijl, te weten Folkwijn van den Zijl en Arend 
van Lunenburg, het goed op wettige wijze ten overstaan van de domproost 
hebben verkocht en overgedragen aan Jan Mouwer, zodat de aanspraken, die 
Arend van Lunenburg nog meent te hebben, ongegrond zijn 6). Wij kunnen 
hieruit opmaken, dat niet zo lang voor 1367 Folkwijn van den Zijl en Arend 

1) RAU, Dom, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 34v(1449mrt. 19). Een hoeve is een oppervlaktemaat. 
Twee hoeven zijn 32 morgen groot, ongeveer 27 ha. 
2) Ibidem, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 59 (1461 febr. 12). 
3) RAU, S. Pieter, nr. 561 (1347 dec. 10). 
4) Ibidem. 
5) Item capittulum Traictense de VI iugeribus in Zijlmaet, que quondam fuerant Loefs de Zijl, ubi do
minus Henricus Vliegher habet usufructum et dispositionem - - - XXIdenarios, RAU, Dom, nr. 2407. 
6) Dat Jan Mouwer Lambrechtssone an den ghoede Ten Zijl witteliken ende wel ghecomen is ende wit-
teliken ende wel gecoft ende betaelt heeft Volquijn van den Zijl ende Aernoude van Lunenborch, ende 
Jan voors. daer ane quam voer den doemproefst ende voer zinen manne aise recht was, GAU, Stad, I 
nr. 227, fol. 46v (1367 dec. 2). 
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van Lunenburg gezamenlijk bezitters waren van Ten Zijl. Hun bezit was ove
rigens niet allodiaal, want Ten Zül was een leen van de domnroosdii en de be
zitters waren als leenmannen gehouden de domproost leenhulde te doen. De 
oudste bewaarde registratie van beleningen dateert uit 1391. Folkwijn van 
den Zijl komt in dat register niet meer voor, wel Arend van Lunenburg. Hij 
blijkt leenman te zijn voor de woontoren Lunenburg te Langbroek met één 
morgen land, voor het tiendrecht op het Overrijnse veld voor Rijnestein bij 
Cothen — dit is het tiendrecht van Ten Zijl — en voor 13 hond land (iets min
der dan 2 ha) behorende tot het goed Ten Zijl 7). Behalve het tiendrecht is bij 
de verkoop van Ten Zijl, die kort voor 1367 moet hebben plaatsgevonden, 
blijkbaar ook nog een stukje grond in Arends bezit gebleven. Als Arend van 
Lunenburg echter in 1400 opnieuw wordt beleend, heeft hij nog slechts het 
tiendrecht overgehouden 8). Behalve van de 13 hond heeft hij blijkbaar ook 
afstand gedaan van Lunenburg, hoewel hij juist aan dit bezit zijn naam heeft 
ontleend. In het tiendrecht wordt hij na zijn dood in 1411 opgevolgd door 
Gijsbert van Zijl 9) en als ook deze is overleden, komt dit in 1440 aan diens 
zoon Arend van Zijl, die het niet zo lang daarna van de hand doet 10). 
De positie van Arend van Lunenburg temidden van de familie Van (den) Zijl 
is opmerkelijk. Omdat hij bovendien ook het wapen Van Zijl — voorstellende 
drie bemmels — voerde, nam reeds de 17e eeuwse Utrechtse genealoog Cor
nells Booth aan, dat hij een Van Zijl was, die zich naar zijn voornaamste bezit
ting Van Lunenburg noemde 11). Wij kunnen deze mening delen. Vermoede
lijk waren hij en Folkwijn van den Zijl broers, was zijn opvolger Gijsbert van 
Zijl zijn zoon en Arend van Zijl zijn naar hem vernoemde kleinzoon. De zaak 
wordt iets ingewikkelder, doordat er in de 14e eeuw nog een andere, een ou
dere Arend van Lunenburg in de bronnen voorkomt en ook deze blijkt nauwe 
relaties te hebben met personen, die de naam Van (den) Zijl dragen. In 1339 
neemt hij drie hoeven land in pacht van het Utrechtse kapittel van S. Jan op 
Merewijk onder Langbroek, grenzend aan land van hemzelf, van Loef van 
den Zijl en van Gijsbert van den Zijl 12). In 1341 sticht hij een vikarie op het 

7) Item Aernt van Lunenborch ontfinc sinen toern tot Langbroec mit enen merghen lants, item enen 
tiende tot Coten in 't Overrijnsche velt voer Rijnenstein, item XIII hont lants in den goede Te Zijl, 
RAU, Dom, nr. 2368-1, fol. 9v (1391 mei 20). Arend komt voor als leenman o.a. op 1394 apr. 16, 
ibidem, fol. 25, op 1400 mei 20, ibidem, fol. 29 en op 1404 nov. 7, ibidem, fol. 46. 
8) Ibidem, fol. 43 (1400 mei 28); in de marge is de naam van de volgende leenman geschreven: 
Gijsbrecht van Zijl. Lunenburg is nu overgegaan op Gijsbert van Lockhorst, ibidem, fol. 37v. 
9) Arend van Lunenburg komt in de rekeningen van de kleine kamer van het domkapittel als 
pachter van 12 morgen land in Langbroek voor van 1389 (oudste rekening) tot 1410-'l 1. In de re
kening over 1411-'12 is zijn weduwe in zijn plaats getreden, ibidem, nr. 633-1. Op 26 aug. 1411 is 
Arend al overleden, want dan blijkt jkvr. Elisabet, zijn vrouw, al weduwe te zijn, Hss., nr. 313, fol. 
208. Bij de optekening van de belening met het tiendrecht van Ten Zijl ontbreekt het jaartal, 
maar ook hier dient aan 1411 gedacht te worden: Item van Aernts dode van Lunenborch heeft Gijs
brecht van Zijl dat leen ontfangen des sonnendages na sinle Jansdach, Dom, nr. 2368-1, fol. 44v. Eli
sabet was Arends tweede vrouw, hij was eerder gehuwd met Aagte, voor wie hij op 3 mei 1361 
een lijftocht vaststelt, Hss., nr. 332-1, fol. 100. 
10) RAU, Dom, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 20v (1440 sept. 11). 
11) Booth spreekt zelfs over 'Van Zijl van Lunenburg', doch deze aanduiding hebben wij in de 
teksten nergens gevonden, RAU, Hss., nr. 378, fol. 51. 
12) Terram Arnoldi de Lunenborch; terram Loefs dicti de Zile; terram Ghiselberti dicti de Zile, ibi
dem, nr. 313, fol. 139 (1339 febr. 11). In 1364 is sprake van 6 morgen land, die Loefs van den Zijl 
waren. Arch. Ridderlijke Duitse orde, Utrecht, nr. 646-1 (renteboek). 
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Hypothetische genealogie van de familie Van Zijl te Langbroek in de 14e eeuw. 
N.B. De jaartallen betreffen vermeldingen. 

Gerrit 

1313-1340 

l 
Pontiaan 

1330-1391 

Jan 

1348-1394 

I 
Willem 

1340-1401 

ooArend 

I 
Pontiaan 

1 2 7 9 

Willem 

1307-1336 

1 f 
Adam 
1 3 1 0 

Dirk Loef Arend van Lu-

1336-1369 1339 nenburg sr. 1339 

t voor 1377. t voor 1347 

coMechteld van 

Hardenbroek 

Arend 

1361 

Jan 

bast. 

1361 

Gijsbert 

1339 

Elisabet 

bast. 

1361 

Folkwijn 

1367 

OLV-altaar in de parochiekerk van Nederlangbroek en doteert die met lande
rijen te Cothen en Nederlangbroek. Hij behoudt zich het recht voor om de 
kapelaans aan te wijzen, die op bedoeld altaar missen zullen lezen en bepaalt, 
dat dit recht na zijn dood zal overgaan op een driemanschap: Gerard van West-
renen, kanunnik van het kapittel van Eist, Jacob van Clarenborch, burger 
van Utrecht, en zijn broer Dirk Willemsz. van den Zijl. Meteen wijst Arend 
zelf de eerste kapelaan aan: de geestelijke Gerrit van den Zijl, zoon van Hen
drik Bertoudsz. 13). In 1347 blijkt Arend al overleden te zijn en in 1353 wordt 
Mechteld van Hardenbroek als zijn weduwe genoemd 14). De bepaling, die 
hij trof ten aanzien van de kollatie van de vikarie na zijn overlijden, doet ver
moeden, dat hij geen zonen had. Zijn opvolger op Lunenburg, Arend van Lu
nenburg jr., zou een zoon van één van zijn broers geweest kunnen zijn. Ge
zien de voornaam van de opvolger van Arend van Lunenburg jr., waarschijn
lijk diens oudste zoon, is het niet onmogelijk, dat ook de vader van Arend jr. 
Gijsbert heette. Dat Gijsbert en Loef van den Zijl broers van Arend van Lu
nenburg sr. waren, ligt voor de hand omdat zij, zoals wij zagen, in 1339 naast 
elkaar gelegen land bezaten, dat tevoren ongedeeld geweest zal zijn en hun bij 
erfenis zal zijn toegevallen. 

De andere broer van Arend van Lunenburg sr., Dirk Willemsz. van den Zijl, 
heeft hem geruime tijd overleefd. Wij kwamen hem tegen als pachter van het 
land, grenzend aan Ten Zijl, in 1347 en al in 1336 hield hij land te 't Goy in 

13) RAU, Dom, nr. 2282, fol. 34(1341 mrt. 3). De geestelijke komt in de tekst voor als Gerardum 
de Zielfilium Heynrici Bertoldi, clericum. 
14) Terram— quondam ad dominum Arnoldum de Lunenborch, militem, dum vixit spectantem, 
RAU, S. Pieter, nr. 561 (1347 dec. 10); Hss., nr. 332-1, fol. 74(1353 apr. 3). 
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Berthoud 

Hendrik 

1317-1322 

Wil lem 

kanunnik 

1347-1388 

tvoor 1394 

Gerrit 

kanunnik 

1341-1392 

Gijsbert 

kanunnik 

1361-1381 

Zwaneld 

1364-1369 
ooi. Jan 

Pawe 

2. Otto van 

Woudenberg 

1 t 
Hendrik 

kanunnik 

1367 t 1376 

rend van Lunenburg jr. 

1361-1411 

ooi. Aagte 

2. Elisabet 
I 

Gijsbert 

1411-1440 

tijns van het domkapittel 15). Hij leefde nog in 1369, toen hij betrokken was 
bij een affaire, die hierna uitvoerig aan de orde zal komen, maar komt in 1377 
voor als overleden 16). Hij had een zoon Willem, die van 1340 tot 1401 in de 
bronnen voorkomt als grondbezitter te Nederlangbroek, o.a. met betrekking 
tot land grenzend aan het goed Ten Zijl 17), verder een dochter Arend en 
twee bastaardkinderen Jan en Elisabet 18). 
Als de vader van Dirk Willemsz. van den Zijl en zijn broers Arend van Lunen
burg sr. en Loef en Gijsbert van den Zijl is te beschouwen Willem Pontiaansz. 
van den Zijl, die in 1336 — ongetwijfeld op het laatst van zijn leven — en al eer
der in of rond 1307, maar dan zonder achternaam, voorkomt 19). Zijn broer 

15) Item Theodericus de Zijle de dimidio morghen in Westerem duos denarios, RAU, Dom, nr. 
1078. 
16) RAU, S. Pieter, nr. 561 (1377 mrt. 12). 
17) Willem Dirksz. van den Zijl komt voor als landgenoot in Nederlangbroek op 31 okt. 1340, 
RAU, Dom nr. 2733; op 27 juli 1352, Hss., nr. 332-1, fol. 73v; op 26 aug. 1360, S. Jan nr. 1309, en 
op 14 dec. 1367, Dom, nr. 3051; op 29 jan. 1348 is hij met de nog te noemen Jan van den Zijl borg 
voor Adam van Bloemenweerde te Cothen, Hss., nr. 332-1, fol. 59v; op 12 mrt. 1377 doet hij af
stand van de erfpacht van 1/2 hoeve land te Nederlangbroek in de nabijheid van Ten Zijl t.b.v. 
het kapittel van S. Pieter, S. Pieter, nr. 561; in 1394 is hij met zijn vrouw Aernt aanwezig bij een 
transport van land te Nederlangbroek, Hss., nr. 352, fol. 88v, en op 14 apr. 1401 pacht hij opnieuw 
1/2 hoeve land te Nederlangbroek van de gemene vikarissen van S. Pieter, S. Pieter, nr. 1097, fol. 
39v. 
18) Op 29 okt. 1361 treedt Willem Dirksz. van den Zijl op als broer en voogd van jkvr.Arnoud Dy-
deric Willamssoonsdochter bij de overdracht van 3 1/2 morgen land te Nederlangbroek. Eigenaars 
van het belendende perceel zijn Johan ende Elyzabeth Dideric Willamssoons bastaenkinderen, 
RAU, Hss., nr. 361-5, blz. 703. 
19) Wilhelmum Pontiani de Zijl, borg voor Gijsbert de Gravel voor het gerecht in Zeist, P. J. C. G. 
van Hinsbergen, ed. Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, I (Assen 1957) 48 (1336 dec. 8); P. W. 
A. Immink en A. J. Maris, ed., Registrum Guidonis. Werken der Vereniging tot uitgaaf der bron-
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Gerrit Pontiaansz. van den Zijl, vermeld van 1313 tot 1340, nam in 1317 een 
hoeve land van het kapittel van S. Jan te Nederlangbroek in erfpacht, op welk 
tijdstip hun beider vader Pontiaan als overleden wordt vermeld 20). Van hem 
bezitten wij het oudste gegeven over de familie: in 1279 komt Pontiaan van 
den Zijl voor te Langbroek als belender van land van hetzelfde kapittel 21). 
Gerrit Pontiaansz. had een zoon Jan, voorkomend van 1348 tot 1394 22) en 
waarschijnlijk een oudere genaamd Pontiaan, vermeld van 1330 tot 1391 23). 
Resten nog de geestelijken uit de familie. De enige wiens vader en grootvader 
wij kennen is de begunstigde met de vikarie te Nederlangbroek in 1341: Ger
rit van den Zijl, zoon van Hendrik Bertoudsz. Zijn vader komt, zonder ge
slachtsnaam, voor in een ongedateerd stuk uit 1317-1322 24). De graad van 
verwantschap met de stichter van de vikarie, Arend van Lunenburg sr., kan 
niet al te na zijn geweest. Uitgaande van de meest voor de hand liggende hypo
these, dat de laat 13e eeuwse Pontiaan en Berthoud broers zijn geweest: 
hoogstens achterneef. Wij nemen aan, dat de geestelijke Gerrit uit 1341 één 
der drie gebroeders is, waaraan dit artikel is gewijd. Hun vader was dan Hen
drik en deze voornaam vinden wij terug, als één der gebroeders in 1367 in de 
bres springt voor een verwant familielid Hendrik van Zijl, eveneens geeste
lijke en mogelijk ook een (jongere) broer. Als zuster van de drie gebroeders 
zullen wij nog tegenkomen Zwaneld, eerst gehuwd met Jan Pawe, vervolgens 
met Otto van Woudenberg. 

Maatschappelijke en juridische status 

De leden van de familie Van Zijl kunnen in de 14e eeuw gerekend worden tot 
de sociale bovenlaag van de bevolking van het Kromme Rijngebied. Zij wa
nen van het oud-vaderlandsche recht 3e reeks XXIII (Utrecht, 1969) 160, 222. In I 333 is Willem 
van den Zijl getuige te Doorn, RAU, Dom, nr. 2793 (1333 nov. 28). 
20) RAU, S. Jan, nr. 678 (1386 juni 14) met ingelaste oorkonde d.d. 1317 dec. 22. Voor andere 
vermeldingen zie hierna noten 25, 29, 30 en 31. 
21) S. Muller Fz. e.a., ed., Oorkondenboek van hel Sticht Utrecht, (5 dln; 's Gravenhage, 1920-
1959) IV, nr. 1998 (1279 jan. 28). Een in het begin van de 14e eeuw voorkomende Adam van den 
Zijl, die wij verder niet kennen, is misschien ook een zoon van Pontiaan geweest, Immink en Ma-
ris, Registrum Guidonis, 84 (1310 sept. 2). 
22) Als leenman van de domproost komt hij voorin 1353, RAU, Hss., nr. 344-2, fol. 90(1353 mei 
11). Zijn leen was Sandenburg, dat voor het eerst in 1391 wordt vermeld, zij het zonder benaming: 
item Jan van den Zijl ontfenc sinen toern in Langbroek ende VI merghen lants daeromtrent leggende 
opten IX dach van meye (1391), Dom, nr. 2368-1, fol. 6v. Hij is landgenoot in Overlangbroek, S. 
Pieter, nr. 560 (1393 febr. 5), in Nederlangbroek, Dom, nr. 1824 (1388 sept. 11); pachter, S. Jan, 
nr. 678 (1386 juni 14 en 1392 sept. 22), Dom, nr. 2368-1, fol. 25 (1394 apr. 16). Zie voor zijn 
ambten hierna noot 32. 
23) Pontiaan van den Zijl is schuldeiser van de bisschop, S. Muller Fz., ed., De registers en reke
ningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336 (2 dln.; Den Haag, 1889-1891) I, 302 (1330); tijnsgenoot 
te Cothen, RAU, Dom, nr. 2406 (1370 apr. 11); leenman van de bisschop, Hss., nr. 357, fol. 30v 
(1383 juli 14) en Muller Fz., Registers en rekeningen, II, 703 (1385 mrt. 23); buur in het gerecht van 
de proost van S. Jan, RAU, Hss., nr. 313, fol. 118 (1384 juli 7). Vermoedelijk is hij dezelfde als 
Poes van den Zijl, die in 1391 bezitter is van een belendend perceel van 7 morgen opte Maet in Ne
derlangbroek, Dom, nr. 2368-1, fol. 8. Hij is leenman van de heer van Abcoude voor het huis 
Noordwijk te Langbroek: item Ponciaen van den Zile, yerst sijn steenhuys tot Noertwijc met V mer
ghen lants, daer 'topstaet, Bisschoppen, nr. 109 b, fol. 12v(ca. 1380). 
24) Immink en Maris, Registrum Guidonis, 244. Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 
V, (Leiden, 1921) kol. 1185, noemt als ouders van de kanunniken Jan van Zijl en Henrica van 
Oort. Dit steunt nergens op. 
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ren bemiddeld. In 1330 blijkt de bisschop van Utrecht een bedrag van ruim 
335 pond geleend te hebben van Pontiaan van den Zijl. Gerrit van den Zijl is 
hiervoor één der borgen van de bisschop. Daarnaast is hij ook borg voor een 
schuld, die de bisschop heeft aan Jan van Hamert 25). De basis van de maat
schappelijke status van de familie werd gevormd door het grondbezit, waar
van wij de omvang niet kennen, doch dat gekoncentreerd was in Langbroek 
en in mindere mate in Cothen. Tot de bezittingen behoorden ook lenen, voor
namelijk van de domproost en de heer van Abcoude. Op het eind van de 
eeuw en vermoedelijk al eerder waren drie woontorens aan de Langbroeker
wetering in handen van de Van Zijlen: Lunenburg, Noordwijk en Sandenburg 
en ook de families Van Hardenbroek, Pawe en Van Woudenberg, waarmee zij 
verwant waren, bezaten zulke steenhuizen. De juridische status van de Van 
Zijlen is, zoals van zovele geslachten, die in de late 13e en 14e eeuw in de 
bronnen verschijnen, ondoorzichtig. Naar feodaal criterium mogen zij als rid-
dermatigen worden gekwalificeerd. Arend van Lunenburg jr. behoort tot de 
leden van de ridderschap, die de zg. Stichtse Landbrief van 1375 van bisschop 
Arnoud van Horn bezegelen 26). Verschillende leden van het geslacht worden 
aangeduid als schildknaap (knape, famulus), Arend van Lunenburg sr. zelfs als 
ridder (miles) 27). Met oude geslachten van edelen en ministerialen als Uten 
Goye, Van Wulven, Van Vechten, Van Overdevecht, Van Schalkwijk en ande
re kunnen zij zich in aanzien en afkomst niet meten, en in tegenstelling met 
huns gelijken als de Van Hardenbroeks, de Van Hindersteins en andere fami
lies, die in de loop der volgende eeuwen gerekend kunnen worden tot de dan 
meer en meer omlijnde stand der Stichtse ridderschap, vervallen de Van Zij
len in de loop van de 15e eeuw vrij snel tot gewone boeren en poorters van de 
steden Utrecht en Wijk bij Duurstede 28). 

De funkties, die de Van Zijlen in de 14e eeuw bekleden, zijn voornamelijk van 
lokale aard, maar als zodanig wel de hoogst denkbare. Gerrit Pontiaansz. van 
den Zijl stijgt daar tot op zekere hoogte bovenuit. In 1325 noemt hij zich over
ste rechter des domproosts van Utrecht, d.w.z. de hoogste rechterlijke funktio-
naris in het gebied waar de domproost jurisdiktie bezit, te weten Amerongen, 
Doorn, Cothen, Nederlangbroek en Dwarsdijk 29). In 1313 werkt hij mee aan 
de vaststelling door de bisschop van de grenzen van de hof Maarsbergen van 
de premonstratenzerabdij Berne, samen met de deken van het kapittel van S. 
Pieter en de schout van Amersfoort 30). In 1321 neemt hij met o.a. de dekens 

25) Muller Fz., Registers en rekeningen. I, 301, 302. 
26) H. L. Ph. Leeuwenberg en L. van Tongerloo ed. in: Van standen tot staten. Stichtse Histori
sche Reeks I (Utrecht, 1975) 14. 
27) Famulus (knape): Arend van Lunenburg jr. inde Landbrief, eveneens in RAU, Hss., nr. 332-1, 
fol. 100 (1361 mei 3); Gerrit Pontiaansz. van Zijl: W. Hoevenaars, 'De proostdij van Maarsber-
gen', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, (AAU) XVIII (1890) 138 (1313 apr. 
25); RAU, Hss., nr. 313, fol. 103 (1326 jan. 21); Jan Gerritsz. van Zijl: ibidem, nr. 332-1, fol. 59v 
(1348 jan. 29), Dom, nr. 1785(1361 dec. 2); Willem Dirksz. van Zijl: S. Pieter, nr. 561 (1377 mrt. 
12); Miles: Arend van Lunenburg sr., Dom, nr. 2282, fol. 34(1341 mrt. 3). 
28) Zie voor een tak van de familie, die zich in de tweede helft van de 15e eeuw te Bunnik vestig
de: C. Dekker, 'Ter Hul en het geslacht Van Zijl', Jaarboek Oud-Utrecht, 1976, 97-135; voorde de
ken mr. Jan van Zijl, bastaard van bisschop David van Bourgondië: C. Dekker, Het Onze-Lieve-
Vrouwekapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge, 1503-1529 (Goes, 1979). 
29) RAU, Hss., nr. 354, fol. 42 (1325 nov. 23), fol. 61 v(1325 dec. 5). 
30) Hoevenaars, 'De proostdij van Maarsbergen'. 
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van Oudmunster, S. Jan en S. Marie deel aan een onderzoek naar de uitge
strektheid van het bisschoppelijk bezit in Ter Horst bij Rhenen en brengt 
daarover verslag uit aan graaf Willem III van Holland 31). Zijn zoon Jan van 
den Zijl is achtereenvolgens of tegelijkertijd rechter of schout van de dom
proost te Nederlangbroek, Overlangbroek, Amerongen, Cothen en Dwars-
dijk. In de domaniale sfeer is hij bovendien tijnsmeester van de domproost te 
Amerongen, Cothen en Doorn 32). Arend van Lunenburg jr. komt voor als 
rechter in Nederlangbroek 33). 
In het militaire vlak waren de Van Zijlen, zoals alle leenmannen, verplicht 
hun leenheren in geval van gewapende konflikten bij te staan. Gegevens uit 
de praktijk ontbreken vrijwel, behalve ten aanzien van Willem (Dirksz.) van 
den Zijl uit Nederlangbroek, die in het gevolg van heer Zweder van Abcoude 
en Duurstede deelnam aan de strijd van graaf Willem IV van Holland tegen 
Utrecht in 1345 34). Een persoonlijke politieke stellingname mag men hier 
niet achter zoeken. Geen enkele van de hiervoor gememoreerde Van Zijlen 
heeft trouwens, voor zover wij weten, in politiek opzicht een enigszins noe
menswaardige rol gespeeld, met uitzondering van de geestelijken Willem, 
Gerrit en Gijsbert van Zijl. 

Kerkelijke ambten 

Willem van Zijl, de meest ambitieuze van de drie gebroeders Van Zijl, die in 
de geestelijke stand getreden waren, richtte in 1347 een verzoek aan paus Cle
mens VI ter verkrijging van een domkanonikaat in Utrecht 35). Vooralsnog 
had dit geen resultaat, al werd hij wel kanunnik van Oudmunster en kanunnik 
van S. Andries te Keulen 36). In 1350 kreeg hij inderdaad een kanonikaat in 
de dom te Utrecht 37) en in de loop van de jaren '50 werd hij bovendien nog 
kanunnik van S. Vincent te Zinnik in het bisdom Kamerijk en van S. Bartho-

31) J. W. Berkelbach van der Sprenkel, ed., Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van 
Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken Historisch Genootschap 3e serie LXVI (Utrecht, 1937) nr. 
479 (kort voor 1321 aug. 5). 
32) Rechter in Nederlangbroek'. RAU, S. Jan, nr. 169-1, fol. 172v (1361 okt. 29), Dom, nr. 1820 
(1363 aug. 23), nr. 1827 (1366 mei 19), nr. 3050 (1367 dec. 14), nr. 1825 (1389 apr. 22); rechter in 
Overlangbroek: S. Pieter, nr. 560(1391 mei 30); rechter, hof en tijnsmeester in Amerongen: Dom, 
nr. 1860(1366 mei 20, 1368 mrt. 18, 1368 okt. 19), nr. 2417(1368 okt. 11); schout in Cothen: Dom, 
nr. 1790 (1391 mrt. 2); rechter, hof en tijnsmeester in Cothen: Dom, nr. 1785 (1361 dec. 2), nr. 
2406 (1370 apr. 11); hof en tijnsmeester te Doorn: Dom, nr. 218-1 (1364 febr. 4); rechter te 
Dwarsdijk: ibidem, nr. 213 (1361 mei 11). 
33) RAU, Dom, nr. 1826 (1396 apr. 22, 1396 juli 8, 1397 febr. 13), Hss., nr. 332-1, fol. 128 (1398 
nov. 17). 
34) Als zodanig komt hij voor op een lijst van dieghene de wonende sijn buten des heren gherechte 
van Abcoude ende hem dienden voer de stat, onder het hoofd: in Nederlanghebroec, RAU, Bisschop
pen, nr.447. 
35) G. Brom, ed., Bullarium Trajectense. Romanorum Pontiftcum Diplomata quotquot olim usque ad 
Urbanum Papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectense destinata reperiuntur (2 dln; 's 
Gravenhage, 1891, 1896) II, nr. 1230 (1347 sept. 7). 
36) Het is onbekend, wanneer hij kanunnik van Oudmunster is geworden. Op 25 april 1348 wordt 
Gijsbert van Walenburg benoemd na de vrijwillige afstand van Willem van Zijl, ibidem, nr. 1244. 
Voor het kanonikaat in S. Andries te Keulen: H. V. Sauerland, ed., Urkunden und Regesten zur Ge
schichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv (7 dln; Bonn, 1902-1913) III, nr. 739 (1348 
okt. 4). 
37) Brom, Bullarium, II, nr. 1318(1350 mei 13). 
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lomeus te Luik, pastoor van de S. Geertekerk te Utrecht en van de parochie
kerk te Almkerk 38). Onderwijl is hij gaan studeren, mogelijk op niet al te jon
ge leeftijd. In 1357 ontmoeten wij hem als student in het kanoniek recht aan 
de universiteit van Montpellier. Hij laat dan een hoge geestelijke, de aartsbis
schop van Riga, te Avignon bij paus Innocentius VI bemiddelen voor de ver
werving van de proosdij van Albi in Frankrijk, maar het is niet zeker of hij 
hierin sukses had 39). Als hij in 1361 de proosdij van Sint-Odiliënberg ontvan
gen heeft — een beneficie van de dom te Utrecht—, schijnt hij zijn aspiraties 
voorlopig te hebben bevredigd 40). 
Gerrit van Zijl wordt in 1341 begiftigd met de OLV-vikarie in Nederlangbroek 
en richt in 1353 een suppliek aan paus Innocentius VI ter verkrijging van een 
beneficie staande ter kollatie van de bisschop van Utrecht 41). Het resultaat is 
onbekend. In 1356 verwerft hij een kanonikaat in het kapittel van S. Bartho
lomew te Luik, dat hij twee jaar later kan inruilen tegen een kanonikaat in de 
dom te Utrecht, waar hij al sinds 1353 op vlast. Bovendien wordt hij in 1358 
kanunnik-expektant van S. Servaas te Maastricht 42). 
Gijsbert van Zijl, de jongste van de drie, begint in 1361 als pastoor van Leus
den. Een jaar later wordt ook hij kanunnik van de dom te Utrecht. Een kano
nikaat in het S. Pieterskapittel te Mainz, dat hij ambieert, gaat zijn neus voor
bij, maar wel wordt hij in 1365 kanunnik van de kerk der HH. Apostelen te 
Keulen 43). Inmiddels is ook hij gaan studeren en wel aan de universiteit van 
Parijs 44). 
Het is duidelijk dat de gebroeders Van Zijl niet overal tegelijk hebben kunnen 
resideren en al hun ambten naar behoren hebben kunnen uitoefenen. Gerrit 
en Gijsbert waren daar trouwens kerkrechtelijk niet eens toe in staat. Alleen 
Willem had de priesterwijding ontvangen, maar zijn broers hebben het hun 

38) Op 9 febr. 1354 verkreeg Willem het kanonikaat te Zinnik, waarvoor hij dat van S. Andries te 
Keulen moest opgeven, U. Berlière, ed., Suppliques d'Innocent VI, Analecta Vaticano-Belgica V 
(Rome, enz., 1911), nr. 404. Hoewel hij inderdaad kanunnik te Zinnik werd, ibidem, nrs. 413 (1354 
febr. 24). 442 ( 1354 apr. 17), 772 (1335 dec. 9), enz. behield hij desondanks het Keulse kanonikaat. 
Bij een driehoeksruil in 1358, waarbij ook Gerrit van Zijl was betrokken, gaf hij het Keulse kano
nikaat op voor een kanonikaat van S. Bartholomeus te Luik, Berlière, Suppliques, nr. 1208 (1358 
sept. 4), waarvan hij weer afstand deed vóór 13 april 1362, ibidem, noot 6. Voor het pastoraat van 
de S. Geerte, ibidem, nrs. 413 (1354 febr. 24), 442 (1354 apr. 17), 772 (1355 dec. 9); Brom, Bullari-
um II, nrs. 1536 (1355 juni 16), 1703 (1362 nov. 8) en R. R. Post ed., Supplieken gericht aan de pau
sen Clemens VI, Innocentius VIen Urbanus V. Studiën van het Nederlandsch Historisch Instituut te 
Rome II (Den Haag, 1937) nrs. 579 (1361 febr. 1) en 793 (1364 juni 11). Voor het pastoraat te Alm
kerk, Brom, Bullarium, II nr. 1547 (1355 dec. 9) en Post, Supplieken, nr. 515 (1358 sept. 4). 
39) Post, Supplieken, nr. 489 (1357 dec. 23). Hij brengt het in zijn studie tot bakkalaureaat in de 
dekreten, Sauerland, Urkunden Rheinlande V. nr. 982 (1373 nov. 10). H. Nelis, ed.. Documents rela
tifs au Grand Schisme, III, Analecta Vaticano-Belgica. XIII (Rome 1934) nr. S. 833 (1381 nov. 19). 
40) Berlière, Suppliques, nr. 1804(1361 sept. 25). 
41) Post, Supplieken, nr. 408 (1353 sept. 6). 
42) Hij krijgt de prebende in de S. Bartholomeus op 24 febr. 1356, Berlière, Suppliques, nr. 871 
noot 2, en ruilt die in tegen een kanonikaat in de dom te Utrecht, 1358 sept. 4, ibidem, nr. 1208. 
Voor zijn kanonikaat van S. Servaas: ibidem, nrs. 335 (1353 okt. 13) en 1208 (1358 sept. 4) en C. Ti-
hon, ed., Lettres d'Urbain V, II, Analecta Vaticano-Belgica XV (Rome enz., 1932), nr. 2479 (1369 
dec. 11). 
43) Voor het pastoraat te Leusden en het kanonikaat te Mainz, Brom, Bullarium, II, nr. 1675; 
Post, Supplieken, nrs. 595 (1361 sept. 25) en 740 (1363 aug. 22); voor het domkanonikaat te 
Utrecht, Brom, Bullarium, II, nr. 1688 (1362 apr. 13) en 1701 (1362 nov. 8); voor het Keulse kano
nikaat, Brom, Bullarium, II, nr. 1809, en Post, Supplieken, nr. 797 (1365 mei 7). 
44) Post, Supplieken, nr. 797 (1365 mei 7). 

69 



gehele leven niet verder dan tot subdiaken gebracht 45). Als Gerrit in 1341 
begeven wordt met de vikarie in Nederlangbroek, wordt hij clericus genoemd, 
terwijl het bedienen van een altaar het werk van een priester was. Het was 
echter een frekwent voorkomend verschijnsel in die tijd dat geestelijken zon
der priesterwijding als titularissen van kerkelijke ambten, waarvoor het pries
terschap vereist was, plaatsvervangers aanstelden om aan de verplichtingen 
van het ambt te kunnen voldoen. De titularis ontving dan de inkomsten aan 
het ambt verbonden zonder daarvoor iets te doen dan te zorgen dat het ambt 
in feite werd waargenomen door een priester, die genoegen nam met een ge
reduceerde vergoeding. Zo moet Gerrit een plaatsvervanger hebben gehad te 
Langbroek en Gijsbert te Leusden 46). Maar ook van Willem mogen wij aan
nemen dat hij, ondanks zijn priesterschap, de pastoraten van de S. Geerte-
kerk en van Almkerk niet zelf zal hebben uitgeoefend. 

Hoewel daarvan niets uit de bronnen blijkt kunnen wij vermoeden dat Gerrit 
en Gijsbert hun kanonikaten in de dom, respektievelijk in 1358 en 1361 ver
worven, in hoge mate aan de bemoeienis van hun broer Willem te danken 
hebben gehad. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor een kanonikaat in het ka
pittel van S. Pieter van een ander familielid, Hendrik van Zijl, misschien 
eveneens een broer. In 1367 schoof Willem van Zijl Hendrik opnieuw naar 
voren voor een vakant beneficie, staande ter kollatie van het kapittel van 
Oudmunster. Op een onbekend tijdstip in dat jaar verscheen Willem van Zijl 
in de kapittelvergadering van S. Pieter te Utrecht en las daar in aanwezigheid 
van een notaris en getuigen een oorkonde voor van de officiaal in diens hoe
danigheid van kommissaris-generaal van de bisschop en met het bisschoppe
lijk zegel bezegeld 47). De oorkonde betrof in werkelijkheid een pauselijke 
gunst voor Jan van Amerongen, kanunnik van Oudmunster, ten aanzien van 
het niet nader omschreven beneficie, maar bij het voorlezen verving Willem 
van Zijl telkens de naam van Jan van Amerongen door die van Hendrik van 
Zijl, als kanunnik van S. Pieter waarschijnlijk ter vergadering aanwezig 48). 
Of het beneficie daardoor inderdaad aan Jan van Amerongen is voorbijge
gaan en aan Hendrik van Zijl is toegevallen, weten wij niet, maar het delikt 
van oorkondevervalsing, zij het niet in geschrifte, door Willem van Zijl ge
pleegd, was in ieder geval twee jaar later wijd en zijd bekend. Het was toen 
overigens niet de enige handeling waardoor de kanunniken Van Zijl apud bo
nos et graves hommes in ecclesiis ac civitate et diocesi Traiectensi sunt palam et pu
blice diffamati et de eis suspecti. 

Geruchtmakend optreden en gevangenschap 

Stichtenaars als zij waren beschouwden de Van Zijlen de kanonikaten van de 

45) Gerrit en Gijsbert van Zijl heten beiden subdiaconus op 19 nov. 1381, Nelis, Documents relatifs 
au Grand Schisme, nrs. S. 834 en 835. 
46) Van Gijsbert van Zijl wordt in 1367 in verband met zijn pastoraat te Leusden gezegd: absque 
legitimo impedimento et canonica dispensatione ad sacros ordines non promotus, Post, Supplieken nr 
740(1363 aug. 22). 
47) RAU, Oudmunster, nr. 2523 (1369 mei 13). 
48) Hendrik van Zijl, kanunnik van S. Pieter, overleed volgens een necrologium van het kapittel 
op 27 apr. 1376, RAU, Hss., nr. 358-1, fol. 48v; nr. 324, fol. 20. 
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Utrechtse dom als hun belangrijkste waardigheden. Behalve voor studiedoel
einden waren zij weinig langdurig afwezig en resideerden zij te Utrecht, waar 
zij met hun drieën en de dienstmeid Elisabet van Beesde één van de vier ste
nen huizen binnen de immuniteit van de dom bewoonden 49). Wel vertoefden 
zij vanwege hun jacht naar beneficies en de processen met andere gegadig
den, die daaruit voortvloeiden, zo nu en dan in de pauselijke omgeving te 
Avignon. Gijsbert deed kort na zijn aanvaarding als kanunnik het domkapit
tel te Utrecht een proces aan te Avignon en vervolgens ook te Parijs, waar hij 
studeerde. Inzet was het annus gratie, de gewoonte dat de vruchten van een 
prebende van een overleden kanunnik nog een jaar lang toekwamen aan de 
erven van de overledene. Gijsbert nam dit niet en beschuldigde het kapittel 
ervan dat het hem zijn inkomsten onthield. Hangende de processen werden 
door het kapittel Filips van Groeneveld, proost van Eist, en Gijsbert van Wa
lenburg, domkanunnik, tot scheidsrechters aangesteld, maar aan hun uit
spraak werd niet de hand gehouden. In 1366 bereikte de domdeken Hendrik 
van der Weide tenslotte een kompromis, waaraan het kapittel enerzijds en 
Gijsbert van Zijl, bijgestaan door zijn broer Willem anderzijds, zich op straffe 
van boete beloofden te zullen houden 50). 

Ondanks hun residentie in Utrecht bleven de gebroeders Van Zijl met allerlei 
banden gebonden aan Langbroek, waar zij in 1367 op een goedkope manier 
een steenhuis — mogelijk een woontoren — bouwden 51). Met een aantal 
handlangers stalen zij 's nachts de daarvoor benodigde stenen en balken, die 
binnen de immuniteit lagen opgeslagen en bestemd waren voor de dombouw. 
Deze werden vervolgens stiekum de immuniteit uitgesmokkeld en naar Lang
broek vervoerd. Misschien vanwege de bouwaktiviteiten, misschien om ande
re redenen stond Willem van Zijl voor 300 pond in het krijt bij zijn zuster 
Zwaneld in Langbroek. Hij had dat geld geleend van haar eerste man Jan 
Pawe 52), die zijn neef was. Zwaneld, inmiddels hertrouwd met Otto van 
Woudenberg, had de oorkonde van Willems schuldbekentenis in een kist lig
gen in haar steenhuis. Op 7 februari 1369 in het begin van de nacht kwamen 
de kanunniken Willem en Gerrit van Zijl met een aantal lieden naar Lang
broek om een inbraak te plegen in het huis van Otto van Woudenberg en hun 
zuster Zwaneld. Willem bleef op de weg op de uitkijk staan en Gerrit drong 
met de handlangers het huis binnen. Zij braken de deur van de kamer open, 
waar de kist stond, en vervolgens de kist zelf en namen de schuldbekentenis 
mee. In één moeite door verdwenen ook andere oorkonden in hun zak en pik
ten zij nog wat geld en kleren mee, lange en korte, zoals later in hun beschul-

49) Vocata domus lapidea intra quatuor domos lapideas, RAU, Dom, nr. 581 (1372 aug. 3). 
50) Ibidem, nr. 171 (1366 juni 6). 
51) De hier volgende gegevens over de deukten van de gebroeders Van Zijl, hun gevangenschap 
en eerherstel zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan 5 charters, gedateerd tussen 24 februari en 
13 mei 1369, RAU, Oudmunster, nr. 2523, en 28 charters, gedateerd tussen 26 februari 1369 en 27 
juni 1375, Dom, nr. 581. Alle charters bevatten notariële instrumenten. Wij laten na per charter 
te verwijzen. 
52) Jan Pawe komt in 1337 voor als landgenoot in Langbroek, RAU, Dom, nr. 1846 (1337 mei 
27). Een familielid van hem, Klaas Goertsz. Pawe, had van de domproost de woontoren Jager-
stein in leen, ibidem, nr. 2368-1, fol. 7v (1391). Otto van Woudenberg komt voor als landgenoot in 
Langbroek in 1371 bij de overdracht van een stuk land aan Dirk, zoon van Jan Pawe, KKK, nr. 
531, fol. 92 (1371 jan. 26). 
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diging zal komen te staan. Nog diezelfde nacht was de buit in veiligheid ge
bracht binnen de immuniteit van de dom. Het ligt voor de hand dat Otto en 
Zwaneld, toen zij de diefstal bemerkt hadden, hebben vermoed wie de daders 
waren en aangifte hebben gedaan. 
Een week later, in de nacht van 14 februari, togen de kanunniken opnieuw 
naar Langbroek om wraak te nemen, weer met een stel handlangers en nu al
len zwaar bewapend. Otto en Zwaneld en hun gezin waren echter op hun hoe
de en de kanunniken moesten een heuse belegering van het steenhuis begin
nen, maar daarvoor waren zij dan ook uitgerust met apparaten om kogels te 
slingeren en pijlen en bogen. Hoe deze strijd verliep weten wij niet precies, 
maar zeker is wel dat de kanunniken bijna de gehele bevolking van Lang
broek tegen zich kregen. Hun eigen huis daar konden zij blijkbaar niet meer 
bereiken en zij moesten een toevlucht zoeken in de pastorie van Nederlang-
broek. Daar verschansten zij zich tegen een woedende menigte belegeraars, 
die het op hun leven hadden gemunt. Op 17 februari verschenen de bisschop
pelijke maarschalk en de vikaris-generaal in geestelijke zaken om hen te ont
zetten, maar tevens om hen in te rekenen. Twee familieleden die zich ook in 
de pastorie bevonden en blijkbaar tot hun handlangers behoorden, Dirk van 
Zijl en Jan van Muden, werden gebonden naar Utrecht gevoerd en de kanun
niken naar de abdij van S. Laurens in Oostbroek. Vandaar werden laatstge
noemden op 22 februari overgebracht naar de bisschoppelijke burcht Ter 
Eem, waar zij tot 12 mei in ijzeren ketenen in de kerker verbleven. 
Uit de bronnen krijgt men de indruk dat de Van Zijlen zich vaker dan in de 
hier genoemde gevallen hebben misdragen en men kan zich afvragen hoe het 
domkapittel dit kon laten passeren. Dat zij sympatisanten hadden — ongetwij
feld los van hun vergrijpen maar uit anderen hoofde - is zeker, zowel onder 
de kanunniken als in de stad. Misschien maakten zij deel uit van één der par
tijschappen, die in Utrecht in die tijd welig tierden. Wij weten het niet. Wel 
zijn zij geëxkommuniceerd, want in een beschuldiging, die op 13 mei vanwege 
de bisschop aan het domkapittel zou worden overhandigd, kwam te staan dat 
zij zich van hun exkommunikatie niets hadden aangetrokken en dat Willem 
zelfs missen had gecelebreerd terwijl hij in de ban was. Zodra de gevangenna-
me zich had voltrokken begon het domkapittel te protesteren en het werd 
daarbij krachtig gesteund door de andere kapittels. Op 24 februari 1369 ver
zochten de vijf kapittels plechtig aan de vikaris-generaal Jan van Nieuwenaar 
om de gevangen kanunniken over te dragen aan het domkapittel konform het 
voorrecht van de kapittels om hun eigen leden te berechten, maar de vikaris-
generaal moest meedelen, dat deze zaak niet aan hem ter beoordeling stond, 
daar het hier een aktie van de bisschop zelf betrof. De kapittels herhaalden 
hun protest 53). 

Al zullen de gebeurtenissen in Langbroek de direkte aanleiding tot het bevel 
van de bisschop tot gevangenname zijn geweest, er lag een verzoek van de 
magistraat van Utrecht aan ten grondslag. Ook in Utrecht hadden de kanun-

53) Nog pas in 1365 hadden bisschop Jan van Arkel, toen reeds te Luik, en de vijf kapittels een 
overeenkomst gesloten tot opschorting voor 30 jaar van hun geschil over onder andere bestraf
fing van kanunniken, waarbij de bisschop beloofde de rechten en gewoonten van de kapittels te 
zullen eerbiedigen, RAU, Dom, nr. 3281 (1365 mei 20). 
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niken blijkbaar gestolen, maar als geestelijken waren zijn ongrijpbaar voor de 
wereldü'ke arm O" 16 februari vervoe°den AJfard van Niiendaal Melis Ar-
noudsz., Jan Meye en Herman van der Meye, schepenen en burgemeesters 
van Utrecht, zich aan het huis van de gebroeders Van Zijl in de immuniteit. 
Drie domkanunniken waren er bij aanwezig om formeel tegen de schending 
van de immuniteit door de wereldlijke macht te protesteren en verder nieuws
gierig bij de huiszoeking toe te kijken. De schepenen troffen de gestolen goe
deren, waarvoor zij belangstelling hadden, niet aan; de kanunniken vonden 
echter een psalterium, dat in de dom als vermist werd beschouwd, en rekenin
gen van de grote kamer van het kapittel. Zij namen die mee en stelden daarop 
het huis onder de hoede van de huishoudster Elisabet van Beesde. Twee da
gen later volgde een nieuwe huiszoeking, nu behalve door de leden van de 
magistraat ook door de officiaal Andries Herdering van Groningen en diens 
zegelaar, in aanwezigheid van afgevaardigden van zowel domproost als dom
kapittel, maar ook nu zonder noemenswaardig resultaat. De gestolen schuld
bekentenis voor Jan Pawe en Zwaneld van Zijl, waar men blijkbaar naar 
zocht, werd niet gevonden, wel een akte van lijftocht voor Zwaneld, geda
teerd 17 november 1364. 

Met de gevangen gebroeders gebeurde vooralsnog niets. Vrienden van hen 
drongen er bij de bisschop op aan niet te snel tot berechting over te gaan, op
dat men zich goed zou kunnen voorbereiden. Bovendien lag daar nog de pres
tigekwestie of de bisschop dan wel het domkapittel de verdachten moest be
rechten. Op 11 mei verscheen bisschop Jan van Virneburg in de vergadering 
van de vijf kapittels om de bezwaren tegen zijn handelwijze aan te horen. 
Door de mond van Jacob Zoudenbalch, abt van de S. Laurensabdij te Oost
broek, liet hij vervolgens verklaren zich te willen onderwerpen aan een 
scheidsrechterlijke uitspraak door Zweder Uterlo, domproost, Pieter van de 
Velde, proost van S. Jan, Gerrit Foec, deken van Oudmunster en Robrecht 
van Drongelen, deken van de Noordmonsterkerk te Middelburg. De kapittel
heren verklaarden daarop hetzelfde, waarop de vergadering werd geschorst 
tot de avond. Na de heropening deelden de scheidsrechters — behalve Foec, 
die afwezig was - hun uitspraak mee, luidend, dat de bisschop nog vóór of op 
de volgende dag de gevangen kanunniken ter berechting diende uit te leveren 
aan het domkapittel. Meteen ontstond er een tumult en grote beroering. Een 
gedeelte van de vergadering, dat blijkbaar geen fiducie had in een degelijke 
en onpartijdige berechting door het kapittel, begon te roepen dat de uitspraak 
het gevolg was van een overeenkomst tussen de partijen, een ander gedeelte 
dat zij wel degelijk gebaseerd was op het recht. De afgevaardigden van de bis
schop, waaronder de vikaris-generaal, sinds kort ook officiaal, verlieten tij
dens het tumult de vergadering en notaris Jan Gruter vroeg ten einde raad 
wat hij nu in zijn oorkonde moest zetten. Natuurlijk, zei de domproost, dat de 
uitspraak gebaseerd is op het recht van de Utrechtse kerken! 
Vooruitlopend op de beslissing had het domkapittel, dat tot dan toe geen ge
vangenis had gehad, de kelder van het huis Scuddemantel speciaal met het 
oog op de Van Zijlen als zodanig laten inrichten. Op 12 mei ging de kerker 
van Ter Eem open, maar daarna ontstond er meteen een incident, omdat 
Gerrit van Zijl trachtte zich op een bisschoppelijke dienaar, Pontiaan van La-
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kerveld, te werpen en hem met de dood bedreigde. De kanunniken werden 
nu zo vast in de ketenen geklonken, dat zij geen voet meer konden verzetten 
en in die toestand werden zij op 14 mei letterlijk Scuddemantel binnengedra
gen. Door de officiaal en de prokureur van de bisschop, die het transport had
den begeleid, werden zij aan zes domkanunniken overgegeven. De gevange
nen vroegen hun mede-kanunniken om rechtskundige bijstand, waarbij zij 
zich beriepen op het liber camere en de daarin vervatte statuten. Willem Bu
ser, de bisschoppelijke prokureur, diende meteen een puntsgewijze opsom
ming van beschuldigingen in, van de steendiefstal en de „oorkondeverval
sing" in 1367 tot en met de poging tot doodslag van de vorige dag, met een 
memorie van eis en een op 12 mei door de bisschop uitgevaardigde oorkonde, 
waarin deze uitvoerig zijn visie op de gepleegde misdrijven had neergelegd. 
De steendiefstal alleen al, zei de bisschop, zou ten aanzien van leken voldoen
de zijn voor de doodstraf, want behalve diefstal was hier heiligschennis bedre
ven, omdat het de immuniteit en stenen van de kerk betrof. Bovendien had
den de Van Zijlen hun eed geschonden dat zij de goederen van de kerk zou
den vermeerderen in plaats van verminderen. Ten aanzien van geestelijken 
gingen zijn gedachten uit naar het plaatsen aan de schandpaal, het vervallen 
verklaren van de kerkelijke ambten, het terugzetten in de stand der leken en 
langdurige gevangenschap. 

Het domkapittel nam deze suggestie voor kennisgeving aan en begon zijn ge
vangen leden van hun ketenen te ontdoen, zodat hun vlees en botten weer 
konden genezen. Zo werd Scuddemantel, volgens een notarieel relaas van 
een maand later, voor de gebroeders een meer eervolle en waardiger gevan
genis dan Ter Eem. Op 29 mei werd als dag van de berechting bepaald vrijdag 
1 juni, waarop Willem van Zijl verzocht zich nog enige dagen te mogen bera
den. Op de avond van die 29e mei echter, tegen zonsondergang, wisten de 
drie gevangen kanunniken uit hun kerker te ontsnappen. In de kringen van 
het kapittel deed het verhaal de ronde dat zij zichzelf hadden bevrijd. Met 
Gods hulp, voegde Klaas van Loenen — een burger van Utrecht en toch een 
geletterd man! 54) - daaraan toe, toen hij de volgende dag, daartoe gemach
tigd door de Van Zijlen, beroep tegen de hun aangedane behandeling aante
kende bij de paus. 
Op 3 juni lieten de gebroeders vanuit de herberg van Aleid van Poelwijk in 
Lobith het kapittel weten, dat zij niet meer in de stad en het Sticht Utrecht 
durfden te komen uit vrees voor geweld van de zijde van de bisschop, diens 
maarschalk en vikaris-generaal. Niet van de zijde van het kapittel dus, het
geen in verband met de ontsnapping te denken geeft. De slappe houding, die 
het kapittel in de hele zaak aannam, valt wellicht te verklaren uit balorigheid 
tegen bisschop Jan van Virneburg, met wie de kapittels niet alleen een kom-
petentiestrijd voerden, maar ook in andere opzichten overhoop lagen 55). Op 
15 juni bereikte de in Lobith afgelegde verklaring Utrecht en werd zij door 
een andere gemachtigde van de Van Zijlen, Arnoud van der Oy, in de verga
dering van het domkapittel voorgelezen. Al eerder, op 4 juni had Van der Oy 

54) Nycholaus de Loenen filius Richardi, civis Traiectensis literata tarnen persona. 
55) E. T. Suir, 'Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels, 1364-1371',ziehiernablz. 
85. 
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onafhankelijk van Klaas van Loenen eveneens beroep aangetekend bij de 
"aus te^en de behandelin" van de Van Zi'len door de bisscho^, er aan toevoe
gend dat de gebroeders reeds onderweg waren naar het pauselijk hof. Aan te
rugkeer durfden zij blijkbaar niet meer te denken, want zij gaven hun ge
machtigden Klaas van Loenen en Arnoud van der Oy, beiden burgers van 
Utrecht, opdracht de inboedel van hun huis in de immuniteit te verkopen. 
Dezen stelden op 7 juli een inventaris op van het meubilair, de gebruiksvoor
werpen en kleinodiën, die zij daar aantroffen en gingen vervolgens over tot 
openbare verkoop. Dat laatste nemen wij aan, hoewel de Van Zijlen later niet 
over een verkoop, maar over een beroving spreken. Of de formele berech
ting, bij verstek, nog heeft plaatsgevonden weten wij niet, maar het is niet 
waarschijnlijk. Wel werden de Van Zijlen na hun vertrek uit het kapittel ge
stoten en van hun kanonikaten vervallen verklaard. Aan hun terugkeer dacht 
waarschijnlijk niemand. 

Eerherstel 

In Avignon hadden de Van Zijlen zo hun relaties. Uit de periode van hun ver
blijf daar moet de aanstelling van Willem tot kapelaan van kardinaal Jean de 
Cros dateren 56). Gerrit had nog een proces voor het pauselijk hof lopen over 
de inkomsten van zijn kanonikaat in de S. Servaas te Maastricht, dat hij.op 11 
december 1369 won 57). Het proces tegen de bisschop van Utrecht was waar
schijnlijk nog niet afgerond, toen bisschop Jan van Virneburg op 23 juni over
leed, zodat de zaak werd geseponeerd. Op 19 december 1370 overleed ook 
paus Urbanus V. Hij werd kort daarna opgevolgd door Pierre Rogiers de 
Beaufort, die op 5 januari 1371 als Gregorius XI werd geïntroniseerd. Vanaf 
1347 tot zijn ambtsaanvaarding als paus was Rogiers proost van het kapittel 
van Oudmunster te Utrecht geweest 58). Als kardinaal had hij evenwel te 
Avignon verblijf gehouden en het beheer van de proosdij door een gemach
tigde, Robrecht van Deutz, laten waarnemen. Niettemin was hij door enkele 
kwesties met het kapittel bij tijd en wijle bij de gang van zaken in Utrecht be
trokken geweest en uit de verdere ontwikkelingen menen wij te mogen opma
ken dat althans Willem van Zijl paus Gregorius XI persoonlijk kende. Als zijn 
opvolger in Utrecht begaf de paus Ademaar van der Roedze, een zoon van 
zijn zuster, met de proosdij van Oudmunster. Ademaar studeerde toen in 
Montpellier burgerlijk recht en kreeg in oktober 1372 ontheffing van de resi
dentieplicht 59). 

Inmiddels hadden de Van Zijlen een proces aangespannen tegen het Utrecht
se domkapittel vanwege hun uitstoting en het verlies van hun prebenden, een 
proces dat gunstig voor hen verliep. Vooruitlopend op het vonnis droeg paus 

56) Hij komt als zodanig voor, Brom, Bullarium, II, nr. 2060(1372 mei 29); Sauerland, Urkunden 
Rheinlande, V, nr. 1091 (1375 febr. 18) en K. Hanquet en U. Berlière, ed.. Documents relatifs au 
Grand Schisme, II, Analecta Vaticano-B elgica XII (Rome enz., 1930), nr.251 (1378 nov. 15)enop 
andereplaatsen. 
57) Tihon, Lettres d'Urbain V, nr. 2479. 
58) RAU, Oudmunster, nrs. 1710-1713. 
59) Ibidem, nr. 1714(1372 okt. 2). In de nederlandstalige teksten heet de proost Ademaer van der 
Roedze, in de latijnse Ademarus de Rape. 
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Gregorius XI op 28 oktober 1371 Gerrit van Zijl in zijn hoedanigheid van 
domkanunnik van Utrecht op om de nieuwe proost van het kapittel van S. Jan 
in het bezit van zijn proosdij te stellen 60), een wel zeer duidelijke hint voor 
Utrecht dat de paus de uitstoting niet erkende. Ademaar van der Roedze, de 
nieuwe proost van Oudmunster, deed, naar wij aannemen op instigatie van 
zijn oom, de paus, ook een duit in het zakje en stelde Willem van Zijl aan tot 
zijn gemachtigde om het feitelijke beheer van de proosdij te voeren. Onder de 
nieuwe bisschop Arnoud van Horn met een nieuwe officiaal en een nieuwe vi-
karis-generaal en met de steun van Avignon in de rug leek het tij voor terug
keer naar Utrecht gunstig. In de zomer van 1372 verschenen de gebroeders in 
de stad en traden er op met een autoriteit alsof er niets gebeurd was. Zij lieten 
de officiaal opdracht geven aan een notaris om 25 belangrijke personen te ci
teren, te weten de deken en 14 kanunniken van de dom, waaronder de ex-offi-
ciaal, 4 priesters, waaronder de (zieke) pastoor van Cothen en 6 burgers van 
Utrecht, waaronder de burgemeesters en schepenen uit 1369, die de huiszoe
king hadden verricht, om op 4 augustus 1372 aanwezig te zijn, wanneer de 
Van Zijlen het huis, dat zij in de immuniteit hadden bewoond, zouden betre
den, en om een inventaris te maken van hetgeen daar werd aangetroffen 61). 
Na deze opvallende rentree stelde Willem van Zijl als plaatsvervangend 
proost van Oudmunster op 7 september mr. Bertoud van Ruenhove aan tot 
zijn socius 62) en machtigde op 22 september zijn broer Gerrit om scheids
rechters aan te zoeken om de nog steeds te Avignon hangende kwestie met 
het domkapittel door een uitspraak in der minne te schikken. Doch dit was 
niet meer nodig toen op 20 oktober de Van Zijlen door de paus in het gelijk 
werden gesteld. Hij beval de dekens van S. Georg te Keulen en S. Marie te 
Utrecht benevens de aartsdiaken van Xanten het Utrechtse domkapittel op te 
dragen de gebroeders Van Zijl weer in hun midden op te nemen, in het bezit 
te stellen van hun prebenden en een schadevergoeding uit te keren 63). Dit 
alles op straffe van exkommunikatie. En zo geschiedde het. In de jaren 1373-
1375 moest het domkapittel in termijnen het kolossale bedrag van 3163 pond 
aan de Van Zijlen uitbetalen, waarvan de kwitanties bewaard zijn. De positie 
die de gebroeders toen innamen, door genadiglijk uitstel van betalingen te 
verlenen, wanneer de deken en het kapittel niet aan hun verplichtingen kon
den voldoen, is wel een geheel andere dan die in 1369. 

De relatie met Avignon werkte ook verder. In 1373 werd Willem van Zijl 
proost van Eist en deken van S. Pieter te Utrecht. Eerder moet hij echter al 
kanunnik van de OLV-kerk van Aken zijn geworden, want dit ambt gaf hij op 
voor de voor hem belangrijker dekenij van S. Pieter 64). Gerrit van Zijl ver-

60) Brom, Bullarium, II, nr. 2031. 
61) RAU, Dom, nr. 581. 
62) RAU, Oudmunster, nr. 1714 (1372 sept. 7). 
63) Brom, Bullarium, II, nrs. 2090 (t.a.v. Gerrit van Zijl), 2091 (t.a.v. Gijsbert van Zijl) en 2092 
(t.a.v. Willem van Zijl). In het bevel ten aanzien van Willem is de deken van S. Georg te Keulen 
vervangen door de abt van S. Cypriaan te Venetië. 
64) Voor het bezit van de proosdij van Eist moest hij voor het pauselijk hof een proces voeren te
gen de kanunnik Hugo Ustinc, Brom, Bullarium, II, nr. 2060 ( 1372 mei 29), nr. 2119 (1373 jan. 12), 
Sauerland, Urkunden Rheinlande V, nr. 1091 1375 febr. 18). Voor de ruil van het dekenaat van S. 
Pieter tegen het kanonikaat van OLV te Aken, Brom, Bullarium, II nr. 2156, Sauerland, Urkunden 
Rheinlande, V, nr. 982 (1373 nov. 10) en Brom, Bullarium, II, nr. 2164 (1374 jan. 24). 
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kreeg in 1372 het pastoraat van Ouderkerk aan de Amstel en in 1374 dat van 
Recklinghausen, waarbij hij zijn andere beneficies behield 65). Het meest op 
de voorgrond traden de beide gebroeders echter in betrekking tot het kapittel 
van Oudmunster. Tijdens zijn veelvuldige afwezigheid liet Willem zich als ge
machtigde van de proost van dat kapittel vervangen door een substituut-ge
machtigde: zijn broer Gerrit. Voor de proosdij van Oudmunster betekende 
het optreden van de beide broers een periode van wanbeheer, die, had zij lan
ger'geduurd, voor die instelling rampzalig had kunnen worden. In 1374 ont
stond er dan ook een diepgaand geschil tussen deken en kapittel enerzijds en 
de gemachtigde van de proost anderzijds over het goederenbeheer van de 
proosdij en het bestuur van het aartsdiakonaat 66). 
Willem van Zijl was in het voorjaar van 1374 door paus Gregorius XI belast 
met een missie in Duitsland, waar zijn optreden voor de bisschop van Spiers 
aanleiding vormde hem gevangen te nemen en te Uderheim in de kerker te 
zetten. Zijn broers raakten ook bij deze affaire betrokken, maar het rechte 
weten wij er niet van. In de zomer werd de zaak geregeld. De gebroeders Van 
Zijl zagen af van een schadevergoeding voor de toegebrachte overlast en zij 
wisten de Langbroekse ministeriaal Gijsbert van Hardenbroek over te halen 
zich bij de bisschop van Spiers voor hen garant te stellen. Een aantal anderen, 
onder wie Arend van Lunenburg jr., fungeerde daarbij als borg 67). Dit alles 
kostte veel geld en Gerrit van Zijl, die in die tijd als substituut-gemachtigde 
de proosdij van Oudmunster beheerde, vond dit in de proosdijgoederen. In 
een lijst van grieven van het kapittel werden tegen hem malversaties bij de 
jaarlijkse verkoop van tienden aangevoerd. Waaruit die precies bestonden 
wist het kapittel niet, want de stukken van de verkopingen waren nooit bin
nengekomen, zelfs niet de verplichte akten van borgtocht. Een jaar later was 
het kapittel wel op de hoogte van de details. Verschillende proosdijtienden, 
zoals die in Driel, Brakel en Rijswijk aan de Lek waren ver beneden de waar
de verkocht, waarvoor Gerrit van Zijl zich met geschenken had laten belonen 
(receptis inde muneribus). Deze indirekte vorm van diefstal wisselde Gerrit in 
Vleuten af met een direkte. Daar had hij volgens de lijst van grieven het beste 
tiendblok, het Hofland, met een waarde van 300 pond, eenvoudig buiten de 
verkoop gehouden en voor zichzelf gereserveerd. Daarnaast had hij 330 pond 
opgenomen uit het kapittelfonds de prebendis mortuorum, zonder schuldbe
kentenis of onderpand te verstrekken. Het ergst van alles, omdat de kanunni
ken hierdoor dagelijks de gevolgen van het wanbeheer aan den lijve onder
vonden, was het achterwege blijven van de gebruikelijke uitkeringen van een 

65) Gerrit krijgt het pastoraat van Ouderkerk op 19 april 1372, Brom, Bullarium, II, nr. 2047 
maar moet daarvoor nog een proces voeren, ibidem, nrs. 2204 (1374 jan. 8) en 2232 (1375 juli II). 
Voor het pastoraat van Recklinghausen: Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 1025 (1374 apr. 
28). Aan de verkrijging van dit laatste pastoraat was als voorwaarde verbonden een onderzoek 
naar de kennis van het latijn: bene legere et bene construere et bene cantare ac bene et congrue loqui 
latinis verbis. 
66) Er is een menigte bescheiden, waaronder 49 charters over het geschil bewaard, RAU, Oud
munster, nr. 1714, waarnaar in het vervolg niet meer in het bijzonder wordt verwezen. 
67) RAU, Hss., nr. 313, fol. 133 (1374 juli 22), vgl. ibidem, nr. 332-1, fol. 109v. Op 8 maart 1374, 
wanneer Gijsbert van Zijl een gedeelte van de schadevergoeding van het domkapittel int, tekent 
het kapittel protest aan tegen de afwezigheid van Willem en Gerrit. Mogelijk stond dit in verband 
met de affaire met de bisschop van Spiers, Dom, nr. 581. 
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bepaald aantal mudden graan ten behoeve van brood en bier voor de leden 
van het kapittel, waartoe de proost sinds eeuwen gehouden was. Op het mo
ment dat de lijst van grieven werd opgesteld had de uitkering al twee maan
den lang niet plaatsgevonden, hetgeen in de geschiedenis van het kapittel nog 
nooit was vertoond 
Toen de lijst van grieven op 26 januari 1375 door Gerrit van Bronckhorst, tre-
saurier van Oudmunster, aan proost Ademaar van der Roedze in diens wo
ning te Avignon werd aangeboden, was deze al voorbereid, want in zijn huis 
bevond zich op dat moment Willem van Zijl, samen met Jan Wit, de pastoor 
van Tuil aan de Lek. De proost, die geheel onder Willems invloed stond, nam 
de lijst dan ook voor kennisgeving aan. Willem maakte zijn verblijf te Avig
non ook op andere wijze nuttig en werd enkele weken later, mogelijk uit er
kentelijkheid voor zijn missie in Spiers, door de paus begeven met een kano-
nikaat in de S. Andrieskerk te Keulen, waar hij al eerder kanunnik was ge
weest 68). In Utrecht werd de zaak nu voorgelegd aan een drietal scheids
rechters, Lubbert Bolle, domdeken, Gijsbert van Rhenen, domkanunnik en 
proost van West-Friesland, en Jan van Tuil, eveneens domkanunnik, maar 
hun minnelijke schikking werd door Willem van Zijl niet aanvaard en hij be
riep zich op 13 oktober 1375 op het pauselijk hof te Avignon. Bij het opstellen 
van de akte van appel fungeerden zijn broer Gijsbert van Zijl, domkanunnik, 
en (zijn broer?) Hendrik van Zijl, kanunnik van S. Pieter, als getuigen. 
In Avignon werd opnieuw gepoogd de kwestie in der minne te schikken en in
derdaad wisten Pierre Gyraud, proost van Marseille, als prokureur van Ade
maar van der Roedze, en Gerrit van Bronckhorst, als prokureur van deken en 
kapittel van Oudmunster, in aanwezigheid van Willem van Zijl tot een kom-
promis te geraken, met als gevolg dat Willem en zijn broer Gerrit het kapittel 
in verschillende oorkonden beloofden gelden te zullen terugstorten en het ka
pittel niet meer te zullen benadelen. Het bleken loze woorden. Uit een onge
dateerde brief van het kapittel aan de proost in Avignon vernemen wij dat de 
schuld van Willem van Zijl, alleen terzake van het brood en bier voor de ka
nunniken, inmiddels was opgelopen tot boven de 400 franken. In het begin 
van 1376 werd de tresaurier Gerrit van Bronckhorst opnieuw naar Avignon 
gezonden met een brief van het kapittel aan de paus op zak, waarin het klaagt 
machteloos te staan tegen de voortgaande beroving en gevallen van fraude 
door de gemachtigde van de proost, omdat de proost zulke machtige relaties 
heeft (depotentia dicti dominiprepositi) en omdat Willem van Zijl een wig drijft 
tussen het kapittel en de proost. Onderweg naar Avignon verbleef de tresau
rier eerst enige tijd te Maastricht, waar hem nog een brief van het kapittel be
reikte met enige nuttige wenken en vanwaar hij zelf op 17 januari een brief 
naar Utrecht terugschreef met nieuwtjes, die hij in Maastricht vernomen had. 
Volgens het kapittel zou het goed zijn de paus ervan op de hoogte te brengen, 
dat de gebroeders Van Zijl te gering in aanzien zijn om een zo aanzienlijke 
proosdij te beheren, dat verscheidene hoge wereldlijke heren zich ver boven 
hen verheven voelen en bovendien een afkeer van hen hebben. Als leenman
nen van de proosdij weigeren zij aan de Van Zijlen verlei van hun lenen te vra-

68) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 1091 (1375 febr. 18). 
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gen, leenhulde te doen en hen de eed van trouw te zweren. Schuldenaars van 
de proosdij willen vanwege het wanbeheer van de korrupte gemachtigden 
hun schulden niet meer betalen. De kanunniken, bang voor de sluwheid van 
Gerrit van Zijl, durven niet echt tegen hen op te treden, omdat Gerrit in het 
geheim toch zou tegenwerken door het dan met de schuldenaars op een ak
koordje te gooien, in ruil voor steekpenningen. Trouwens het enige middel 
om schulden binnen te krijgen zou beslaglegging zijn en dat durft het kapittel 
niet aan, voordat Gerrit van Bronckhorst terug is uit Avignon, uit vrees voor 
de paus: ne per huiusmodi arrestationem fortassis indignationem dominipape aut 
prepositi incur r er emus l 
Gerrit van Bronckhorst wilde in Maastricht met alle geweld gesprekken voe
ren met Koenraad van Driel, zegelaar van de bisschop van Luik, en de deken 
van het kapittel van S. Servaas — op de laatste moest hij enige dagen wachten, 
omdat hij in Brabant was —, aan wie, naar hij vernomen had, de paus inlichtin
gen gevraagd had over de staat van de proosdij van Oudmunster en het be
heer door Willem van Zijl. Van Bronckhorst kwam te weten dat zij op hun 
beurt informatie gevraagd hadden aan een drietal bevriende relaties in 
Utrecht, namelijk de proost van S. Jan en de kanunniken Jan van Beusichem 
en Arend Vos en dat zij bovendien brieven hadden geschreven aan de dekens 
van de dom en Oudmunster. Het is overbodig te zeggen dat Van Bronckhorst 
in zijn brief van 17 januari de kanunniken van Oudmunster aanspoorde ijlings 
bij deze heren te gaan lobbyen. Van zijn kant bracht Van Bronckhorst de ze
gelaar van Luik en de deken van S. Servaas haarfijn op de hoogte van de 
tiendfraudes en — wij vernemen dit hier voor het eerst — van korruptie met 
betrekking tot de aartsdiakonale inkomsten uit de Friese kerken, van de 
steekpenningen en de kleinodiën, die de Van Zijlen gewoon waren aan te ne
men en van hun exorbitante uitgaven voor het kopen van huizen, het aanrich
ten van gelagen en het aanschaffen van kleding. Ook waarschuwde hij hen 
voor de proost van S. Jan, Peter van de Velde, als zijnde een groot vriend en 
beschermer van Willem van Zijl. Zijn Maastrichtse gesprekspartners waren 
blij dit te weten. Voor hij in de richting van Brussel verder reisde hoorde Van 
Bronckhorst nog als nieuwtje dat de paus afgelopen kerstmis (1375) negen 
nieuwe kardinalen zou hebben benoemd en hij meent er vrij zeker van te kun
nen zijn dat proost Ademaar van der Roedze één van hen is. Opmerkelijk is 
zijn positieve interpretatie van dit feit voor het kapittel van Oudmunster: unde 
et sic melius starent facta nostra 69). Hij is trouwens ook optimistisch over zijn 
zending naar Avignon en hoopt ,,de brullende leeuw", waarmee hij Willem 
van Zijl bedoelt, te temmen 70). 

Het degelijk voorbereide bezoek van de tresaurier van Oudmunster aan de 
paus liep echter uit op een teleurstelling. Inderdaad gelukte het hem op 29 fe
bruari 1376 tot het pauselijk konsistorie door te dringen. In aanwezigheid van 
de paus en de kardinalen las de konsistoriale advokaat de grieven van het ka
pittel tegen de gemachtigde van de proost voor. Toen hij op de helft gekomen 
was, viel de paus hem echter in de rede met de vraag: „Wie is die gemachtig-

69) De negen kardinalen zijn inderdaad op 20 dec. 1375 benoemd, maar Ademaar bevond zich 
niet onder hen, C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, I (Munster, 1913) 22. 
70) Ad refrenandum leonem contra nos irrationabililer rugienlem. 
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de?", waarop Gerrit van Bronckhorst — het notariële verslag laat niet na te 
vermelden, dat hij vlak bij de paus stond - antwoordde: „Willem van Zijl". 
,,Bene, Bene", riep de paus, toen hij die naam hoorde, ,,ik wil geen strijd tus
sen die partijen, laat de kardinaal van Poitiers dat uitzoeken", en hij stelde 
geen belang meer in de grieven 71). Maar Gerrit van Bronckhorst liet zich 
niet zo gemakkelijk uit het veld slaan: „Beatissime pater", betoogde hij met 
luide stem, „de gemachtigde berooft het kapittel van zijn goederen, het kapit
tel, heilige vader, waarvan uwe heiligheid gedurende 24 jaar het hoofd was, en 
er valt te vrezen dat wereldlijke heren zich het goed van proosdij en kerk zul
len toeëigenen als uwe heiligheid niet ingrijpt!" De paus verwees echter op
nieuw naar de kardinaal van Poitiers en wilde er verder niets over horen, de 
suppoosten kwamen binnen en sloegen met hun wapens op de wanden ten te
ken dat het onderhoud was afgelopen en de advokaat met de volgende zaak 
kon beginnen. 

En zo zien wij dan in de loop van 1376 kardinaal Guy de Malesec, bisschop 
van Poitiers, zich met de kwestie bemoeien. Op 24 mei stelde hij Jan van Elt-
ville, proost van S. Marie, Jan van Beusichem, domkanunnik, en de Utrechtse 
officiaal aan tot scheidsrechters met als resultaat dat dit gezelschap op 29 ok
tober 1376 de eerder gedane uitspraak van de kommissie onder leiding van de 
domdeken Lubbert Bolle bevestigde. Op 12 september was echter een nieuwe 
situatie ingetreden doordat Ademaar van der Roedze Willem van Zijl liet val
len en Lambert de Vrieze tot zijn gemachtigde aanstelde. De Van Zijlen ble
ven overigens hoog te paard zitten. Willem kreeg in 1378 expektantie op een 
kanonikaat te Luik 72) en Gerrit werd in hetzelfde jaar zelfs hoofd van een 
kommissie ter handhaving van de rechten van de Utrechtse domproost! 73). 
Oudmunster bleef met de brokken zitten. 

Het Schisma 

Op 27 maart 1378 overleed paus Gregorius XI, nadat hij eenjaar eerder zijn 
zetel van Avignon had overgebracht naar Rome. Zijn opvolger Urbanus VI 
werd door een deel der kardinalen niet erkend en zij kozen een andere paus, 
Clemens VII, die zich weer te Avignon vestigde. Deze gebeurtenis gaf aanlei
ding tot het z.g. Westerse Schisma, dat de latijnse kerk lange tijd in twee kam
pen zou verdelen 74). 
In hetzelfde jaar raakten vier Nederlandse bisdommen vakant: Luik, Kame-

71) Dicta propositione seu querela exposita pro medietate per dictum Bonifacium advocatum dominus 
noster papa predictus interrumpendo verba dicti Bonifacii advocati et inlerrogando dixit. . hec verba . . 
videlicet quis est ille procurator . . dominus Gerardus de Bronckhorst predictus, qui tuncpropepapam in 
loco procuratorum stabat, respondit et dixit quod esset Wilhelmus de Zijl. . papa hoc audiens dixit. . 
bene . . bene . . nolumus quodjiat lis inter partes predictus . De digniteitspunten staan in de tekst. 
72) Hanquet en Berlière, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. 251 (1378 nov. 1 5). 
73) RAU, Dom, nr. 2282, fol. 55 (1378 sept. 25). 
74) Zie hierover een speciaal voor de gevolgen in Utrecht: G. van Asseldonk, De Nederlanden en 
het Westers Schisma (tot 1398) (Utrecht, enz., 1955); G. Brom, 'De tegenpaus Clemens VII en het 
bisdom Utrecht', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 
XXVIII (1907) 1-102; R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535. Bij
dragen van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX 
(Utrecht, 1933); R. R. Post, ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van 
Utrecht en het bestuur sede vacante van 1301 tot 1559', AAU, LV ( 1931 ) 72-264. 
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rijk, Doornik en Utrecht. In alle vier de bisdommen werden nu twee bis-
ĉVi.">t-»t-»É»ri 'Jät~>"esteld één door ^aus Urbanus VI en één door naus Clemens 
VII. De Urbanistische bisschop van Utrecht, Floris van Wevelinghoven, legde 
in oktober 1379 bij monde van zijn gevolmachtigde, Arnoud Pot, de eed afin 
tegenwoordigheid van een groot aantal kanunniken, waaronder Gerrit en 
Gijsbert van Zijl, en deed op 7 november zijn intocht in Utrecht. Op 28 no
vember volgde de benoeming van de Clementijnse bisschop Reinoud van Via-
nen, die echter geen schijn van kans maakte om in het diocees te worden er
kend. Hij werd bijna uitsluitend gesteund door de invloedrijke Gijsbert van 
Vianen, heer van Vianen en 't Goy, - hij had grote bezittingen overal in het 
Kromme Rijngebied — en door enkele kanunniken, te weten Willem, Gerrit 
en Gijsbert van Zijl en Godert van Smalbroek. Willem van Zijl, kapelaan van 
een Clementijnse kardinaal, zag zijn belangen liggen in Avignon en werd de 
ziel van het Clementijnse verzet in Utrecht tegen de nieuwe bisschop en ook 
nu maakten Gijsbert en Gerrit van Zijl, hoewel zij aanvankelijk bij de eeds
aflegging van bisschop Floris aanwezig waren geweest, met hun broer Willem 
een gesloten front. 

Opnieuw stonden de Van Zijlen tegenover de meerderheid van hun ambtge
noten. Desondanks wisten zij door te drijven dat de benoemingsbul van de 
Clementijnse bisschop Reinoud en de banbul van paus Clemens VII voor de 
Urbanistische bisschop Floris in het voorjaar van 1380 bij herhaling in de dom 
en in andere kerken werden voorgelezen. Dat dit het werk was van de Van 
Zijlen komt op een wat naieve maar treffende manier tot uiting in de rekening 
van de kameraar van de stad Utrecht, die het voorstelt alsof de Van Zijlen de 
bisschop in de ban hebben gedaan 75). Het antwoord van bisschop Floris was 
een interdikt op de stad Utrecht. Een tijdlang vonden bijna dagelijks vergade
ringen roerende van den zanc ende goodsdienste plaats van de magistraat met af
gevaardigden van de kapittels en de bisschop om aan het interdikt een eind te 
maken en de goddelijke diensten te kunnen hervatten. Ook hierna bleef het 
onrustig. Gerrit en Gijsbert van Zijl maakten opruiende tochten — stroop
tochten zegt Van Asseldonk, waarschijnlijk terecht — door het Nedersticht. 
Hun metgezel daarbij was Schade van Amerongen, die gegoed was in Lang
broek! Zij hielden de stad Utrecht in beroering en namen daarbij zelfs de 
proost van West-Friesland gevangen 76). Herhaaldelijk zond de magistraat 
boden naar Vianen en het kasteel 't Goy, waar de Van Zijlen zich sterk maak
ten, om hun te verzoeken buiten de stad te blijven 77). 

75) A. M. C. van Asch van Wijck, ed., 'Oudste kameraars-rekening der stad Utrecht (1380)', Co
dex Dipl. Neerlandicus, 2e serie II, afl. 1 (Utrecht, 1853) 77-158. De hier volgende citaten zijn naar 
het origineel, GAU, Stad, I, nr. 587: Item opten meydach waren Jacob Shyer ende Steven van Gro-
nenwoude tot Vyanen an den here van Vyanen ende an den dr een broederen Van den Zijl, roerende van 
den brieven, die men hier dicke las, daer zi onsen here van Utrecht in te bannen deden, coste 2 pond 5 se. 
(fol. 46v). 
76) Item wert Alfer van Nyel ghezent tot Vyanen aen Scaden van Ameronghen dat hi comen zoude voer 
den raet om hem te verantworden van den reyzen de hi in den lande ghedaen hadde mil haren Gheryd 
ende haren Ghysebert van den Zijl, coste 7 sc. 6 d. (fol. 48); item doe dieproefst van Vrieslant ghevan-
ghen wert, doe wert Pawekijn ghesent in 't Goye ende boet onse borghers, die mede in der reyzen ghe-
weest hadden, voer den raet te comen, coste 5 sc. 6 d. (fol. 52); item werden Jan Hombout ende Aernt 
van Cleve ghezent in 't Goy om die Van den Zijl te spreken roerende van den proefst van Vrieslant, coste 
10se. (fol. 53). 
77) Item des vridaghes daerna (3 aug.) wert Willam Smit ghezent in 't Goye an den here van Vyanen 



In die woelige zomer van 1380, omstreeks het feest van S. Jan Baptist, ver
scheen plotseling Ademaar van der Roedze in de stad. Als Urbanist was de 
grond in Avignon hem te heet onder de voeten geworden en zocht hij, sua 
sponte exul factus, een toevlucht in Utrecht, waar hij zijn intrek nam in een 
huis binnen de immuniteit van S. Jan 78). Hoewel hij nog steeds proost van 
Oudmunster was, had hij begrepen dat hij de deken en het kapittel niet onder 
ogen moest komen, zonder genoegdoening voor de in 1374-1375 onder zijn 
verantwoording geleden schade aan te bieden. Hij had daartoe dan ook een 
oorkonde op zak, gedateerd 18 maart 1380, waarin hij beloofde het kapittel 
binnen drie jaar in termijnen een bedrag van 600 franken te zullen betalen en 
hij vond bisschop Floris op 11 juli bereid zijn belofte te garanderen. Maar hij 
had buiten de Van Zijlen gerekend, die zich meteen tegen hem keerden. Zij 
strooiden het praatje rond dat Ademaar Clementijns was en met sukses, want 
in het vroege najaar maakte de Urbanistische kardinaal Joannes de Flisco, 
bisschop van Vercelli, aanspraken op de proosdij. Op 17 september dienden 
zijn twee gemachtigden, te weten Hendrik van Steenbergen, proost van Zut-
phen, en Arend van Tricht, domkanunnik, zich aan bij deken en kapittel van 
Oudmunster. Het kapittel sprong op 29 november 1380 voor Ademaar bij 
paus Urbanus VI in de bres, maar toen Ademaar op 2 juli 1381 te Utrecht 
overleed, was de strijd om de proosdij nog niet beslecht 79). Inmiddels had de 
Clementijnse bisschop van Utrecht het hoofd in de schoot moeten leggen en 
was de rol van de Clementijnen in het diocees praktisch uitgespeeld. De Van 
Zijlen bleken op het verkeerde paard te hebben gewed. 

Paus Clemens VII getroostte zich overigens moeite genoeg om de gebroeders 
Van Zijl voor hun toewijding aan zijn zaak te belonen. Voor zover dit Utrecht 
betrof had dit echter geen effekt. Willem werd in 1382 begeven - het was te 
verwachten - met de proosdij van Oudmunster, Gijsbert met de domscholas-
terij en Gerrit met de proosdij van S. Maarten te Emmerik 80). In het Urba
nistische diocees waren deze begevingen vanuit Avignon zonder enige waar
de en louter theoretisch. In de Zuid-Nederlandse diocesen Kamerijk, Door
nik en Terwaan lag dat echter anders. In Doornik bleven er twee bisschoppen 
naast elkaar fungeren en in Kamerijk en Terwaan moesten de Urbanisten het 
afleggen tegen de Clementijnen. Zo steeg voor Willem van Zijl de waarde van 
zijn kanonikaat in het kapittel van S. Vincent te Zinnik in het Clementijnse 
bisdom Kamerijk, dat hij nog altijd bezat 81). Op 19 november 1381 verkreeg 

om hem te informeren ende te bidden dat haer Willam van den Zijl ende zinen broeders buten der stat 
bliven zouden, coste 30 se. (fol. 50); — ende des andren daghes daerna voer hi weder totten here van 
Vyanen, roerende van den broederen Van den Zijl, dat si ene wile tijds Mer slat bliven zouden, coste 3 
pond, 5 se. (fol. 50); item optes heyligen cruysdach exaltatio (14 sept.) wert Willam Smit ghezent in 't 
Goye aen die broeders Van den Zijl, dat si nyet mer in der stat en quamen, coste 1 pond (fol. 52v); op 
sinte Lambertsdach (17 sept.) ---om den here van Vyanen te spreken van der onruste in den lande ende 
van die Van den Zijl, coste 5pond (fol. 53). 
78) RAU, Oudmunster, nr. 1716. 
79) In 1382 werd Hendrik van Steenbergen, tevoren gemachtigde van kardinaal Joannes de Flis
co, zelf proost van Oudmunster en een jaar later vereffende hij de schuld, die Ademaar had ach
tergelaten, ibidem, nr. 1717. 
80) G. Brom, ed., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, I1, Rijks Ge-
schiedk. Publ., kl.seriell ('sGravenhage, 1908) nrs. 1001, 1006 en 1007 (1382 apr. 28). 
81) Hij treedt op als kanunnik van Zinnik in 1380 en 1381 en tenslotte op 18 sept. 1388, A. De-
meuldre, Le chapitre de Saint-Vincent à Soignies. Ses dignitaires et ses chanoines (Zinnik, 1902) 204. 
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hij van paus Clemens VII bovendien een expektantie in het domkapittel te 
Kamerijk 82) en op 1 april 1382 verschillende privileges, namelijk om een 
draagbaar altaar te mogen hebben, om voor het aanbreken van de dag missen 
op te dragen en om op plaatsen, die onder het interdikt lagen, goddelijke 
diensten te verrichten 83). Het lijkt er op dat Willem op het laatst van zijn le
ven nog als aktief dienstdoend priester is opgetreden. Op 21 januari 1384 
wordt hij benoemd tot kapelaan van paus Clemens VII en als zodanig opgeno
men onder diensfamiliares 84). Ook zijn broers hebben in de jaren na 1380 ge
tracht vaste voet te krijgen in de Nederlandse Clementijnse bisdommen. Gijs-
bert van Zijl wordt in 1381 kanunnik van het kathedraalkapittel van Doornik 
en proost van Roermond genoemd en krijgt dan een kanonikaat met uitzicht 
op een prebende in het kathedraalkapittel van Terwaan 85). Wat Roermond 
betreft is het niet waarschijnlijk dat Gijsbert deze proosdij in het Urbanisti-
sche bisdom Luik in 1381 werkelijk heeft bezeten. Ook Gerrit van Zijl zal in 
die tijd zijn kanonikaat in de Maastrichtse S. Servaas in hetzelfde bisdom wel 
zijn kwijtgeraakt. Hij kreeg er echter in 1381 een expektantie in het kathe
draalkapittel van Doornik voor terug, in 1386 bovendien een kanonikaat met 
prebende en de kantorij in het kapittel van S. Pieter te Kassel in het diocees 
Terwaan, in 1392 nog een pastoraat in de S. Maartenskerk van Kortrijk en 
uitzicht op een beneficie staande ter kollatie van de abt van S. Baaf te 
Gent 86). 

In het Utrechtse horen wij niets meer van de gebroeders Van Zijl. Als Cle-
mentijnen moeten zij voor de tweede maal uit het domkapittel zijn gestoten 
en hun andere ambten in het diocees hebben verloren. Op 16 september 1382 
treedt Arnoud Pot al op als proost van S. Pieter, een waardigheid die te voren 
bekleed werd door Willem van Zijl 87). Alleen Gerrit van Zijl vinden wij daar
na in supplieken en bullen nog getooid met de titel canonicus Traiectensis, zijn 
broers stellen blijkbaar geen prijs meer op deze loze toevoeging. Van Willem 
van Zijl vernemen wij voor het laatst in 1388 in zijn hoedanigheid van kanun
nik van Zinnik, terwijl daarna op een onbekend tijdstip een geestelijke uit Cu-
lemborg, Jan van Dam, door paus Clemens VII wordt begeven met het kano
nikaat in de dom te Utrecht, vakant door het overlijden van Willem van Zijl 
88). Voor de paus te Avignon was Willem de rechtmatige bezitter van het ka
nonikaat gebleven, ook al werd hij te Utrecht niet erkend. Willem moet dus 
overleden zijn vóór het einde van het pontifikaat van Clemens VII, d.w.z. tus
sen 1388 en 1394. Waarschijnlijk in 1393, want op 16 januari 1394 voorziet 

82) Nelis, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. S. 833. 
83) Krom, Archivalia in Italië, I', nrs. 1002-1004. 
84) Ibidem, nr. 1012: E. Göller, ed.. Repertorium Germanicum, I, 1378-1394 (Berlijn, 1916) 149. 
85) Nelis, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. S. 835(1381 nov. 19). 
86) Ibidem, nr. S. 834(1381 nov. 19), nr. L. 314(1381 nov. 19). nr. L. 1249 (1386 dec. 22), nr. L. 
2093 (1392 febr. 26) en nr. L. 2229 (1391-1392). 
87) RAU, S. Jan, nr. 1414. De mening van Van Asseldonk, Westers Schisma, 51, noot 182, dat de 
Van Zijlen tot hun dood toe hun prebenden in Utrecht hebben behouden, is onjuist. De auteur 
leidt dit af uit de vermelding van een zekere Wilhelmus, proost van S. Pieter en kanunnik van 
Oudmunster, in het necrologium van laatstgenoemd kapittel. Hiermee kan Willem van Zijl niet 
zijn bedoeld, omdat deze geen kanunnik van Oudmunster was en bovendien niet als subdiaken 
zou worden vermeld, zoals met bedoelde Wilhelmus het geval is. 
88) Repertorium Germanicum, I. 75. 
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paus Bonifacius IX te Rome in de vakature van proost van Eist, eveneens na 
het overlijden van Willem van Zijl, Clementi adherentis, waarbij wij mogen gis
sen wie dit ambt tot dan toe in feite heeft bekleed 89). Gerrit van Zijl leefde 
nog in 1392, maar zijn sterfjaar is niet nader aan te geven 90), hetgeen ook 
geldt voor Gijsbert van Zijl, die sinds 1381 nergens meer wordt vermeld. 
De geschiedenis van de gebroeders Van Zijl gaat als een nachtkaars uit. In 
Utrecht raakten zij spoedig vergeten. In geen enkele kerk werden missen 
voor hun zieleheil gelezen, want geen enkele kerk had iets aan hen te danken. 
Het merkwaardige in hun optreden, dat weinig meer was dan een aaneen
schakeling van incidenten, was hun onderlinge solidariteit, in goede en kwade 
dagen. Hierdoor konden zij een faktie vormen binnen het domkapittel, waar
mee gerekend moest worden. Het kapittel heeft dit tot twee maal toe tot zijn 
schade ondervonden en nadien is het dan ook nooit meer voorgekomen, dat 
drie broers tegelijkertijd volgerechtigd lid van het kapittel waren. Naast hun 
onderlinge solidariteit valt ook de sterke band met het milieu van herkomst 
op. Langbroekse familieleden werden in 1369 gelijk met hen gevangen geno
men, andere Langbroekse familieleden haalden hen in 1374 uit de gevange
nis, nog wel in het verre Spiers, nu eens werden familieleden aan ambten ge
holpen, dan weer werden zij beroofd. Hier ligt misschien wel de sleutel tot 
hun mislukkingen: hoe hoog zij ook stegen en met welke hooggeplaatste per
sonen zij ook omgingen, geestelijk zijn de gebroeders Van Zijl waarschijnlijk 
nooit uitgekomen boven het nivo van de dorpspolitiek van Langbroek. 

89) G.Tellenbzch, ed., Repertorium Germanicum, II1, 1378-1415 (2e dr.; Berlijn, 1961) kol. 1032. 
90) Op 21 april 1391 begeeft paus Bonifacius IX te Rome Steven van Beesde met een kanonikaat 
in het kapittel van S. Marie te Utrecht, vakant door het overlijden van Gerrit van Zijl, Sauerland, 
Urkunden Rheinlande, VI, 165. Dit moet een ander zijn dan de Clementijn van dezelfde naam. Niet 
alleen is de hier bedoelde Gerrit kanunnik van S. Marie geweest, wat niet geldt voor de ons be
kende Gerrit van Zijl, maar hij is bovendien te Rome overleden, waar een Clementijn niets te 
zoeken had. Doorslaggevend is echter, dat „onze" Gerrit van Zijl nog in 1392 voorkomt. 
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Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels, 
1364-1371 

E. T. Suir 

Jan van Virneburg, een telg uit het geslacht van de graven van Virneburg, ge
legen in de Eifel ten westen van Koblenz 1), werd op 24 april 1364 door paus 
Urbanus V benoemd tot bisschop van Utrecht als opvolger van Jan van Arkel 
2). De verre aanleiding van deze benoeming werd gevormd door de sedis \aca-
tio van het aartsbisdom Keulen. Adolf van der Mark, die op 21 juni 1363 
aartsbisschop van Keulen was geworden, deed op 15 april 1364, dus nog geen 
jaar later, alweer afstand. Vervolgens werd Engelbert van der Mark, bisschop 
van Luik, overgeplaatst naar Keulen, waarna Jan van Arkel doorschoof naar 
Luik. Voor alle betrokkenen betekende de benoeming een positieverbetering, 
ook voor Jan van Virneburg, die tot 24 april 1364 bisschop van Munster was 
geweest. De vacante Munsterse bisschopszetel werd weer bezet door de be
noeming van Florens van Wevelinghoven, vice-deken van het S. Pieterskapit-
tel van Keulen, de enige in dit gezelschap die nog geen bisschop was 3). Over 
de levensloop van Jan van Virneburg vóór zijn overplaatsing naar Utrecht 
staan slechts weinig gegevens tot onze beschikking. De feiten die we kennen 
stellen ons het beeld voor ogen van een man die niet in staat is leiding te ge
ven, de ene mislukking na de andere krijgt te incasseren en liever voor moei
lijkheden op de loop gaat dan zich daar doorheen te bijten. Dit beeld zal door 
de feiten die we uit zijn Utrechtse periode kennen, alleen maar worden ver
sterkt, niet gewijzigd. De oudste vermelding van Jan van Virneburg dateert 
van 31 oktober 1346. Hij wordt genoemd in een oorkonde van zijn vader Ro
bert III, graaf van Virneburg (1308-1352), samen met zijn twee oudere broers 
Gerard en Adolf 4). Vervolgens zwijgen de bronnen weer tot 9 mei 1360. Op 
die dag werd hij door paus Innocentius VI benoemd tot deken van het S. Pie-
ters- of domkapittel van Keulen. De deken behoorde eigenlijk gekozen te 
worden, maar in dit geval kwam de benoeming tot stand door een ruil van be-

1) W. Iwanski, Geschichte der Grafen von Virneburg, von ihren Anfängen bis auf Robert IV (1383) 
(Koblenz, 1912). 
2) C. A Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Middel
eeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXIV (Groningen, 1970). 
3) Later werd ook hij overgeplaatst naar Utrecht, waar hij van 1379 tot 1393 bisschop was. Zie 
voor al deze mutaties C. Eubel, Hierarchia Catholica medii aevi, 1198-1431 (Münster, 1913) 198 
Keulen, 346 Munster; E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne 
tijden in de Nederlanden (Antwerpen, enz. 1960) 274 Keulen, 284 Luik, 313 Utrecht; R. R. Post, 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen (Utrecht, enz., 1957) I, 263. 
4) Iwanski, Grafen von Virneburg, 48. 
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neficies. Voordat deze ruil plaatsvond was Jan van Virneburg geprebendeerd 
kanunnik en scholaster van het Keulse domkapittel 5). 
Op 15 september 1362 overleed Willem van Gennep, aartsbisschop van Keu
len 6). De meerderheid van het Keulse domkapittel koos daarop de deken Jan 
van Virneburg tot aartsbisschop. De tegenpartij onder leiding van de reeds 
genoemde vice-deken Florens van Wevelinghoven, diens broer Govert en 
Dirk van Gennep, verzette zich tegen deze verkiezing van sonderlikes hates we
gen en schoof een eigen kandidaat naar voren in de persoon van de bovenge
noemde Engelbert van der Mark, bisschop van Luik. Beide partijen zonden 
afgezanten onder leiding van respectievelijk Jan van Virneburg en Florens 
van Wevelinghoven naar Avignon, waar ze elkaar zo veel mogelijk dwars za
ten en waar elk van beide partijen zo veel mogelijk kardinalen achter zich 
trachtte te krijgen. Voor beide partijen liep de onderneming uit op een mis
lukking, want de paus benoemde uiteindelijk de bisschop van Munster, Adolf 
van der Mark, die zoals wij zagen in 1363 de aartsbisschoppelijke zetel in be
zit nam. Op 21 juni 1363, dezelfde dag dat Adolf tot aartsbisschop werd be
noemd, kwam ook de benoeming af van Jan van Virneburg tot bisschop van 
Munster 7). Hoewel hij zelf op wettige wijze tot aartsbisschop was gekozen en 
zelfs korte tijd als zodanig was opgetreden 8), kwam hij toch, mede dankzij de 
bemiddeling van het Keulse domkapittel, tot een overeenkomst met de door 
de paus benoemde Van der Mark - zijn voorganger in Munster - waardoor de 
wisseling van zetels soepel kon verlopen 9). Het afstand doen van de aanspra
ken op het aartsbisdom Keulen en het genoegen moeten nemen met het bis
dom Munster zullen een geweldige teleurstelling voor hem hebben betekend, 
nog afgezien van de grote onkosten die hij in Avignon moet hebben gemaakt 
voor zijn pogingen om het aartsbisdom te verwerven. Hij zal dus bij zijn intre
de in Munster slecht bij kas geweest zijn, ondanks het feit dat de paus hem op 
22 mei 1363, nog voor zijn officiële benoeming tot bisschop, toestond om zijn 
prebende en de dekenij van Keulen aan te houden naast het episcopaat van 
Munster voor een periode van zes jaar 10), waarschijnlijk een poging om hem 
enigszins te verzoenen met het veel onaanzienlijker bisdom Munster. Die ex
tra inkomsten zou hij hard nodig hebben, want behalve zijn eigen servitium, de 
betaling die een bisschop na een benoeming door de paus verplicht was te 
voldoen, had hij de camera apostolica beloofd ook de bedragen die Adolf van 

5) H. V. Sauerland, ed., Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikani
schen Archiv (7 dln.; Bonn, 1902-1913) IV, 1353-1362, nr. 637. 
6) Arnoldus de Bevergerne, 'Chronicon Monasteriense', A. Matthaeus, ed., Veteris Aevi Analecta 
(2e dr.; 5 dln; 's-Gravenhage, 1738) V, 49-52; Florenz von Wevelinkhoven's 'Chronik der Bischö
fe von Münster, 772-1424', en 'Chronik der Bischöfe von Münster von der Stiftung des Bisthums 
bis auf den Tod Bischof Otto's von der Hoya, 772-1424', J. Ficker, ed., Die münsterischen Chroni
ken des Mittelalters, I (Münster, 1851) 53-54, 134-136; Johannes de Beke, Chronographia, H. 
Bruch, ed. Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie CXLIII ('s-Gravenhage, 1973) Continuatie I, 322-
323. 
7) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V', 1362-1378, nr. 169. 
8) O. Loegel, Die Bischofswahlen zu Münster, Osnabrück, Paderborn, seit dem Interregnum bis zum 
Tode Urbans VI ( 1256-1389j (Paderborn, 1883) 244; Beke, Chronographia, Continuatie 1, 323. 
9) Th. J. Lacomblet, ed., Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, (4 dln ; Düsseldorf 
1840-1858) III, nr. 645, 1363 okt. 26. 
10) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 153. 
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der Mark nog schuldig was te zullen betalen 11). Waar hij het geld vandaan 
haalde is niet geheel duidelijk, temeer daar het bisdom tijdens het vorig be
wind zeer veel te lijden had gehad van oorlogen 12). Overigens mogen wij 
aannemen dat de regeling die hij met Adolf van der Mark trof hem wel enig 
financieel voordeel zal hebben opgeleverd. 
In tegenstelling tot zijn voorganger ging Jan van Virneburg volgens de kronie
ken door voor zeer vredelievend, maar toch kreeg hij al spoedig na zijn intre
de te Munster op 16 november onenigheid met een deel van de geestelijkheid 
over de te dragen kledij. Voor het verontachtzamen van de voorschriften liet 
hij sommige kanunniken zelfs straffen. Als tegenzet wisten dezen te voorko
men dat de bisschop de opbrengst van de belastingen in handen kreeg, zodat 
zijn toch al niet rooskleurige financiële positie alleen maar verslechterde 13). 
Het dieptepunt van zijn korte bewind in Munster werd gevormd door het be
drog tegenover hem gepleegd door zijn ambtenaren. Van een aantal van hen 
had hij geweigerd de rekeningen goed te keuren. Om dat toch gedaan te krij
gen spiegelden zij de bisschop voor dat hij door hun toedoen de beschikking 
kon krijgen over de opbrengsten van een bede, als hij hun rekeningen maar 
zou bekrachtigen. De bisschop geloofde hen op hun woord en hij had de re
cessen nog niet gezegeld of hij kreeg te horen dat zijn ambtenaren niet in staat 
waren hun beloften na te komen. Ten einde raad wendde Jan van Virneburg 
zich om advies tot zijn ambtgenoot en bloedverwant 14), de Utrechtse bis
schop Jan van Arkel, die hem aanried om geen kans voorbij te laten gaan om 
uit Munster weg te komen. Inmiddels was Jan van Virneburgs financiële nood 
zo hoog gestegen dat hij elk middel te baat nam om aan geld te komen; hij 
leende links en rechts en nam zelfs een hypotheek op de bisschoppelijke aula, 
evenwel met toestemming van het kapittel. Dit alles natuurlijk tot nadeel van 
het bisdom. Waarschijnlijk heeft noch de bisschop noch het diocees het be
treurd dat hij binnen een jaar door de paus werd overgeplaatst naar Utrecht, 
voor welke overplaatsing wellicht Jan van Arkel, die toentertijd in Avignon 
vertoefde, bij de paus heeft bemiddeld 15). 

Op 11 mei 1364 kwamen de Utrechtse kapittels, die bij deze pauselijke benoe
ming niets hadden in te brengen, in vergadering bijeen om hun houding te
genover de nieuwe bisschop te bepalen 16). Zij stelden daarbij een oorkonde 

11) Ibidem, nr. 208, 1363 sept. 15 of 16. 
12) Loegel, Bischofswahlen, 243. 
13) Dat een bisschop zich bemoeide met de door de geestelijken te dragen kleding was niet onge
bruikelijk. Jan van Arkel gaf b.v. in synodale statuten voorschriften dienaangaande, Rutgers, Jan 
van Arkel, 170-171. 
14) Ibidem, 158. 
15) Ibidem.253. 
16) R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtse bisschopsverkiezingen tot 1535. Bijdragen van het Insti
tuut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX (Utrecht, 1933) 102-
108; P. W. A. Immink, De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen (Utrecht, 1942) 80-
85; D. Th. Enklaar, De Stichtse Landbrief van 1375, Meded. der Kon. Ned. Akad. v. Wet., afd. 
Lett., nieuwe reeks, XIII, nr. 8 (Amsterdam, 1950), 183-228; A. Johanna Maris, Van voogdij tot 
maarschalkambt (Utrecht, 1954) 131-134; C. A. Rutgers, 'Van standen tot Staten', in: Van Standen 
tot Staten. Stichtse Historische Reeks I (Utrecht, 1975) 19-39; idem, 'Stad en Staten. De bijdrage 
van de stad Utrecht tot de definitieve vorming van de Staten van Utrecht', Jaarboek Oud-Utrecht, 
1972, 71-73; R. R. Post, ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van 
Utrecht en het bestuur sede vacante van 1301-1559', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbis
dom Utrecht, LV(1931) 115-119. 
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op, concordantie genaamd, waarin al hun privileges uitvoerig werden opge
somd en waarin de rechtsregels, waaraan de bisschop zich te houden had op 
het gebied van financiën, geestelijke en wereldlijke rechtspraak en bestuur, 
werden beschreven. Bovendien benoemden zij een commissie uit hun leden, 
bestaande uit Steven van Everdingen voor het domkapittel, Richard van Oy 
voor het kapittel van Oudmunster, Pelgrim van Rijn voor dat van S. Pieter, 
Jacob van Airehorst voor dat van S. Jan en Johan Tengheneghel voor dat van 
S. Marie, die erop moesten toezien dat deze regels in acht zouden worden ge
nomen 17). Een week later, op 18 mei, herhaalde zich het tafereel, maar toen 
waren niet alleen de vijf kapittels aanwezig, maar bovendien het voltallige be
stuur van de stad Utrecht. Het resultaat van deze vergadering vinden wij 
neergelegd in een oorkonde, overdracht of composicio genoemd, die een over
eenkomst behelsde tussen de kapittels en de stad Utrecht, waarbij zich twee 
dagen later ook nog de stad Amersfoort aansloot, waarin voornamelijk bepa
lingen waren opgenomen betreffende de wereldlijke rechtspraak in het Ne-
dersticht. De kapittels en de stad Utrecht besloten om de eruit voortvloeien
de kosten samen te delen en hielden rekening met de mogelijkheid dat na ver
loop van tijd ook de ridderschap zich bij hen zou willen aansluiten 18). 
Om in het bestuur van de stad en het diocees sede vacante te voorzien gingen 
de kapittels ertoe over om een vicaris-géneraal zowel voor geestelijke als voor 
wereldlijke zaken te benoemen. Voor die functie wezen zij op 22 juni 1364 de 
domdeken, Hendrik van der Weide, aan. Deze aanvaardde zijn verkiezing op 
28 juni daaropvolgend, waarna hij onmiddellijk een aantal bisschoppelijke 
ambtenaren voor zich ontbood. In de eerste plaats Gerrit Vrencke, kanunnik 
van S. Marie en rentmeester van Jan van Arkel. Hij werd eerst door Hendrik 
van der Weide ontslagen, maar direkt erna opnieuw benoemd, ditmaal echter 
uit naam van de vicaris-generaal. Hetzelfde gebeurde met Peter uten Leen, 
burger van Utrecht en tollenaar van Jan van Arkel. De derde ambtenaar die 
werd ontboden was Laurens Maeslant, audiëncier in het hof van Utrecht. 
Aan deze droeg de vicaris-generaal op om de registers, sleutels en wat verder 
tot zijn ambt behoorde aan hem over te leveren. Na die overdracht vond geen 
herbenoeming plaats; voor Maeslant was het ontslag definitief 19). Twee da
gen later, op 30 juni 1364, werd als laatste Werner van Drakenburg, die vroe
ger door Jan van Arkel tot schout in de stad Utrecht was aangesteld, door 
Hendrik van der Weide in zijn ambt herbenoemd, weer uit naam van de vica
ris-generaal 20). Een maand na deze regeling van het bestuurlede vacante, op 
27 juli 1364, wees Jan van Virneburg in Oldenzaal een viertal vertrouwelingen 
aan om voor hem in Utrecht het bisdom in bezit te nemen en de gebruikelijke 
eed af te leggen. Drie dagen later, op 30 juli, verschenen deze gevolmachtig-

17) RAU, Dom, nr. 3280-a; Oudmunster, nr. 2598-1 ; S. Jan, nr. 1443-1 ; S. Marie, nr. 2271-2, uit-
geg. door J. G. C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke recht
spraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, IV, De begrenzing van de rechtspraken der kerke
lijke rechters onderling ('s-Gravenhage, 1912) nr. 21, 65-68. 
18) RAU, Dom, nr. 3392: Oudmunster, nr. 2598-2; S. Jan, nr. 1443-2; S. Marie, nr. 2271-3; GAU, 
Stad, I, nr. 111 en 112, het laatste nr. betreft Amersfoort dat 1/3 van de kosten van de stad 
Utrecht voor zijn rekening zou nemen. 
19) RAU, Oudmunster, nr. 2599; S. Marie, nr. 2271-4. 
20) RAU, Oudmunster, nr. 2600; S. Marie, nr. 2272. 



den, te weten Johannes Pael, kanunnik in Keulen, Johannes van Ockenbroec, 
kanunnik in Maagdenburg, Richard Meynvelder, ridder, en Johannes van 
Enchevich, knaap, in de plechtige vergadering van de vijf kapittels en toon
den de pauselijke oorkonde waarin Jan van Virneburg tot bisschop van 
Utrecht was benoemd, waarna Johannes Pael de eed aflegde 21). Bovenge
noemde gebeurtenissen hebben zich in een regelmatige volgorde afgespeeld 
en er is geen enkele reden voor de chronologische goocheltoeren die Post 
over het verloop ten beste geeft 22). Deze auteur baseert zich op de foutieve 
datering in de uitgave van Matthaeus van de oorkonde, waarbij de gevol
machtigde van Jan van Virneburg voor het kapittel-generaal de eed aflegde 
23). Door deze gebeurtenis op 29 juni in plaats van 30 juli te situeren komt 
Post tot de conclusie dat de kapittels de aanstellingsoorkonde van de vicaris-
generaal hebben geantedateerd 24). 

Pas nadat ruim twee maanden verstreken waren verscheen de bisschop zelf in 
zijn nieuwe bisdom en legde toen nog eens in eigen persoon de vereiste eed af 
voor het kapittel-generaal 25). Met die eed beloofde de bisschop onder meer 
de rechten van de kerk te handhaven, geen afbreuk te doen aan de vrijheid 
van bisschopsverkiezing, niet willekeurig beden op te leggen, de bezittingen 
van de kerk niet zonder toestemming van de geestelijkheid te vervreemden en 
geen oorlog te voeren zonder toestemming van de geestelijkheid.Maris meent 
dat Jan van Virneburg naast de gebruikelijke eed ook de concordantie van 
11 mei 1364, de overeenkomst tussen de kapittels onderling, en de overdracht 
van 18 mei 1364, de overeenkomst tussen de kapittels en de stad, bij de inbe
zitneming van het bisdom moest bezweren 26). Haar conclusie is juist, maar 
haar bewijsvoering ten opzichte van het bekrachtigen van de concordantie 
schiet te kort. In de oorkonden waarin verslag wordt gedaan van de eeds-

21) RAU, Oudmunster, nr. 2601; S. Jan, nr. 1444-1. 
22) Post, Gesch. bisschopsverkiezingen. 105-106. 
23) Matthaeus, Analecta, V, 363-372: RAU, Oudmunster, nr. 2601 ; S. Jan. nr. 1444-1. 
24) Matthaeus, Analecta, V, 363, transcribeert in zijn uitgave van de oorkonde, waarbij de afge
zanten in de kapittelvergadering de pauselijke benoeming toonden en de eed aflegden, de datum 
als mensis junii die penultima, dus 29 juni. In de originelen, zie noot 23, luidt de datering echter 
mensis julii die penultima, dus 30 juli. In deze oorkonde is de volmacht van Jan van Virneburg, ge
dateerd op 27 juli, gei'nsereerd. Deze datum geeft Matthaeus in zijn uitgave, 368, wel correct. In 
het vervolg van zijn begeleidende tekst, 372, zegt hij dut pridie scilicet, quant exhibiraepapales lile-
rae in capitttlo de kapittels een vicaris-generaal hadden gekozen, dus op 28 juni. Deze datum vin
den wij ook in de originelen, zie noot 19. Matthaeus houdt dus in zijn commentaar vast aan zijn 
eerste foutieve datering van 29 juni. Post beweert daarom dat de gezanten waarschijnlijk op 28 
juni in Utrecht waren gearriveerd en dat de kapittels in reactie daarop op de avond van de 28e de 
oorkonde hebben laten opstellen, waarbij Hendrik van der Weide zijn benoeming tot vicaris-ge
neraal accepteerde en waarin de oorkonde van de benoeming zelf, geantedateerd, werd inge
last.De vergadering werd echter niet 's avonds gehouden, maar 's ochtends. Volgens de datering 
vond zij plaats omstreeks het zesde uur; dat viel altijd voor de middag, zowel wanneer met onge
lijke uren, als wanneer met canonieke uren gerekend werd, zie: H. Grotefend, Taschenbuch der 
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit (10e dr.; Hannover, 1960), 23; Strubbe-
Voet, Chronologie. 13-18. 
25) RAU, S. Jan, nr. 1444-2; S. Marie, nr. 2271-5; Matthaeus zowel als Post geven ook hier een 
onjuiste datum; Matthaeus, Analecta, V, 377, geeft 8 sept. 1365; Post, Gesch. bisschopsverkiezingen, 
108, geeft 9 sept. 1364. De juiste datering is 8 sept. 1364. Een uitgebreider verslag van de gebeur
tenissen die plaats vonden bij de intrede van Jan van Virneburg in zijn nieuwe bisdom vinden wij 
bij Beke, Chronographia, Continuatie V, 334. 
26) Maris, Voogdij, 152. 
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aflegging, zowel in die van 30 juli 1364 27) waarbij Johannes Pael optrad, als in 
die van 8 september 1364 toen de bisschop zelf de eed aflegde, is het bewijs 
niet te vinden. Geen van beide bevat ook maar de geringste aanwijzing in die 
richting, terwijl vooral de beschrijving van de vergadering van 30 juli uitvoe
rig is. Maris voert daarom als bewijs voor het bezweren van de concordancie 
de eedsformule aan, die bij de installatie van Gijsbrecht van Brederode werd 
uitgesproken in 1455, dus bijna een eeuw later. M.i. is die periode te lang om 
nog van een bewijs te kunnen spreken. Een overtuigend bewijs vinden we 
echter in de dorsale aantekeningen op twee van de originele oorkonden van 
de concordancie. Het origineel berustend in het kapittelarchief van S. Marie 
28) heeft in dorso: de iuramento episcopi in prima recepcione, het exemplaar 
in het archief van S. Jan 29) draagt een bijna gelijkluidende dorsale notitie nl. 
littera super iuramento episcopi in sui prima recepcione, dus: oorkonde over de 
eed van de bisschop bij zijn intrede 30). Hieruit mogen wij inderdaad afleiden 
dat de concordancie door Jan van Virneburg bij zijn inhuldiging is bezworen. 
Hoewel vroegere auteurs over het algemeen niet'de moeite hebben genomen 
om meer dan enkele regels aan het Utrechtse episcopaat van Jan van Virne
burg te wijden 31), is deze korte periode in de geschiedenis van het Sticht niet 
zonder betekenis geweest. Zij geeft een aaneenschakeling van botsingen en 
ongeregeldheden te zien, waarbij de waardigheid van de Utrechtse zetel na de 
krachtige bisschop Jan van Arkel aan belang inboette en de macht van de ka
pittels en de wereldlijke standen toenam. 

Begin 1365 teisterden een aantal lieden uit het sticht Munster, voornamelijk 
uit de families Van Veelen en Van Broeckhuysen, die de bisschop vete hadden 
aangezegd, sommige streken in Overijssel zodanig dat de bisschop zich ge
noodzaakt zag met een leger tegen hen op te treden. In mei 1365 wist hij tij
dens een veldtocht van twee dagen, waarbij hij tot in het Munsterse door
stootte, het gebied te zuiveren van de onverlaten. Het jaar daarop kreeg de 
bisschop onenigheid met de stad Amersfoort, die weigerde de gebruikelijke 
belastingen aan hem af te dragen. De twist liep zo hoog op dat de bisschop 
zijn tenten opsloeg voor de stad. Na een beleg van een week, van 13 tot 21 juli 
1366, waarbij hij door de stad Utrecht terzijde werd gestaan 32), ging het 
stadsbestuur van Amersfoort door de knieën en beloofde de belastingen te 
betalen. Op 15 december daaropvolgend bevestigde Jan van Virneburg de pri
vileges van de stad en verzekerde zichzelf van een beter toezicht op de crimi-

27) Door Maris, Voogdij, 163, ook op 29 juni gedateerd in navolging van Matthaeus. 
28) Nr. 2271-2. 
29) Nr. 1443-1. 
30) Een dergelijke aantekening treffen wij ook aan op een van de originelen van de overdracht, nl. 
dat van S. Jan: littera quodprelati et capitula ecclesia (sic) ac burgimagistri cum consulibus civitatisfe-
cerunt quandam dispositionem sive ordinationem super iuramento episcopi in sua prima receptione. 
31) De belangrijkste bronnen zijn de kronieken van Beke en Heda, met hun voortzettingen. Zie: 
'Chronycke van Joannes van der Beke' ed. Matthaeus, Analecta, III, 257-265; Joannes de Beka ca-
nonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Hedapraepositus Arnhemensis, de episcopis Ultrajectinis, recogniti 
et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio Batavo l. C. et Sujfridi Petri Frisii appendix ad historiam 
Ultrajectinam (Utrecht, 1643) 120-121, 144-145, 256-257; Beke, Chronographia, Continuatie V, 
334-336. 
32) GAU, Stad, I, nr. 114, 1366 juli 18. 
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nele rechtspraak in geval van doodslag of ernstige verminking 33). 
Tot zover vielen de gebeurtenissen nog vrij gunstig voor de bisschop uit, maar 
in 1368 kwam daaraan een abrupt einde. In oktober van dat jaar verbleef Jan 
van Virneburg met zijn gevolg in de stad Goor. Door onoplettendheid van de 
wacht wist een aantal Overijsselse edellieden 34), met wie de bisschop in een 
vete was verwikkeld, het stadje in de nacht van 27 oktober te overvallen. 
Daarbij viel de bisschop hun met een aantal van zijn vrienden in handen. Vol
gens een bisschoppelijke woordvoerder is daarbij verraad in het spel geweest 
35). Dat moet ook haast wel, want anders klinkt het verhaal wel heel onnozel. 
De gevolgen ervan waren voor de beide delen van het Sticht van verstrekken
de aard. De Overijsselse edelen wisten precies wat de bisschop waard was en 
vroegen een bijzonder hoog losgeld 36). Het bedrag werd de bisschop geleend 
door Gijsbrecht van Vianen, Sweder van Vianen, Steven van Nyevelt, Gerrit 
Vrencke, en de abt van S. Laurens te Oostbroek Jacob Zoudenbalch, maar 
daarvoor moest hij hen wel alle sloten en gerechten in het Nedersticht met 
het slot Vollenhove in het Oversticht in pand geven. Kortom, het Sticht zat 
weer voorjaren in de schuld. 

In 1371 ontstond er een geschil met Albrecht, ruwaard van Holland en Zee
land, over het aflossen van de lening op het slot Vreeland, dat in 1327 door 
bisschop Jan van Diest aan de graaf van Holland in pand was gegeven 37). In 
de verdragen van 1351 met graaf Willem V van Holland en van 1352 met gra
vin Margaretha, diens moeder, was een regeling opgenomen betreffende de 
aflossing van die verpanding 38). Waarschijnlijk echter heeft Jan van Arkel 
uit geldgebrek de lening nooit kunnen aflossen, want de ruwaard Albrecht 
maakte in 1371 aanspraak op het slot Vreeland. Volgens de kroniek van Heda 
39) was hem door een Utrechtse balling, Gijsbert Gunter, een ongecancel-
leerde schuldbetekenis met betrekking tot Vreeland in handen gespeeld. De 
twist liep zeer hoog op en dreigde zelfs in oorlog te ontaarden, maar men be
reikte dankzij de bemiddeling van hertog Eduard van Gehe op 15 juni 1371 
een overeenkomst, waarbij werd vastgesteld dat de bisschop alsnog zou moe
ten betalen 40). Ruim een week later, op 23 juni 1371, overleed Jan van Virne
burg, en wel zo plotseling dat men het vermoeden van een vergiftiging uit
sprak. Hij werd ellendelike begraven in die domkerke sonder uytvaert 41). 

33) J. Hovy, 'De stedelijke autonomie van Amersfoort in de middeleeuwen (1259-1544)', Jaar
boek Oud-Utrecht, 1962, 40-43; W. F. N. van Rootselaar, Amersfoort, 777-1580 (2 dln, Amersfoort, 
1878)1,346-347. 
34) Suffridus Petri, ed. Buchelius, 145, noemt: Johannes Zuolmanus, Simon Zuoimanus, Engelber-
tus Sallius, Otto Kenemadeus, Henricus Scumaeus Hunderbergensis en Hermannus Tuickelensis; 
Beke, ed. Matthaeus, Analecta, III, 264, vermeldt: 7a« van Zwolnis, Herman Twickel, Herman van 
Zall, Otto van den Kamenaden, Hemic Stryne ende Simon van Zwolnis. 
35) RAU, Oudmunster, nr. 2604. 
36) Suffridus Petri, ed. Buchelius, zegt 16000 oude schilden; Beke, ed. Matthaeus, Analecta, 111, 
264, zegt 42000 oude schilden. 
37) Rutgers, Jan van Arkel, 41. 
38) Ibidem, 88, 98. 
39) ed. Buchelius, 257, n.c. 
40) GAU. Stad, I, nr. 28, fol. 68v-71. 
41) Aldus Beke, ed. Matthaeus, Analecta, III, 265; Suffridus Petri, uitg. Buchelius, 145, beschreef 
het als volgt: sepelitur autem non admodum solenniter in majori ecclesia; Heda, ed. Buchelius, 256, 
zei: absque ulla pompa funebri sepultus in basilica majore. 
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Tot hier hebben wij voor de beschrijving van de regering van Jan van Virne-
burg geput uit de kronieken, aangevuld met gegevens uit de literatuur en een 
enkele keer gecorrigeerd aan de hand van de desbetreffende bronnen. Door 
echter andere, deels ongebruikte bronnen bij het verhaal te betrekken kan 
het vage beeld wat beter worden geprofileerd. Uit het bovenstaande is al dui
delijk geworden dat Jan van Virneburg geen krachtige persoonlijkheid is ge
weest. Een aantal groeperingen heeft geprobeerd daar munt uit te slaan door 
eigen rechten en vrijheden zoveel mogelijk te handhaven en liefst uit te brei
den. Die groeperingen bestonden in het Nedersticht, waartoe wij ons zullen 
beperken, - min of meer vanzelfsprekend - uit de kapittels, de ridderschap en 
de stad (of steden), waarbij de kapittels nog steeds het meest op de voorgrond 
traden. In een drietal kwesties kwam naar voren hoezeer de bisschop en de 
kapittels verwikkeld waren in een competentiestrijd en hoe alert de kapittels 
waren ten opzichte van hun eigen privileges. De gevangenneming van de bis
schop in Goor kwam ze in hun streven natuurlijk uitstekend van pas, want 
door het verpanden van het Nedersticht overtrad de bisschop alle bestaande 
regels, waardoor de kapittels hun eisen konden opschroeven. De competen
tiestrijd vond zijn hoogtepunt in een proces voor de pauselijke curie in de ja
ren 1369-1371, waarin het erom ging of de bisschop een coadiutor zou worden 
toegewezen. Het proces werd afgebroken door de plotselinge dood van Jan 
van Virneburg. 

De eerste kwestie, waarin de bisschop en de kapittels zich tegenover elkaar 
geplaatst zagen, was het geschil over het recht van visitatie van de kapittels 
door de bisschop, een zaak uit de nalatenschap van Jan van Arkel 42). Die 
had zich in 1359 door de paus het recht om de kapittels de visiteren laten aan
meten, waar de kapittels het volstrekt niet mee eens waren, omdat de visitatie 
altijd door hen zelfwas verricht. Het recht van visitatie, kortheidshalve meestal 
zo genoemd, zou beter recht van visitatie en jurisdictie kunnen worden ge
noemd, omdat de inhoud ook de terechtwijzing van kanunniken, vicarissen 
en andere functionarissen bij de kapittels, en het opleggen en ten uitvoer 
brengen van straffen omvatte. Het verschil van mening in deze kwestie had 
geleid tot een proces voor de pauselijke curie, aangespannen in 1361, dat 
door allerlei oorzaken nogal wat vertraging ondervond en zich daardoor 
voortsleepte tot in 1365. Op 20 mei van dat jaar besloten bisschop Jan van Vir
neburg en de kapittels het geschil voorlopig te laten voor wat het was en het 
proces voor een periode van 30 jaar uit te stellen, vanwege de hoge kosten. 
Beide partijen deden de toezegging om in die 30 jaar geen juridische acties 
die nadelig zouden zijn voor de tegenpartij, te ondernemen. De bisschop be
loofde bovendien de kapittels te handhaven in hun rechten, privileges en ge
woonten, met andere woorden zich voorlopig niet met de visitatie van en de 
jurisdictie over de kapittels in te laten 43). Anderhalfjaar later kreeg deze 
overeenkomst een bekrachtiging in de vorm van een oorkonde van Petrus de 
Sortenaco, auditor sacri palatii, onder wiens leiding het proces gevoerd werd, 

42) Rutgers, Jan van Arkel, 133,157,223-226. 
43) RAU, Dom, nr. 3281-1 en 3281-2; Oudmunster, nr. 2596; S. Jan, nr. 1445; S. Marie, nr. 2273; 
uitgeg. door Joosting-Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak, IV, nr. 22, 68 vlg. 
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waarin hij het verzoek om schorsing inwilligde 44). Opvallend in dit stuk is de 
narratio, waarin sterke nadruk wordt gelegd op het feit dat de kapittels vol
gens gewoonterecht de jurisdictie over hun leden uitoefenden. Dat was dan 
ook het enige recht waarnaar zij konden verwijzen, want in het geschreven 
recht stuit men slechts op het tegendeel. In de 14e eeuw is vijf maal een over
eenkomst tussen een bisschop en een domproost/aartsdiaken gesloten, waar
bij schriftelijk werd vastgelegd welke bevoegdheden ieder van beiden kon uit
oefenen, [n alle gevallen werd daarin bepaald dat de visitatie van de kapittels 
en kloosters door de bisschop zou worden uitgevoerd 45). Over de jurisdictie 
zijn bovendien bepalingen opgenomen in het Rechtsboek van de dom van 
Hugo Wstinc 46). Daarin wordt vastgesteld dat de bisschop de jurisdictie zou 
uitoefenen in het geval dat kanunniken of andere geestelijken verbonden aan 
een kapittel, of hun bedienden, een ernstig misdrijf hadden begaan, nl. dood
slag of een van de misdaden die in het Nederlands werden samengevat met de 
term ondaet 47). Het desbetreffende kapittel moest daarbij aanwezig zijn en 
het hele gebeuren moest zich afspelen in de kapittelzaal, terwijl de bisschop 
slechts met inachtneming van de raad van het kapittel kon rechtspreken en 
straffen kon opleggen. De minder zware delicten werden overgelaten aan de 
rechtspraak van de deken samen met het kapittel. Was het kapittel echter na
latig in de behandeling van de minder zware delicten, dan kon de bisschop 
alsnog ingrijpen. Ondanks deze geschreven regels was de gewoonte dat de ka
pittels hun eigen jurisdictie uitoefenden zo sterk dat Jan van Arkel in 1359 
steun van de paus nodig achtte om de visitatie van de kapittels uit te oefenen. 
Jan van Virneburg zag er al helemaal geen heil in zich tegen die gewoonte te 
verzetten en schoof het probleem 30 jaar voor zich uit. Ook over het gewoon
terecht treffen wij bij Hugo Wstinc 48) een paar artikelen aan. Volgens die 
artikelen had noch de bisschop, noch enig ander prelaat invloed op de vast
stelling van het gewoonterecht. Een regel werd geacht tot het gewoonterecht 
te behoren als hij twee maal door het kapittel in acht was genomen. Wij zien 
dan ook dat een eeuw later de kapittels volledig in het gelijk zijn gesteld. De 

44) RAU, Dom, nr. 3282, 1366 nov. 13. De oorkonde van Petrus de Sortenaco behelsde geen ver
korting van de periode van 30 jaar, zoals Rutgers, Jan van Arkel, 226, noot 387, beweert. Toen Pe
trus het verzoek onder ogen kreeg, waren er van de 30 jaar nog maar 28'/j jaar over. 
45) Het oudste verdrag was dat tussen bisschop Jan van Diest en domproost Florens van Jutfaas, 
17 sept. 1324. Jan van Arkel was de tweede die een dergelijke overeenkomst sloot, nl. in 1344 met 
de domproost Hendrik van Mierlaer. De derde was Jan van Virneburg met de domproost Sweder 
uter Loe. Dit vond plaats op 24 maart 1365, nota bene nog geen twee maanden voordat de bis
schop ende kapittels besloten om het proces over de visitatie uit te stellen. Daarna werd de over
eenkomst nog gesloten door de bisschoppen Florens van Wevelinghoven en Frederik van Blan-
kenheim respectievelijk op 1 nov. 1392 en op 2 mei 1396. De domproost bij beide gelegenheden 
was Willem van der Coulster. In de 15e eeuw komen wij een dergelijk verdrag niet meer tegen in 
de bronnen. De desbetreffende stukken zijn uitgegeven door Joosting-M ulier, Bronnen kerkelijke 
rechtspraak, IV, 124, 150, 157, 173. 179. Onderde laatste bisschop had het proces over de visitatie 
voortgezet kunnen worden: L. C. M. Schmedding, De regeering van Frederik van Blankenheim, bis
schop van Utrecht (Leiden, 1899), rept er echter met geen woord over. 
46) S. Muller Fz., ed.. Rechtsboek van den dom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc, ('s-Gravenhage, 
1895) 59-61, par. 5, De punicione canonici vel clerici; zie ook Joosting-M ulier. Bronnen kerkelijke 
rechtspraak, IV, 63-64. 
47) Welke misdaden ondaet genoemd worden is te vinden in Muller. Rechtsboek van den dom, 59. 
par. 4, Lantrecht. 
48) Ibidem. 5. 
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elect Gijsbrecht van Brederode moest ni. bij zijn installatie in 1455 een zeer 
uitvoerige eed afleggen, waaruit blijkt dat alle bovenstaande strijdpunten be
slecht waren in het voordeel van de kapittels 49). In het artikel van Dekker 
over de wandaden van de gebroeders Van Zijl 50), komt duidelijk naar voren 
dat het ten tijde van Jan van Virneburg daarentegen nog niet vanzelfsprekend 
was dat de kapittels de rechtspraak over hun eigen leden uitoefenden, on
danks het opschorten van het proces over de visitatie. Bij gelegenheid van de 
gevangenneming van de Van Zijlen door de bisschop in februari 1369, werd 
een commissie benoemd die zich moest buigen over de vraag of de bisschop, 
dan wel het domkapittel in deze zaak de bevoegdheid had om recht te spre
ken. De uitslag was voorspelbaar, want drie van de vier gecommitteerden wa
ren prelaten van de Utrechtse kapittels, overigens zonder dat dit protesten 
van de kant van de bisschop had opgeroepen. Dat het domkapittel tot op dat 
moment niet eens over een eigen kerker beschikte, bewijst wel dat dit soort 
zaken in de praktijk eigenlijk niet voorkwam. 

De volgende zaak die onze aandacht opeist is het muntverdrag dat Jan van 
Virneburg sloot met de kapittels en de ridderschap. De gang van zaken bij het 
opstellen van de overeenkomst was merkwaardig. Op 6 februari 1366 vond er 
een vergadering plaats van de bisschop, de kapittels en een groot deel van de 
ridderschap, waarbij Jan van Virneburg het muntverdrag, dat op 29 maart 
1363 gesloten was tussen Jan van Arkel, de kapittels en een deel van de rid
derschap, bekrachtigde 51). Op dezelfde dag werd een tweede oorkonde op
gesteld, die een nieuw muntverdrag inhield, dat maar op een paar punten af
week van dat van Jan van Arkel 52). Er waren twee duidelijke verschillen tus
sen de beide muntverdragen. Ten eerste zou de ambtenaar die oude en bui
tenlandse munten naar de nieuwe munt moest taxeren, benoemd worden 
door de bisschop, de kapittels èn de ridderschap. Het meedoen van de ridder
schap aan deze benoeming was nieuw; in 1363 zou die ambtenaar alleen door 
de bisschop en de kapittels aangesteld worden. Ten tweede was er beroep 
mogelijk van de beslissing van die taxateur. Dit punt was geheel nieuw in het 
verdrag. Wanneer iemand nadeel ondervond van de taxatie van de ambte
naar, dan kon hij zich daarover bij de bisschop beklagen, die daarop de kapit
tels en de ridderschap bijeen zou roepen om in hun aanwezigheid de taxatie te 
laten overdoen. Kortom, de invloed van de kapittels en in het bijzonder van 
de ridderschap blijkt in 1366 duidelijk groter dan in 1363. Opvallend is ook 
dat de ridderschap in 1366 in veel grotere getale aanwezig was dan driejaar 
daarvoor: het muntverdrag van Jan van Arkel werd medebezegeld door zes 
ridders en twee knapen, de oorkonde van 1366 daarentegen door veertien rid
ders en vier knapen. Die grotere opkomst hangt waarschijnlijk nauw samen 
met de gang van zaken op de 6e februari 1366, waarbij eerst het muntverdrag 
van Jan van Arkel werd bekrachtigd en vervolgens een nieuw werd opgesteld. 

49) RAU, S. Jan, nr. 1485, 1455 april 15, uitgeg. door Matthaeus, Analecta, I, 662-667. 
50) C. Dekker, *De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht 
in de tweede helft van de 14e eeuw', zie hiervoor blz. 61. 
51) RAU, Oudmunster, nr. 2597; S. Jan, nr. 1441-3; Rutgers, Jan van Arkel, 152-153. 
52) RAU, Oudmunster, nr. 2597: S. Jan. nr. 1441-4; S. Marie, nr. 2274; uitgeg. door P. O. van der 
Chijs. De minnen der bisschoppen, van de heerlijkheid van de stad Utrecht, van de vroegste lijden tot 
aan de Pacificatie van Gend (Haarlem, 1859) 120-121. 
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Ongetwijfeld is het bekrachtigde verdrag voorgelezen en is er vervolgens een 
discussie ontstaan over de inhoud. De kapittels en de ridderschap zullen ge
probeerd hebben om hun invloed te vergroten en op twee punten zagen ze bij 
deze gelegenheid hun pogingen met succes bekroond. 
De derde kwestie betreft het proces dat de vijf kapittels tegen de bisschop 
aanhangig maakten voor de pauselijke curie, waarin ze de paus voorstelden 
om iemand naast de bisschop te benoemen, die in zijn plaats het wereldlijke 
bestuur op zich zou nemen. De aanleiding voor het proces werd gevormd 
door de gevangenneming van de bisschop in Goor op 27 oktober 1368. Het 
domkapittel zag zijn kans schoon om een plaatsvervanger voor de bisschop te 
kiezen in de persoon van Reinoud van Culemborg, die via zijn moeder ver
want was aan de hertogen van Gelre. Dit gegeven kennen wij uit een van de 
belangrijkste stukken die ons over dit proces zijn overgeleverd, nl. een con
cept van het stuk dat de procurator van de bisschop zou produceren in het 
pauselijke consistorie ter verdediging van de bisschop 53). Het concept is 
jammer genoeg niet gedateerd, maar is opgesteld in de periode dat de bis
schop nog in Goor gevangen zat 54). De bisschop moet zo snel mogelijk een 
procurator hebben benoemd en zijn verdediging op schrift hebben laten stel
len. Hoeveel tijd er overigens mee gemoeid is geweest om de betaling van het 
losgeld, of de garanties daarvoor, rond te krijgen is niet bekend. Heel lang 
heeft de bisschop echter niet gevangen gezeten, want de eerste oorkonde die 
wij kennen van na de gebeurtenissen in Goor, is een schuldbekentenis aan de 
stad Utrecht van 23 januari 1369 55), waarbij hij het slot en het maarschalk
ambt van Vreeland aan de stad in pand gaf. De oorkonde is uitgevaardigd in 
Utrecht, dus de bisschop moet toen weer op vrije voeten zijn geweest. Het 
concept van de verdediging moet daarom dateren van eind 1368 of begin 
1369. 

Bij de bespreking van het proces zullen wij eerst het verweerschrift van de 
bisschop in ogenschouw nemen. Dit lijkt de omgekeerde volgorde - de aan
klacht gaat immers aan de verdediging vooraf- maar in de verdediging wordt 
een beter overzicht gegeven van de gebeurtenissen, die plaats vonden in de 
jaren voorafgaand aan het proces. Bovendien dateert de verdediging, althans 
het stuk dat als enige ervan is overgeleverd, van een vroeger tijdstip dan de 
aanklacht. De verdediging schreef de schuld van de onenigheid eigenlijk he
lemaal op rekening van het domkapittel: door de koppigheid en de rancune 
van het domkapittel ten opzichte van de vier andere kapittels had het tot een 
proces kunnen komen. Ontegenzeggelijk probeerde de bisschop op deze ma
nier tweedracht te zaaien in de gelederen van de tegenpartij. Het hoeft ons 
ook niet te verbazen dat hij een dergelijke tactiek toepaste, want al verschei
dene malen was hem duidelijk gebleken, dat er voldoende aanleiding was 
voor meningsverschillen tussen enerzijds het domkapittel en anderzijds de 
vier overige kapittels. Een van de oudste controverses tussen het domkapittel 
en de vier andere kapittels was die over de bisschopsverkiezing. Het domka-

53) RAU, üudmunster, nr. 2604, z.d. 
54) Dat blijkt uit de volgende passage: Quare, reverendissime pater, non video causam quaresibifsc. 
episcopo) dandus sit coadiutor contra voluntatem suam liberum, quia in captivitate possent ipsum com-
pellere ad huiusmodi consensum, quod tarnen non placent sibi nee valet dvocesi— . 
55) GAU. Stad, I. nr. 28, fol. 125-127v. 
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pittel pretendeerde het alleenrecht te bezitten om een bisschop te kiezen. De 
andere kapittels waren het daar niet mee eens en beweerden dat bij bis
schopsverkiezingen de vijf kapittels één lichaam vormden en dat het domka
pittel geen aanspraken kon maken op wat voor voorrechten dan ook. Uit de 
periode van Jan van Virneburg zijn ons een paar stukken bekend, waarin be
halve het genoemde punt nog een paar andere meningsverschillen ter sprake 
kwamen, zoals het vraagstuk wanneer een bijeenkomst een vergadering van 
het kapittel-generaal genoemd kon worden. Het domkapittel was van mening 
dat daarvan slechts sprake kon zijn wanneer de domdeken als voorzitter op
trad. De andere kapittels beweerden dat, bij afwezigheid van de domdeken, 
het kapittel-generaal ook geleid kon worden door de hoogste in rang van de 
leden van de kapittels, te beginnen met de domproost 56). Daarnaast maakte 
het domkapittel nog aanspraak op het recht voor zijn kanunniken om in een 
vergadering van het kapittel-generaal als eersten het woord te mogen voeren, 
vóór de prelaten van de andere kapittels 57). Dat deze geschilpunten bespro
ken werden in aanwezigheid van de bisschop, is al opmerkelijk. Over het alge
meen vormden de vijf kapittels tegenover derden een gesloten front. In dit ge
val waren de vier kapittels zelfs bereid om het vinden van een oplossing aan 
de bemiddeling van de bisschop over te laten. Het domkapittel vond het dan 
ook niet nodig om op een voorstel van die strekking zelfs maar te reageren. 
Jan van Virneburg probeerde in zijn verdediging in het genoemde proces deze 
controverses uit te buiten en het latente wantrouwen van de vier kapittels te
gen het domkapittel weer te doen oplaaien, overigens zonder resultaat. De 
voorgeschiedenis van het proces, volgens de zienswijze van de bisschoppe
lijke partij, was als volgt: de bisschop was in het bezit van de Rijntol bij Rhe
nen, waaruit de heren van Abcoude jaarlijks 200 pond kregen uitbetaald. Tot 
voor kort waren dezen met die betaling altijd tevreden geweest, maar twee 
jaar na de benoeming van Jan van Virneburg tot bisschop van Utrecht eiste de 
heer van Abcoude een hoger bedrag op. De bisschop was echter niet van plan 
dat te betalen. De zaak werd voorgelegd aan de vergadering van de vijf kapit
tels, waar besloten werd dat de bisschop de betaling zou kunnen afkopen 
door 8000 pond te betalen in termijnen, waarvoor hij een aantal goederen van 
de mensa episcopalis zou moeten verkopen. Toen de bisschop daartoe wilde 
overgaan kreeg hij daarvoor plotseling geen toestemming meer van het dom
kapittel, hoewel ook dit kapittel aanvankelijk met die verkoop van bisschop
pelijke tafelgoederen had ingestemd. Het domkapittel weigerde zijn goedkeu
ring aan die verkoop te hechten - nog steeds volgens de lezing van de bis
schoppelijke partij - uit wrok over het feit dat de vier andere kapittels aan die 
beslissing hadden meegewerkt. Het is duidelijk dat de bisschop hier probeer
de om de kapittels tegen elkaar uit te spelen. De heer van Abcoude, die merk
te dat hij zijn geld niet kreeg, liet vervolgens de vijf kapittels vete aanzeggen, 
die op hun beurt - en weer één lijn trekkend - de bisschop voor de hen berok
kende schade aansprakelijk stelden. De bisschop ontkende alle schuld en ant
woordde dat hij de heer van Abcoude de oorlog wel wilde verklaren, onder 

56) RAU, Oudmunster, nr. 2520, 1367 dec. 5. 
57) RAU, Oudmunster, nr. 2521, 1368 jan. 14. 
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voorwaarde dat de kapittels hem zouden helpen. Zover wilden de kapittels 
echter niet gaan. Zij dreigden daarentegen een verzoek aan de paus te zullen 
richten om een ander als bisschop in utrecht te benoemen. Ais reactie op dat 
belachelijke dreigement stelde de bisschop voor om de heer van Abcoude 
dan toch maar volledig te betalen. Voordat het echter zover kon komen, werd 
Jan van Virneburg gevangen genomen. 
Tot zover het verhaal van de gebeurtenissen tot de gevangenneming van de 
bisschop in de belichting van de bisschop. Het is interessant nu ook de andere 
partij aan het woord te laten en te zien welke klachten de vijf kapittels tegen 
de bisschop inbrachten en waarom zij om een plaatsvervanger, in hun stuk
ken steeds coadiutor genoemd, vroegen. De processtukken die van de kant 
van de kapittels bewaard zijn gebleven zijn iets talrijker en van wat latere da
tum dan de stukken van de verdediging 58). De voornaamste klachten luid
den als volgt: 
1 e. De bisschop heeft sloten, ambten, hoge en lage rechtsmacht en goederen 
zonder toestemming van de vijf kapittels vervreemd en in pand gegeven. Met 
name werden hierbij genoemd: 27 hoeven in Mastenbroek (aan familie); het 
slot Vreeland (aan de stad Utrecht); het kasteel de Horst (aan Gijsbrecht van 
Vianen); de sloten ter Eem en Stoutenburg (aan Steven van Zuylen van Nye-
velt); het graafschap Dalen (aan Reinoud van Koevorden); het kasteel van 
Lage (aan Reinoud van Koevorden jr.). 
2e. Hij heeft valse munten laten slaan in Zwolle, Vollenhove en Rhenen, 
waar het niet gebruikelijk was munten te slaan, en hij heeft het gangbare geld 
niet gehandhaafd, zodat alle gebeneficiëerden en tevens de camera apostolica 
hun inkomsten met de helft zagen teruglopen. 
3e. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan simonie door geld te vragen voor het 
wijden van personen, kerken en altaren, en door geestelijken aan wie door de 
paus' een beneficie was toegewezen, geld af te persen. Soms vroeg hij zo'n 
hoog bedrag, dat de geestelijken het geld verschuldigd aan de paus vanwege 
het toewijzen van zo'n beneficie, niet meer konden opbrengen. 
4e. Hij was gewoon om van misdadigers geldboetes op te eisen, in plaats van 
ze passende straffen op te leggen, zelfs wanneer zij geestelijken hadden ver
minkt of gedood, of kerken in brand hadden gestoken. 
5e. Hij heeft geweigerd om zijn financiële verplichtingen, aangegaan uit 
naam van de kerk, na te komen, om welke reden de kapittels door machtige 
heren vete werd aangezegd, waardoor zij al langer dan drie jaar grote schade 
leden, o.a. door toedoen van de heer van Abcoude 59). 
6e. Hij heeft geweigerd om de goederen, die door zijn ministeriaal Herman 
van Kuinre van Amsterdamse kooplieden waren geroofd, terug te geven, met 
als gevolg dat beslag werd gelegd op goederen van de kapittels in het graaf
schap Holland, met name in de Ruigeweide. 
7e. Hij heeft toegelaten dat de adel zich meester maakte van de hoge rechts-

58) RAU,Oudmunster, nr. 2604, 22 dec. 1369, 26 en 30 dec. 1370 en 14 maart 1371, en nr. 2524. 
59) Dit ondanks de belofte van de heer van Abcoude aan het kapittel van S. Marie om het be
drag dat de bisschop hem nog verschuldigd was uit de tol bij Rhenen, niet te verhalen op de goe
deren van het kapittel, 1370 juli 31, RAU, S. Marie, nr. 2275. 
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macht en de uitoefening van de kerkelijke rechtspraak trachtte te verhinde
ren. 
8e. Hij heeft toegelaten dat machtige edellieden na afloop van een pachtter-
mijn slechts de helft van de pachtsom voor de volgende termijn boden onder 
dreiging van geweld, waardoor niemand hoger durfde te bieden. De laatste 
tijd waren er om die reden al verscheidene boerenwoningen in brand gesto
ken. 
9e. Hij heeft toegelaten dat stadsbesturen geestelijken dwongen om voor de 
stedelijke rechtbanken terecht te staan onder bedreiging van verbanning. 
10e. Hij had de burgers van Amersfoort, Rhenen en Kampen het recht ge
schonken dat zij in hun eigen steden terecht konden staan en niet meer voor 
het hof van Utrecht gedaagd konden worden, om welke reden ook anderen 
die rechtspraak afbreuk trachtten te doen. 
Uit hoofde van deze klachten verzochten de kapittels de paus om een van de 
kardinalen als rechter te benoemen om orde op zaken te stellen in het 
Utrechtse bisdom, met de bevoegdheid om de bisschop te verbieden nog lan
ger het wereldlijk bestuur uit te oefenen en daarvoor een plaatsvervanger, 
amministrator, coadiutor et defensor genoemd, aan te stellen. 
Er zijn nog al wat verschillen in de beide verhalen aan te wijzen, gedeeltelijk 
veroorzaakt door het feit dat de verdediging bijna 21/, jaar eerder is opgesteld 
dan de aanklacht. Zo was er bij het op schrift stellen van de verdediging, toen 
de bisschop nog in gevangenschap verkeerde, nog geen sprake van het ver
panden van de sloten en gerechten; daar moest hij juist toe overgaan om zijn 
losgeld te kunnen betalen. De klacht over de valse munten zal ook wel van na 
zijn vrijlating dateren. Het lag immers voor de hand dat de bisschop uit geld
gebrek nieuwe munten zou laten slaan van een lager gehalte dan de bestaan
de. Over de munt in de 14e eeuw is niet zo veel bekend, maar Van Gelder 
heeft kennelijk genoeg gegevens om te kunnen wijzen op een sterke geldont
waarding gedurende de tweede helft van die eeuw 60). Jan van Virneburg is 
ongetwijfeld als een van de schuldigen daarvan aan te wijzen. Dat hij voor die 
inflatoire geldmakerij muntateliers buiten de stad Utrecht zocht is ook wel 
begrijpelijk. Hij trachtte zich op die manier aan het toezicht van de kapittels 
en andere belanghebbenden te onttrekken, maar de protesten ertegen waren 
natuurlijk onvermijdelijk. Overigens beschikte Jan van Virneburg over een 
muntprivilege van keizer Karel IV, waarvoor Jan van Arkel zich nog had beij
verd, maar dat pas afkwam na diens vertrek naar Luik. De bisschop verwierf 
met dit privilege, dat dateerde van 26 juni 1364, het recht om gouden en zilve
ren munten te slaan, binnen de stad Utrecht zowel als daarbuiten, zonder 
daarvoor zijn onderdanen om toestemming te hoeven vragen 61). Dus in feite 
waren deze klachten van de kapittels ongegrond, behalve wat betreft het ge
halte van de nieuwe munten. 

De klachten op het gebied van de rechtspraak waren de zwaarste punten in 
de aanklacht. De rechtspraak functioneerde niet, waardoor het bestuur van 
het diocees een chaos dreigde te worden; het recht van de sterkste zegevier
de. Niet alle punten van de aanklacht dateren van nà de vrijlating van de bis-

60) H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht, enz. 1965) 43-45. 
61) RAU, Bisschoppen, nr. 46, fol. 68-68v. 



schop. Het negende punt b.v. had betrekking op een keur van het Utrechtse 
'stadsbestuur daterend uit 1368, waarmee het probeerde een groot aantal 
rechtszaken te onttrekken aan de rechtspraak van de officiaal van de bis
schop en te laten behandelen door de rechtbank van de raad van de stad; dit 
betekende in feite een grove schending van de geestelijke rechtspraak 62). De 
kapittels wierpen zich hierbij op als de verdedigers van de geestelijke recht
spraak, terwijl uit niets blijkt dat de bisschop ooit pogingen in het werk heeft 
gesteld om de uitvoering van die keur te verhinderen. De verdediging daaren
tegen ging natuurlijk voorbij aan de zwakke punten van het bestuur van de 
bisschop en legde vooral de nadruk op het gebrek aan kwaliteiten van de door 
de kapittels naar voren geschoven coadiutor Reinoud van Culemborg. Deze 
was te jong, niet in het diocees gebeneficiëerd en miste elke bestuurlijke erva
ring. Bovendien was hij, via zijn moeder, verwant aan de hertogen van Gelre. 
De hertogen van Gelre hadden in 1331 het Oversticht in pand gekregen; pas 
in 1346 werd het door Jan van Arkel weer vrijgekocht 63). Wanneer Reinoud 
van Culemborg coadiutor zou worden, zou het hele Utrechtse bisdom zonder 
meer binnen de invloedsfeer van hertog Eduard geraken. Verder was de ver
dediging van mening dat de gevangenneming van de bisschop geen afdoende 
reden vormde om hem een coadiutor toe te wijzen. 

Wij moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat beide partijen in hun 
voorstelling van zaken wel enigszins zullen hebben overdreven en dat ze al
leen hun eigen visie ten beste hebben gegeven. Wat de ene partij opblies, zou 
de andere doodzwijgen, en omgekeerd. Dat bleek wel uit het vijfde punt van 
de aanklacht betreffende de financiële verplichtingen van de bisschop. Het 
verhaal over de onredelijke houding van het domkapittel bij de regeling van 
de afbetaling van het bedrag dat de bisschop aan de heer van Abcoude schul
dig was uit de Rijntol bij Rhenen, wordt ons alleen van de kant van de bis
schop meegedeeld. Wij zullen nooit weten welke van beide partijen tenslotte 
voor de pauselijke curie als overwinnaar te voorschijn zou zijn gekomen, om
dat het proces abrupt tot een einde kwam door de dood van Jan van Virne-
burg op 23 juni 1371. Wie in Utrecht uiteindelijk aan het langste eind trokken 
waren natuurlijk de kapittels, samen met de ridderschap en de stad. Alle pun
ten waarover in deze periode nog gestreden werd, waren in het midden van de 
15e eeuw beslist ten gunste van de Staten 64). 

Jan van Vjrneburg, lid van een opkomend Duits gravengeslacht, wist vrij snel 
carrière te maken. In een paar jaar slaagde hij erin via de ambten van scholas
ter en domdeken de positie van bisschop te bereiken. De ambitie was dus wel 
aanwezig, getuige ook zijn pogingen om de aartsbisschoppelijke zetel van 
Keulen te bemachtigen, maar de persoonlijkheid ontbrak. 
Hij liet zich b.v. in Munster door zijn ambtenaren wel erg gemakkelijk om de 
tuin leiden, wat we op dat moment nog kunnen wijten aan een gebrek aan be-
stuurservaring. Zijn vertrek uit Munster binnen een halfjaar na zijn entree 

62) S. Muller Fz., ed., De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, I (Den Haag, 1883) nr. 
121, 65-66 en Inleiding (Den Haag, 1885)98-102. 
63) Rutgers, Jan van Arkel, 24. 90. 
64) Zie noot 49. 
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bewijst echter dat hij toen al niet meer tegen de problemen was opgewassen. 
Dat deed het ergste vrezen voor zijn bestuur van het Utrechtse diocees. Hij 
trof in Utrecht bovendien tegenstanders aan die zich hadden voorbereid op 
een krachtmeting, zoals blijkt uit de concordantie en de overdracht van 1364. 
De kapittels en de stad Utrecht waren inderdaad zijn meest geduchte tegen
spelers, maar ook de ridderschap bleek niet bereid over zich te laten lopen. 
Dat bewees de gang van zaken rond het nieuwe muntverdrag van 1366. Bij 
het vaststellen van de bepalingen in dat muntverdrag hadden de kapittels 
enerzijds met de ridderschap ervaring opgedaan in het gezamenlijk optreden; 
anderzijds hadden zij nauw samengewerkt met de stad bij het opstellen van de 
overdracht. Bij deze gelegenheden hadden de betrokkenen geleerd dat samen
werking, ondanks vaak tegenstrijdige belangen, voordelig kon zijn. Het sa
mengaan van alle drie de partijen was nu nog maar een kleine stap verder. 
Overigens was de mogelijkheid daarvoor al in de overdracht open gehouden. 
Een van de steeds terugkerende klachten over de bisschop is die betreffende 
zijn voortdurende geldnood. Jan van Virneburg verkeerde toevallig in de ge
lukkige omstandigheid, dankzij het voorbeeldige bewind van zijn voorganger 
Jan van Arkel, die het klaar had gespeeld om vrijwel alle schulden van het 
Sticht af te lossen, dat hij de mogelijkheid had om grote delen van het Sticht 
te verpanden. Dat heeft hem ongetwijfeld de bedragen opgeleverd om het 
hoofd boven water te houden. Had het Sticht er aan het begin van zijn bewind 
financieel niet zo rooskleurig voorgestaan, dan was Jan van Virneburg onte
genzeggelijk gedwongen geweest om voor een bede aan te kloppen bij zijn te
genstanders. In dat geval mogen we veronderstellen dat de Landbrief van 
1375 al tijdens het bewind van Jan van Virneburg zou zijn afgedwongen; de 
tijd was er rijp voor. 
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Problemen rond de oudste geschiedenis van 
het fraterhuis en van het Nieuwe Gasthuis te Amersfoort 

C. A. van Kalveen 

I 

Zoals algemeen bekend is 1), heeft de boeteprediker Geert Grote in de perio
de van 1379 tot kort voor zijn sterfjaar 1384 2) in de IJsselstreek, in Hollandse 
steden en in het Nedersticht opgeroepen tot boetvaardigheid, een zuiver le
ven voor de priesters en herstel van de armoede-idealen in de kloosters. De 
beweging van de Moderne Devotie leidde onder meer tot de stichting van de 
gemeenschappen van broeders en zusters van het Gemene Leven 3). 
Ook te Amersfoort 4) heeft Geert Grote gepredikt. Het precieze tijdstip en 
details zijn helaas niet bekend. In ieder geval moet dat uiteraard nâ 1379 zijn 
geweest, en wel na zijn eerste prediking in de IJsselsteden 5). Te Amersfoort 
heeft de prediking van Geert Grote succes gehad. Ook de Amsterdamse pas
toor Johan van den Gronde en Hendrik van Gouda, die beiden na 1383 toe
traden tot de broeders van het Gemene Leven te Deventer, hebben aan dat 
succes bijgedragen 6) met hun prediking. In het bijzonder jonge ongehuwde 
vrouwen en weduwen wilden zich uit de wereld terugtrekken en zich geheel 

1 ) Als belangrijkste monografie over de Moderne Devotie geldt R. R. Post, The Modern Devoti
on; confrontation with reformation and humanism. Studies in medieval and reformation thought III 
(Leiden, 1968). Voor de institutionele aspecten van de fraterhuizen: W. Lourdaux, De Broeders 
van het Gemene Leven. H istorica Lovaniensia II (Leuven, 1972), of Tijdschrift voor Filosofie en The
ologie. XXX (1972) 372-416. Voor de historiografie: W. J. Alberts. 'Zur Historiographie der De-
votio Moderna und Ihrer Erforschung', in: F. Petri en W. Jappe Alberts, Gemeinsame Probleme 
Deutsch-Niederländischer Landes- und Volksforschung. Bijdragen van het Instituut voor Middel
eeuwse Geschiedenis te Utrecht XXXII (Groningen, 1962) 144 vlg. 
2) J. G. R. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloed. I (Utrecht, 1875) 37-38. De reizen 
duurden van enige weken nànov. 1379 tot enige weken vóór 21 okt. 1383. 
3) De eerste volgelingen van Geert Grote waren eveneens reizende predikanten, deden aan 
zelfheiliging en nederige dienstbaarheid ten opzichte van God, en trachtten een voorbeeld te zijn 
voor de anderen. Vgl. Lourdaux. Broeders van het Gemene Leven, 395; C. van der Wansem. Hel 
ontstaan en de geschiedenis van de Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven, 1958). 
4) Voor de algemene stadsgeschiedenis van Amersfoort zie vooral J. Hovy, Amersfoort inprent 
(Zaltbommel, 1975), vooral 71. 
5) A. Matthaeus, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti, (Leiden, 1693) 73; 'Johan van In
een: Geschiedenissen'. J. H. P. Kemperink, ed., Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht.LXXIV (1956/7) 142. 
6) Johan van de Gronde (overl. 1392) stond tussen 1381 en 1383 in correspondentie met Geert 
Grote over pastorale zorg en het copiëren van boeken. Sinds 1384 behoorde hij tot de eerste 
broeders van het Deventer fraterhuis, was betrokken bij de oudste geschiedenis van het Zwolse 
fraterhuis, en bij de stichting van het fraterhuis te Hoorn. Vgl. H. F. van Heussen en H. van Rijn, 
Historie ofte beschrijving van 't Utrechtsche bisdom, II (Leiden, 1719) 40-41 ; Post, Modern Devotion, 
77. 103-105,201-203,213,274. 
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op God richten. Eveneens werd de Geest Gods vaardig over enkele wereld
geestelijken, die bezorgd raakten over hun zieleheil 7). Het is echter onduide
lijk wanneer precies het Amersfoortse fraterhuis van de broeders van het Ge
mene Leven is gesticht 8). Vooropgesteld zij, dat bestudering van de voor
naamste gegevens 9) de „klassieke" opvatting van Van Bemmel bevestigen, 
dat het fraterhuis is gesticht in 1395 en voltooid in 1398. Toch blijven er rond 
die oudste geschiedenis nogal wat problemen. Er ontbreken rechtstreekse 
oorkonde-teksten betreffende de stichting. 
In het verzamelhandschrift van A. Buchelius: Inscriptiones monumentaque 10) 
staat de volgende aantekening: 

Anno 1383 Johannes a Lemego, Andreas ab Attendoorn, Nicolaus ab Erpel auspiciis domini 

Florentii domum fratrum ad Xenodochium Domini Petri Amersfortiae versus septentrionum 

exstruere cepere. Andreas ille pesta sublatus est anno 1397. 

Het jaartal 1383 is in deze tekst het meest opvallend. Het lijkt een aantrekke
lijk gegeven, omdat daardoor het verband tussen de resultaten van de predi
king van Geert Grote en de stichting van het fraterhuis voor de hand ligt. 
Maar het is niet juist. Wel staan de namen van enkele van de eerste Amers
foortse broeders correct vermeld. Ook in de andere bronnen keren telkens 
diezelfde namen terug, met dezelfde vermelding van het sterfjaar van An
dreas van Attendoorn 11). En hetzelfde geldt voor de invloed van de organisa
tor Florens Radewijns 12). Maar deze had zich juist in 1383, na zijn priester
wijding te Utrecht, naar Deventer begeven, waar hij na de dood van Geert 
Grote in 1384 de stichter van het Deventer fraterhuis werd 13). Van een ver
blijf in Amersfoort in 1383 is niets bekend. Het is ook zeer de vraag of het 
Nieuwe Gasthuis in 1383 al bestond. Bovendien blijven uiteraard de bekende 
kroniekgegevens met het stichtingsjaar 1395 of 1397 van het Amersfoortse 
fraterhuis van de meeste betekenis. 

7) 'Johan van Ingen', 25. Als eerste gevolg van deze religieuze beweging ontstond kort na 1380 
het Sint Agnietenklooster als een huis van de zusters van het Gemene Leven, Hovy. Amersfoort, 
75. 
8) A. van Bemmel, Beschrijving der stad Amersfoort, I (Utrecht, 1760) 182, geeft als stichtingsjaar 
1395 en als jaar van voltooiing 1398; W. F. N. van Rootselaar, De Broeders van het Gemeene Le
ven te Amersfoort, in: Amersfoort, geschiedkundige bijzonderheden, II (Amersfoort, 1898) 5-23, 
stichtingsjaar 1397. H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort (Amersfoort, 1959) 126, plaatst de 
stichting in 1398. Hovy, Amersfoort, 71, geeft als jaartal 1397. De geschiedenis van het fraterhuis 
en het latere S. Jansconvent trekt de laatste jaren belangstelling tot in de kranten toe: W. J. van 
Hoorn, 'Deel van het St. Jansklooster op Beestenmarkt teruggevonden?', De stad Amersfoort, I 
maart 1978, 15-17; 8 maart 1978, 16-17; Anco Mali, 'Bewogen geschiedenis van Amersfoortse 
Fraterhuis', De stad Amersfoort, 12 november 1980; Id., 'Sint Jansklooster stond tot 1850 Achter 
Kamp bij stadsmuur', De stad Amersfoort, 3 december 1980; W. J. van Hoorn, 'Het Amersfoortse 
Fraterhuis', De stad Amersfoort, 26 november 1980. 
9) C. A. van Kalveen, 'Johan Pupper van Goch en de Broeders des Gemenen Levens', Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, XX (1978) 104. 
10) UB Utrecht, Hss., nr. 1648, A. Buchelius, Inscriptiones monumentaque in templis et monas-
teriis Belgicis inventa, fol. 3r. 
1 1) 'Johan van Ingen'. 26, 27 noot 21. Alleen in het Memoriale van Sanct Agnieten 't Amers-
foert staat vermeld, dat Andreas van Attendoorn in 1400 of kort daarna zou zijn overleden. KB 
's-Gravenhage, Hss., nr. 75 H 18, Memoriale van Sanct Agnieten 't Amersfoert, fol. 71r-71v: Die 
naemen der paters ende bruederen des convents van Sanct Jan toe Amersfoert van 't jaer Ons Heren 
M.CCCC; Heer Andreas Attendorn, prester. Hiermede is bedoeld het jaar van overlijden. 
12) Zie voor zijn biografie: J. H. Gerretsen, Florens Radewijns (Utrecht, 1891); vgl. Lourdaux, 
Broeders van het Gemene Leven, 372 vlg. 
13) Post, Modern Devotion, 200. 202-203. 
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II 

Het stichtingsjaar 1395 van het Amersfoortse fraterhuis wordt genoemd in de 
kroniekaantekeningen van het klooster Mariënhof, ook wel genaamd Annales 
Monasterii Birctanis, en in het Vetus Chronicon Amorfortium 14). Daarin staat, 
dat in 1395 vooraanstaande en vrome mannen uit Amersfoort, onder wie Rut-
ger van den Doem, Jan Hagen, Gerrit de Wilde, en Steven Louwen 15), naar 
Deventer zijn gereisd 16). Daar bezochten zij Florens Radewijns, met het ver
zoek godsvruchtige broeders van het Gemene Leven naar Amersfoort te zen
den, om aldaar een gemeenschap van vrome priesters en klerken te stichten 
17). Florens Radewijns, onder meer rector van de broeders te Deventer, 
stemde daarin toe. Er staat in de levensbeschrijving van Florens Radewijns 
door Thomas a Kempis een ongedateerde passage over dit bezoek 18). De 
Amersfoorters luisterden naar de prediking van Florens Radewijns, Zij hiel
den een maaltijd met hem en zijn medebroeders. De bezoekers werden inge
licht over de idealen van de broeders en over hun onderrichtingen. 
Tot zijn medebroeders die toen op het punt stonden naar Amersfoort te ver
trekken, heeft Florens Radewijns een korte, waarschuwende afscheidstoe
spraak gehouden. Hij accentueerde daarin onder meer, dat het gevaarlijk is 
voor de nederigheid, om met de groten en wereldlijke heren te spreken, of 
zich aan hen te binden. Zij mochten de rijken niet vleien, maar hen ook niet al 
te streng vermanen. Deze vooraanstaande mensen letten immers op de broe
ders vanwege het vele goeds, dat zij over hen hoorden. Zij waren de broeders 
welgezind. Florens Radewijns achtte dit gevaarlijk. Hij meende, dat de broe
ders niet aan ijdelheid en gunsten mochten toegeven. Zij dienden eenvoudig 
en nederig te blijven. Hij zag de welwillendheid van rijke Amersfoortse bur
gers als een ernstige bedreiging voor de boetvaardigheid en nederigheid van 
de broeders. Zouden zijn medebroeders te Amersfoort al te zeer bevoorrecht 
en op handen worden gedragen - en hij verwachtte dat in het godvruchtige 
Amersfoort -, dan zouden zij beter naar Deventer kunnen terugkeren. Daar 
leefden immers velen, die zich heel wat minder om de broeders bekommer
den, en hen zelfs bespotten. Florens Radewijns besloot zijn opmerkelijke toe
spraak met de woorden, dat hoon, smaad en bespotting voor de broeders 

14) Het Vetus Chronicon Amorfortium staat afgedrukt bij Matthaeus, Rerum Amorfortiarum, 155 
vlg., in het bijzonder 162. In navolging van hem ook in: G. Dumbar, Het Kerkelijk en Wereltlijk 
Deventer, I (Deventer, 1722) 626, en in het in noot 9 vermelde artikel. Kroniek van Mariënhof in-. 
A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum (Leiden, 1703) 517-518, onder meer gebruikt door 
Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort. I, 180 vlg. Poging tot tekstfiliatie en gebruik door latere au
teurs bij: A. G. Weiier, en N. Geirnaert, ed., Monasticon Windeshemense, III, Niederlande, Archi
ves et Bibliothèques de Belgique XVI (Brussel, 1980), vooral 78-79 (Mitarbeit: C. A. van Kal-
veen): Domus heatae Mariae in Bircket. 
15) In beide uitgaven van Matthaeus (Rerum Amorfortiarum en Fundationes) staan de namen wat 
verhaspeld. 
16) Bij Matthaeus, Fundationes, 517, vermelding van de invloed der prediking van Geert Grote, 
Hendrik van Gouda, en Johan van der Gronde. Eveneens bij Van Heussen en Van Rijn, Utrecht-
sche bisdom, II, 40-41. 
17) Eveneens bij Matthaeus, Fundationes, 517, de toevoeging betreffende het verlangen tot op
richting van een fraterhuis te Amersfoort zoals er ook een te Deventer bestond. 
18) Thomas Hemerken à Kempis, Opera omnia, M. J. Pohl, ed. (7 din: Freiburg, 1907-1922) VII, 
Vita domini Florentii, 180-181. 
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veel nuttiger waren, en hen dwongen zich meer op God te richten. Daarna 
zond hij de zeer deugdzame broeders Jan van Lemego 19), Andreas van At-
tendoorn, en Nicolaas van Erpel naar Amersfoort. Binnen driejaar, dus uiter
lijk in 1398, was - aldus het Vetus Chronicon Amorfortium - het Amersfoortse 
fraterhuis voltooid vlakbij de nieuwe, tweede stadsmuur, dat wil zeggen ten 
noorden van het eerder genoemde Nieuwe of S. Pietersgasthuis aan de West
singel en het Spui. Met het fraterhuis te Delft was dat van Amersfoort het 
enige, dat vanuit het Heer Florenshuis te Deventer is gesticht. Aan de stich
ting van vrijwel alle overige fraterhuizen uit de begintijd lag het initiatief van 
het Zwolse fraterhuis ten grondslag 20). 

Bij de eerste Amersfoortse broeders die uit Deventer waren overgekomen, 
voegde zich onmiddellijk de Amersfoortse priester Willem Hendriksen, een 
man van grote eruditie en kenner van kerkelijk en wereldlijk recht. Hij was 
goed op de hoogte van de opvattingen van Florens Radewijns 21). In tegen
stelling tot de mededeling van Post, als zou Willem Hendriksen te Schoonho
ven zijn geboren, blijkt echter, dat deze een Amersfoorter was 22). Van Bem-
mel meent, dat hij eerst rector van de Latijnse school zou zijn geweest, en 
daarna pastoor van de S. Joriskerk, en rector van het S. Agnietenklooster 23). 
Thomas a Kempis vermeldt in zijn levensbeschrijving van Florens Radewijns 
zelfs, dat het te Amersfoort juist Willem Hendriksen was, die daar begon met 
de gemeenschap van klerken, jonge mensen in opleiding tot priester, in het 
fraterhuis 24). Is dit juist, dan hebben de betreffende rijke Amersfoortse bur
gers mede op zijn aandringen Florens Radewijns te Deventer bezocht. Wil
lem Hendriksen werd bovendien al vrijwel onmiddellijk de dominerende fi
guur van het fraterhuis. Toch is er een aanwijzing bij Van Bemmel, dat de be
kende Werembold van Buscop (of: Van Utrecht), een trouwe volgeling van 
Geert Grote en stichter van verschillende Utrechtse zusterhuizen, de eerste 
rector of pater is geweest 25). Toen Werembold van Buscop echter na een 
verblijf te Amersfoort 26), omstreeks 1395-1396, naar Utrecht terugkeerde, 
werd mede op zijn advies 27) door Florens Radewijns Willem Hendriksen be-

19) Jan van Lemego had, evenals Florens Radewijns, aan de universiteit van Praag gestudeerd. 
Van Lemego had aldaar op 30 sept. 1368 zijn graad behaald; Monumenta Historica Universitatis 
Carolo-Ferdinandae Pragensis, I (Praag, 1830), geciteerd naar H. G. Hartman Jzn., 'Het Frater
huis te Amersfoort', in: Vande Veluwe en uit de Achterhoek (Arnhem, 1889) 146. 
20) S. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, III, De Moderne Devotie 1380-
1550 (Antwerpen, 1956)66. 
21) Willem Hendriksen was ook notaris en 'geestelijk rechter'. Vgl. Van Heussen en Van Rijn, 
Utrechtsche bisdom, II, 26. 
22) 'Johan van Ingen', 27. Ook Hovy, Amersfoort, 71, is mijns inziens terecht deze mening toege
daan. Post verwart Willem Hendriksen met Willem Clinckart, de stichter van het regulieren-
klooster in De Hem bij Schoonhoven. Hij heeft beide levensbeschrijvingen abusievelijk samenge
voegd. Zie Post, Modern Devotion, Index, s.v. Clinckart. 
23) Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 1, 186: 'Johan van Ingen', 27 noot 20; Van Kalveen, 
'Johan Pupper van Goch', 104-105, noot 13. Tot en met 1397 rector van S. Agnieten. In 1397 was 
Willem Hendriksen al geen pastoor van dé S. Joriskerk meer. 
24) Thomas a Kempis, Opera omnia, VI1, 187: ApudAmersfordiam fuit dominus Wilhelmus Henrici, 
qui incepit congregationem clericorum, gui postea sunt canonici reguläres. 
25) Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 186. 
26) Hij was in 1391 een van de collatores van de vicarie van het Nieuwe Gasthuis. Over dit on
derwerp zal hierna nog worden gesproken. 
27) Overleden 1413. Hij was aanvankelijk vicaris aan de Utrechtse Buurkerk. Hij had te 
Utrecht verschillende groepen van zusters van het Gemene Leven gesticht en omgevormd tot 
franciscaner tertiarissen van het kapittel van Utrecht. Voor bijzonderheden zie Post, Modern De-
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noemd tot rector van het Amersfoortse fraterhuis 28). 
Het is van veel belang om hier te vermelden, dat in het Vetus Chronicon Amor-
fortium staat, dat Willem Hendriksen vicaris was van twee vicarieën: te weten 
van het S. Nicolaasaltaar in de S. Joriskerk, en van de S. Pietersvicarie in het 
Nieuwe of S, Pieters Gasthuis. De rijke S. Pietersvicarie vormde door de 
daaraan verbonden inkomsten de materiële grondslag van het fraterhuis. Het 
gegeven over het vicarisambt aan het S. Nicolaasaltaar staat onzorgvuldig ge
noteerd. Over de geschiedenis van beide vicarieën zal hierna nog uitvoerig 
worden gesproken. In het Vetus Chronicon Amorfortium ontbreekt het gegeven 
van de pestepidemie in 1397 29). Ook daaraan zal nog aandacht worden be
steed. 

Ill 

Naast het Vetus Chronicon Amorfortium en de A nnales Monasterii Birctanis is de 
derde hoofdbron de kroniek van het S. Agnietenconvent 30). Daarin staan in 
grote lijnen dezelfde gegevens, en treden dezelfde handelende personen op 
als in het Vetus Chronicon Amorfortium. Het grote verschil is echter de date
ring. De stichting van het Amersfoortse fraterhuis is daarin op 1397 geplaatst, 
de voltooiing op 1400. In de S. Agnietenkroniek staat bovendien duidelijk op
getekend, dat het fraterhuis naar voorbeeld van het Deventer fraterhuis, 
waarvan Florens Radewijns rector (pater) was, moest worden gesticht en in
gericht. Ook enkele aanvullende gegevens zijn vermeld. Zo ontvingen Jan van 
Lemego en Andreas van Attendoorn, die beiden tot de eerste broeders be
hoorden, in 1397 de priesterwijding. Een van de notities is gelijk aan de aante
kening van Buchelius: Andreas van Attendoorn is al op 17 juli 1397 aan de 
pest overleden. In diens plaats is in 1398 Nicolaas van Erpel tot priester ge
wijd, om aldus de taak van Jan van Lemego te kunnen verlichten, onder ande
re wat betreft de prediking. De eerste werkzaamheden van de fraters beston
den uit het copiëren of samenstellen van boeken 31). Daarmee verdienden zij 
voor een deel de kost. Zij bewezen de stedelijke gemeenschap aldus een grote 
dienst. Het was een onderdeel van middeleeuwse cultuur en wetenschapsbe
oefening. Andere cultuurdragers dan Willem Hendriksen, Jan van Lemego, 
en Nicolaas van Erpel zijn ons uit het Amersfoort van ca. 1395-1400 niet be
kend. 

De grote moeilijkheid is nu, om aannemelijk te maken welke van de drie 
stichtingsjaren 1383, 1395, of 1397 het meest waarschijnlijk is. Oorkonden van 
het fraterhuis uit die tijd zijn er niet. Ook in andere acten is daarvan geen 
sprake. Eliminatie van de jaartallen 1383 en 1397, om redenen die hierna wor-

votion, 195, 210, 284-288. M. Schoengen, Monasticon Batavum II, Verh. Kon. Ned. Akademie van 
Wetenschappen, afd. Lett., nieuwe reeks XLV (Amsterdam, 1942) 192-193. 
28) Axters, Vroomheid in de Nederlanden, III, 226 vlg.; Van Heussenen Van Rijn, Utrechtsche bis
dom, II, 40-41. Aldaar, 26, staat Willem Hendriksen ook vermeld als pastoor van de S. Joriskerk. 
Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 186-187 suggereert, dat Werembold van Buscop ook tij
delijk te Amersfoort is geweest omstreeks 1395-1396. Bijzijn terugkeer naar Utrecht zou Werem
bold van Buscop Willem Hendriksen pas hebben laten aanstellen tot pater en overste. 
29) Matthaeus, Rerum Amorfortiarum, 162. 
30) 'Johan van Ingen', 26. 
31) Ibidem, 142. 
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den uiteengezet, leidt er toe, dat het jaartal 1395, het „klassieke" beginjaar, 
dat zowel Matthaeus, als Van Bemmel en Van Rootselaar 32) aanhouden, 
toch wel het meest waarschijnlijk blijft. In een opbouwfase van het fraterhuis 
van driejaar stemmen alle bronnen overeen. Toelichting betreffende deze eli
minatie is hierbij beslist noodzakelijk. Overigens moet allereerst worden toe
gegeven, dat zelfs tegen het jaartal 1395 bezwaar kan worden gemaakt. Tegen 
dit jaartal pleit de omstandigheid, dat zéér kort tevoren, nl. in 1393-1394, aan
klachten waren ingediend tegen het bestaan van zustergemeenschappen der 
Devoten te Utrecht en Rhenen 33). Hangende deze kwestie, kon in die tijd 
niet gemakkelijk een nieuw fraterhuis van diezelfde beweging ontstaan. 
Maar ditzelfde argument pleit in nog veel sterker mate tegen het beginpunt 
van het fraterhuis in 1397. Toen was ook al geruime tijd de wettigheid van de 
broeder- en zusterhuizen in het bisdom Utrecht in het geding. Tot overmaat 
van ramp heerste de pest in Amersfoort. Een oprichting van het fraterhuis in 
dat jaar is bovendien des te onaannemelijker, als wij rekening houden met de 
opbouwperiode van drie jaar, in dat geval dus tot 1400. Het is immers zeker, 
dat in 1 398 tijdelijk Deventer broeders naar het Amersfoortse fraterhuis wa
ren uitgeweken 34). Daarna vond tussen de broeders een scheiding der gees
ten plaats in 1399 35). Ten tijde van beide gebeurtenissen was het fraterhuis al 
definitief gevestigd en ingericht. Rekening houdend met de drie jaar durende 
opbouwperiode, was het fraterhuis tenminste in 1398 voltooid, en dus in 1395 
gesticht. 

De waarschijnlijkheid van de opzienbarende aantekening van Buchelius over 
het stichtingsjaar 1383, aan het begin van deze uiteenzetting vermeld, lijkt 
daarentegen niet erg groot. Wel vermeldt Buchelius terecht de ligging van het 
fraterhuis bij het Gasthuis (bedoeld is: Nieuwe Gasthuis). Maar bestond die 
instelling al in 1383? 

IV 

Er was in 1383 al geruime tijd een Gods- of Gasthuis in Amersfoort 36). Het 
was een zuiver wereldlijke instelling, waarop ook de stedelijke overheid in
vloed uitoefende. De oudste vermelding daarvan dagtekent op zijn minst van 
1378. Daaruit leren wij bovendien voor het eerst de naam kennen van een re
gent, tevens rentmeester, Heyne Godensone. Van het Gasthuis, onderde offi
ciële naam Goodshuse, of Goetshuys wordt dan het bezit van een tijns uit hooi-
of weiland genoemd, dat gelegen was onmiddellijk ten noorden van de stad in 

32) Matthaeus, Rerum Amorfortiarum, 162; Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 180; W. F. 
N. van Rootselaar, Amersfoort, 777-1580 (2 dln; Amersfoort, 1878) I, 448-449. 
33) Van der Wansem, Ontstaan van de Broederschap, 145. Voor details: Post, Modern Devotion, 
280-286. 
34) Post, Modern Devotion, 207. 
35) 'Johan van Ingen', 29-30. 
36) Voor een korte en heldere uiteenzetting over de Heilige Geestbroeders en hun gasthuis, zie 
Hovy, Amersfoort, 11. In de steden hebben in het algemeen vooraanstaande en rijke burgers soci
ale instellingen opgericht, met schenkingen van goederen, en inkomsten uit renten en pacht over
laden, bestuurd, en vrijwel volledig in handen gehouden. Het gezag van geestelijken over die in
stellingen beperkte zich tot uitsluitend godsdienstige zaken. De sociale instellingen waren in feite 
bestemd voor armen, in het bijzonder voor drie categorieën daaruit: zieken, bejaarden en daklo
zen. 
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de Kruiskamp. De betreffende acte 37) is de oudste van een aantal bij elkaar 
behorende charters (transfixen) betreffende eenzelfde tijns op grond bij het 
Molenbroek in de Kruiskamp. In 1397 was deze tijns nog steeds in handen 
van het Goodshuse 38). Pas in 1434 blijkt deze grond in handen te zijn geko
men van het S. Pieters- of Nieuwe Gasthuis. Er is dus tot het einde van de 14e 
eeuw sprake van een „oud" Gasthuis, dat behoort tot de voorgeschiedenis 
van de „broeders van de H. Geest, geheten de Potbroeders". Maar, zou men 
kunnen tegenwerpen, kunnen die acten van 1378 en 1397 betreffende het 
Goetshuys als transfix en retro-acta bij de acta van 1434 betreffende het Nieu
we of S. Pieters Gasthuis niet evenzeer betrekking hebben op dat Nieuwe 
Gasthuis? De moeilijkheid is, dat in 1397 ook al jarenlang naast het Goetshuys 
sprake is van het Nieuwe Gasthuis. De eerste rechtstreekse vermeldingen van 
het Nieuwe Gasthuis 39) bij het Spui aan de noordwest-zijde van de stad zijn 
te vinden in een oorkonde van 1391, die nog zal worden besproken. 
Hoe oud is echter dat Nieuwe Gasthuis? Naar mijn overtuiging moet het kort 
vóór 1391 zijn gesticht. Er is een eigendomsoverdracht, in de vorm van een 
Amersfoortse gerechtsoorkonde, aan het Nieuwe Gasthuis. Deze gerecht
soorkonde, een transfix bij een eigendomsoverdracht uit 1389, dateert van 
1398, en betreft een huis, dat toen naast het Nieuwe Gasthuis was gelegen 40). 
In beide gevallen gaat het over hetzelfde huis met hofstede, dat bi der Spoye 
staet. Op 6 februari 1398 ontving de regent Rutger van den Doem voor het 
Nieuwe Gasthuis een huis in eigendom naast het Nieuwe Gasthuis, met aan 
de andere zijde een weg. In 1389 wordt echter van datzelfde huis, met aan 
twee zijden een weg, en aan de achterzijde de nieuwe stadsgracht van de 
tweede omwalling, meegedeeld, dat het naast het huis van Ricout Steenwer-
per ligt 41). Aldus zijn de conclusies duidelijk. Na 1389 moet het Nieuwe 

37) Het Gecombineerd S. Pieters- en Bloklands Gasthuis, Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 236, 
acte van 31 dec. 1379, die in verband met het gebruik van de kerststijl moet worden gedateerd op 
31 dec. 1378. In de betreffende acte wordt gesproken van Heyne Godensone, die Goetshuys bera-
der, d.w.z. regent, bestuurder was, en tevens als tijnsmeester, d.w.z. als rentmeester fungeerde. In 
de genoemde eigendomsoverdracht van een uutmate bij het Molenbroek, d.w.z. van weiland of 
hooiland ter hoogte van de tegenwoordige Kruiskamp staat vermeld, dat het Goodshuse daaruit 
tyns ontving. In 1434 staat de grond omschreven als het vierde! van de Cruyscamp. Heyne Godenso
ne was bv. in 1391 lid van de stadsmagistraat als schepen. In 1379 was schout Ricout Johan 
Goutssone Goetshuesberader ende eynsmeester van des Goetshueswegen, Van Rootselaar, Amers
foort, I, 416. Over de ontwikkeling van tijnsen naar het begrip 'grondrente'. en de overdracht er
van zie R. Polak, De levering en bezwaring van onroerende goederen, een onderzoek naar de beoor-
konding en registratie door het Amersfoortse gerecht in de middeleeuwen. Hss. 1976, 49-50, in GA 
A'foort. 
38) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 236, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 28 maart 1397. Over 
het gebruik van de term 'gerechtsoorkonde', zie Polak, Levering en bezwaring, 25. 
39) Over het S. Pieters Gasthuis zie-, J. van der Leeuw, De gecombineerde St. Pieters en Blok
landsgasthuizen te Amersfoort (Amersfoort, 1894); (N. Donselaar), Het Gecombineerd St. Pieters- en 
Bloklands Gasthuis te Amersfoort (Amersfoort, 1970); Hovy, Amersfoort, 71-77, 80. 
40) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 29, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 6 febr. 1398: tot be
hoef der Nien Gasthuijs dat daer buten bi der Spoeyen stat. De schenkers waren Peter Claes Gryps-
zoen en zijn vrouw Aede, die het betreffende huis in 1389 hadden gekocht, Idem, nr. 29, gerecht
soorkonde van 17 nov. 1389. 
41) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 29, acte van 1389: den eyghendom van enen huse dat bider Spoye 
staet, mitten erfpachten van der hofstede, daer dit voersz. huus op staet ( — }. daer an die een side 
naest gheerft is Ricout Steenwerper, ende daer an die ander side ende ant vorste eynde naest gheleghen 
is een ghemeen wech, ende ant after eynde onser stat graft. In de acte van 6 febr. 1398 luidt het: Peter 
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PLA TTEGROND door G. Braun en F. Hogenberg, 1588; naar de werkelijke toestand van ± 1579 getekend. 

Toelichting 
1. Vermoedelijke plaats van het 6. Tweede omwalling van de stad 13. Heilige Geesti,.Oude"gasthuis) 

Fraterhuis. 1395-1442. 7. SintJ'oriskerk 14. Glashorst 
2. Nieuwe of Sint Pieters Gasthuis,8. Sint Aaglenkloosler 15. Sint Agnielenklooster 

sinds 1389/1391 9. Ketelaarshrug 16. Vermoedelijke plaats van hel 
3. Het Spui 10. Kruiskamp (Molenbroek) klooster St. Andrieskamp 
4. De Koppelpoort II. De Kamp 17. De Haag 
5. DeEem 12. Hogeweg 18. Mariënhof 

Gasthuis zijn gesticht. De terminus ante quem is 1391, het jaar van de eerste 
rechtstreekse vermelding van het Nieuwe Gasthuis, toen daarin een vicarie 
werd gesticht. Het huis, dat in 1389 nog toebehoorde aan Ricout Steenwer-
per, was het eerste pand dat het Nieuwe Gasthuis had verworven. Duidelijker 
gezegd: in het pand van Ricout Steenwerper is het Nieuwe Gasthuis gesticht 
tussen 1389 en 1391. Deze Ricout behoorde in 1388 tot een van de eerste le
den van de S. Jansbroederschap van lekebroeders, die in dat jaar de S. Jans
kapel stichtten in de noordoosthoek van de stad tussen de eerste en tweede 

Claes Grijpszoen ende Oede siin wijf', ende hebhen ghegheven ende opghedraghen als recht ende oerdel 
wiisden Rutgher van den Doem tot behoef des Nies Gasthuys dat daer buiten bi der Spoeyen stat, den 
eyghendom van enen huse. dat bi den Gasthuys voersi. staet mitten erfpacht van der hofstede, daer dit 
voersz. huys op staet I — ) daer aen die ene side ende aen dat vorst eynde gheleghen is een ghemeen 
wech, ende aen die ander side dat Gasthuys voerscr. 
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omwalling 42). De acte van 1398 betrof de tweede uitbreiding van het Nieuwe 
Gasthuis, nu met het pand ernaast. In 1396 had al een eerste uitbreiding 
plaats gevonden. Toen droegen Jan Hermanszone en diens vrouw Geertruud 
door middel van een Amersfoortse gerechtsoorkonde aan het Nieuwe Gast
huis een hofstede bij het Spui in eigendom over 431. 
Het is echter de vraag, of in dit geval niet uitsluitend een erf met wat opstallen 
is bedoeld. De regent Rutger van den Doem zorgde er voor, dat het terrein 
dat er toe behoorde bij het Nieuwe Gasthuis werd getrokken. 
In alle drie de gevallen, zowel in 1396, 1397, als 1398 was Rutger van den 
Doem regent van dit Nieuwe Gasthuis. Rutger van den Doem is voor ons 
geen onbekende. Deze zeer vermogende en vrome man behoorde immers 
ook tot de initiatiefnemers van het Amersfoortse fraterhuis, dat achter dit 
Nieuwe Gasthuis was gesticht tussen 1395 en 1398. Van het S. Pieters Gast
huis was hij nog gasthuismeester, d.w.z. beherend regent, tot tenminste 1418 
44). Hij was zozeer gegrepen door de idealen van de Moderne Devotie, dat hij 
ook nog, samen met zijn vrouw, door schenking van hun huis en hofstede de 
vestiging mogelijk maakte van het S. Aagtenklooster, dat in 1400 werd ge
sticht; in 1404 werd hij lid van de tertiarissen van de franciscaner orde 45). 

De oudste geschiedenis van het fraterhuis heeft raakpunten met de oudste ge
schiedenis van dit Nieuwe of S. Pieters Gasthuis. Zo hadden beide instellin
gen belangen in de vicarie van het S. Nicolaasaltaar in de S. Joriskerk, die 
toen ook al wel Grote Kerk heette. Het S. Nicolaasaltaar was geplaatst tegen 
de noordwand naast het Sacramentsaltaar. Zowel Van Bemmel, Van Rootse-
laar, als Kemperink vermelden ten onrechte dat de S. Nicolaasvicarie in 1397 
zou zijn gesticht 46). Er zijn echter oudere vermeldingen. 
Op 20 augustus 1391 immers verkochten burgemeesters, schepenen en raad 
een hoeve in de Koekamp aan twee instellingen 47). Dat was in de eerste 
plaats het S. Nicolaasaltaar. Het betekende, dat de hoeve in de Koekamp 
werd toegevoegd aan het vermogen, dat behoorde tot het S. Nicolaasaltaar. 
De vicaris, de priester die het altaar bediende, had het vruchtgebruik. De 
tweede, gelijktijdige koper van de hoeve in de Koekamp werd het Nieuwe 
Gasthuis. Dit is de eerste rechtstreekse vermelding van het Nieuwe Gasthuis 
48). In deze acte wordt ook het college van de gasthuismeesters, de regenten, 

42) GA A'foort, Charter nr. 49, 8 mei 1388. 
43) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 28, acte van 3 sept. 1396, transfix bij een acte van burgemees
ters, schepenen, en gemene raad van Amersfoort van 15nov. 1388. 
44) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 278, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 16 maart 1418. 
45) 'Johan van Ingen', 40, 41, en 145; Hovy, Amersfoort, 76. 
46) Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 113: Van Rootselaar, Amersfoort, I, 378; 'Johan van 
Ingen', 27 noot 21. 
47) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 1. Blafferboek. fol. 35v, 20 aug. 1391. Idem, fol. 70v. Van een 
haben hoff gelegen in die Coecamp, gemeen mit Sunte Nycolausvicarie in die Grote Kerck. 
48) Ibidem, — vercoft hebhen derpapelikerprovene van Sunte Nyclaes outaer in onser Groter Rere
ken, ende den Nyen Gasthuse dat staet by der Spoy buten onser ouder muren op onser statgraft enen 
vrien eygendom van enen hoeve all als de gelegen is in den Coecamp mit eggen ende mit eynden. De 
hoeve was in erfpacht uitgegeven aan Gerrit Seybert tegen een jaarlijkse huur van ruim zes pond. 
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voor het eerst genoemd 49). Sinds 1391 bezaten dus het Nieuwe Gasthuis en 
de collatores (beheerders) en de vicaris van de S. Nicolaasvicarie van de S. 
Joriskerk gezamenlijk de hoeve in de Koekamp. In 1398 is nog een tweede 
hoeve in de Koekamp door particulieren overgedragen in gemeenschappelijk 
eigendom aan het Nieuwe Gasthuis en de S. Nicolaasvicarie. Toen was Evert 
van Lodensteyn beherend regent of gasthuismeester van het Nieuwe Gast
huis. De inkomsten uit de halve hoeve moest het Gasthuis gebruiken om er 
zout mee te kopen voor de arme mensen in het Nieuwe Gasthuis 50). Zout 
was toen een onmisbaar en zeer belangrijk conserveringsmiddel voor groen
ten en vlees, in het bijzonder voor de inmaak in de wintermaanden. 
Het was in de laatste decennia van de 14e, en in het begin van de 15e eeuw 
een bij herhaling voorkomend verschijnsel, dat burgemeesters, schepenen, en 
gemene raad van Amersfoort, met instemming van de oud-raad, dus van bur
gemeesters, schepenen en raden van het voorgaande jaar, en van de gemeen
te, de vertegenwoordigers van de gegoede burgerij 51), gronden en andere ei
gendommen en financiële inkomstenbronnen van de stad verkochten. Zo ver
kocht de stad op 15 november 1388 aan de Amersfoortse burger Jan Her-
manssoen en zijn vrouw Geertruud een hofstede bij het Spui aan de zijde van 
het Kleine Spui, gelegen naast een steeg. De hofstede bleef verpacht 52). Het 
jaar daarop deed de stad niet minder dan 26 verschillende pachten en grond-
renten onder de algemene naam van tijns over aan de rijke Amersfoortse bur
ger Jan Zoes 53). In 1397 beloofde Jan Zoes samen met zijn vrouw Alijd deze 
inkomsten als erfenis aan het Nieuwe Gasthuis 54). Deze gang van zaken 
kwam tegen het einde van de 14e eeuw vaker voor. Aan kerkelijke en sociale 
instellingen werden onroerende goederen of andere inkomstenbronnen ge
schonken door particulieren, Amersfoortse burgers, die dezen tevoren van de 
stad hadden gekocht of in erfpacht ontvangen. De stad had geld nodig voor 
de aanleg van de nieuwe stadsmuren 55). In 1388 liet de stadsmagistraat al 
arbeiden aan deze tweede stadsmuur. Toen was namelijk sprake van erf-

49) Ibidem, — so mochten de Gasthttysmeysters van den Nyen Gasthuys voirsz.; — Voirt synt voir-
werden, dat Gheryt voirsz. (Seybert) off syn nacomelingen desen voirsz. hoffnyet weerloes werden, en 
sullen sy en brenghen aen sulcker hant dat die priester van den outaer ende de Gasthuvsmevsters genue-
gen off dat die meeste helfte van den Rade van onser stat dunckt. dat dair die priester van den outair 
ende dat Nye Gasthuys voirgen. haeren pacht seker aen syn. 
50) RAU, Hss., nr. 1075, Amersfoortse gerechtsoorkonde van l4okt. 1398: als recht ende oerdel 
wysden Evert van Lodensteyn tot behoefden ermen luden in dat Nie Gasthuus bi der Spoyen sout mede 
te copen den eygendom van enen halven hove die gheleghen is in den Coecampe onderdevlt mitter papeli-
ker proven Zenteher Claes oltaer, staende in der Groter Kerken tot Amersfoer de. 
51) J. Hovy, 'De stedelijke autonomie van Amersfoort in de middeleeuwen (1259-1544)', Jaar
boekje van Oud-Utrecht 1962, 51-52. 
52) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 28, acte van 15 nov. 1388. De hofstede werd verpacht aan 
Claes die Smyt voor 5 pond, 10 schellingen per jaar. Zoals reeds boven vermeld, droegen Jan 
Hermanssoen en zijn vrouw de hofstede op 3 sept. 1396 over aan het Nieuwe Gasthuis, ibidem. 
53) Arch. S. Pieters Gasthuis, acte nr. 277, 24 april 1389. In het bijzonder dient de Ketelaars-
brug aan het einde van de Breestraat bij het tegenwoordige museum Flehite vermeld te worden: 
Item Gheriit heeft van enen boghe op Ketellaersbrugghe, vierpenninghe. 
54) Idem.nr. 277, 25 mei 1397, Amersfoortse gerechtsoorkonde. Naast Rutger van den Doem 
was ook Zweder Heynrixsone bestuurder van het Nieuwe Gasthuis. 
55) Hovy, Amersfoort, 32. De nieuwe stadsmuur werd eerst aan de noordoostzijde en aan de 
noordzijde van de oude stad opgetrokken, in verband met de bescherming van de Eem en de slui
zen in het Spui, in het bijzonder tegen Hollandse of Gelderse aanvallen. 
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pachtuitgifte door de magistraat van hofsteden die waren gelegen binnen, dan 
wel buiten de nieuwe stadsmuur aan de oostzijde van de oude stad in de Pot
hof buiten de Kamperbinnenpoort ter weerszijden van de Kamp en de Hoge-
weg. Het waren hofsteden die behoorden tot het noordoostelijke uitgestrekte 
meentgebied van de stad. Daaronder verstond men de stedelijke markegron-
den, die tevoren in beginsel voor gemeenschappelijk gebruik waren bestemd 
56). De stad kwam door de opbrengst van de stedelijke grondverkoop en erf
pachtuitgifte aan particulieren ruimer bij kas te zitten 57). 
Zoals wij boven al hebben gezien, kende het Nieuwe Gasthuis al in 1396 en 
1398 twee uitbreidingen. Een derde volgde eveneens in het jaar 1398. Rutger 
van den Doem ontving toen van Claes Smit ten behoeve van het Nieuwe 
Gasthuis de erfpacht van een hofstede bij het Spui aan de voornoemde steeg. 
Claes Smit (of: Claes die smyt) had deze in 1388 van de stad gehuurd met erf-
tijns en al 58). Overeenkomstig de bepalingen uit 1388 had de stad aan deze 
erfpachtuitgifte enkele beperkingen verbonden betreffende de bestrating en 
het onderhoud van de steeg. Hij moest daarvoor een bijdrage aan de stad be
talen. Er mochten geen hooibergen op het terrein staan. Ook mocht er geen 
gebouw met al te hoge opgaande gevel worden opgetrokken. Deze bepalin
gen stonden in verband met brandgevaar, respectievelijk met het feit, dat al
daar geen gebouw boven de stadsmuur mocht uitsteken. 
Maar er is nog iets belangrijkers te constateren. Het begrip hofstede betekent 
in het verband van al deze acten uit de decennia voor en na 1400 in het bijzon
der erf, of perceel grond, eventueel met wat kleinere opstallen. Hofstede be
tekent in die tijd zeker niet dat zo'n perceel grond geheel of gedeeltelijk was 
volgebouwd met een boerderij of een huis. Gezien de voorwaarden voor be
bouwing die de stad in 1388 voor het eerst formuleerde, betekent dit, dat er 
tot en met 1388 op het terrein ten westen van het Spui nog geen vaste bebou
wing was. Het Nieuwe Gasthuis of het fraterhuis konden toen nog niet be
staan 59). In 1389 was er in die hoek van de stad voor het eerst sprake van een 
huis - met hofstede - van Gerrit Reijnerszoon. Het huis werd verkocht aan Pe
ter Claes Grijpszone 60). Dit onderdeel steunt ook de opvatting dat het Nieu
we Gasthuis tussen 1389 en 1391 is gesticht. 

In 1395 was de rijke, al eerder genoemde Jan Zoes regent, en vermoedelijk 
rentmeester. Toen ontving deze ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis van 
Herman Snyder, op dat ogenblik schepen, dus lid van de stadsregering, en 

56) Zie over dit onderwerp vooral de voortreffelijke uiteenzetting van J. Hovy in diens funda
mentele monografie De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort, en de stadsrechtverlening van 
1259, zelfstandige uitgave van Spiegel der historie, IV (Zaltbommel, 1969) vooral 13-15; Polak, Le
vering en bezwaring, 5. 
57) In 1399 werden deze inkomsten nog aanzienlijk verruimd, toen Frederik van Blankenheim 
de bisschoppelijke bezittingen in Amersfoort aan de stad in erfpacht gaf, tegelijk met de jaartol, 
Koppel en gruit, goederen en inkomsten behorende tot de 'mensa episcopalis', die Amersfoort al 
van vorige bisschoppen in pacht had. Zie voor dit onderwerp vooral Hovy, Vroegste bestuursge
schiedenis, 28-29. 
58) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 27, Acte van burgemeesters, schepenen, en gemene raad van 
18 sept. 1388; aan Claes die Smyt verhuurd tegen een jaarlijkse erftijns van 5 pond en 10 schellin
gen. Idem, nr. 27, Amersfoortse gerechtsoorkonde van.24 april 1398. 
59) Hiermede is ook de onjuistheid van het jaartal 1383 in de notitie van Buchelius, in het begin 
van deze studie vermeld, aangetoond. 
60) Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 29, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 17nov. 1389. 
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Toelichting 
1. Vermoedelijke plaats van het Fraterhuis, 1395-1442. 
2. Nieuwe of Sint Pieters Gasthuis, sinds 1389/1391 
3. Het Spui 
4. De Koppelpoort 
5. De Eem 
6. Tweede omwalling van de stad 

van diens zoon Thomas Snyder een ert op de Glashorst. Zo heette de grond 
aan de zuidzijde van de oude stad in de buurt van het latere Monnikendam en 
de Herestraat. De renten die van dat erf zouden komen, werden bestemd 
voor het kopen van voedsel ten behoeve van de arme mensen in het Gasthuis 
61). Herman Snyder deed deze overdracht namens vier verwanten, onder wie 
Jacob Nenninck Gerritszoon, die ook zelf, onder meer in 1405, schepen was 
62). 
In 1397 was Zweder Heynrickszoon rentmeester van het Nieuwe Gasthuis. 
Toen erfde het Gasthuis van Jan Zoes en diens vrouw Aleyd de 26 renten, 
tijnsen, en erfpachten, die zoals hiervoor beschreven is, de stad in 1389 aan 
Jan Zoes had verkocht 63). Eveneens in 1397 werd de mederegent Rutger van 
den Doem in het vooruitzicht gesteld, dat Jacob Evert Gruterszoon en zijn 
echtgenote na hun dood een huis met bijbehorende erfpachtuitgifte in de 
Krommestraat hadden bestemd voor het Nieuwe Gasthuis. Uit de inkomsten 

61) Arch.S. Pieters Gasthuis, nr. 199, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 27 okt. 1395: mit vor
werden, dat men van der reynte die van den voersz. stucke erfs coemt den armen luden in den Nyen Gas-
thuys vorsi. eten ende drincken mede copen zei. 
62) Van Rootselaar, Amersfoort, I, 449. 
63) Het Gasthuis mocht deze erfenis nooit verkopen, op straffe van nietigverklaring van de 
schenking, Arch. S. Pieters Gasthuis, nr. 277, 25 mei 1397. 
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hiervan moest echter jaarlijks een pond worden afgedragen aan het S. Joris-
kapittel voor het houden van een jaarstonde in de S. Joriskerk na de dood van 
de schenkers 64). 

VI 

Het Nieuwe Gasthuis had inmiddels sedert 1391 ook in andere opzichten een 
verdere gunstige ontwikkeling gekend. In 1391 hebben Lysbet, weduwe van 
Jacob Nenninck 65), en Steven, zoon van Wolter Louwen, een vicarie ge
sticht in het Nieuwe Gasthuis. Zij stelden het grote bedrag van honderd pond 
per jaar beschikbaar voor de aanstelling van een priester, die daarmede wel 
een zeer rijk bestaan kreeg. Willem Hendriksen fungeerde in de jaren daarna 
als vicaris. Jacob Nenninck zelf komen we al in 1388 tegen als een van de eer
ste leden van de godsdienstige S. Jansbroederschap van lekebroeders, die in 
dat jaar van de bisschop van Utrecht, Florens van Wevelinchoven, toestem
ming kregen de S. Janskapel op te richten 66). Deze werd gesticht op de late
re Beestenmarkt. Steven Louwen was een van de rijke Amersfoortse burgers 
geweest die Florens Radewijns te Deventer verzochten ook te Amersfoort 
een fraterhuis te vestigen. 
De vicarie-stichting door Lysbet Nenninck en Steven Louwen in 1391 bevatte 
bijzondere bepalingen. Van belang is te vermelden, dat een van de drie colla-
tores van de vicarie Werembold van Buscop was, die in 1395 gedurende korte 
tijd de eerste rector van het fraterhuis zou zijn. De oorkonde van 1391 noem
de nog een andere bijzondere bepaling 67). Er blijkt uit, dat de vicaris voor
alsnog in de S. Joriskerk mis moest lezen, zolang dat in het Nieuwe Gasthuis 
door gebrek aan ruimte en liturgische voorwerpen niet mogelijk zou zijn. Het 
is duidelijk, dat het Nieuwe Gasthuis in 1391 dus nog geen altaar bezat. In 
1393 werd dit altaar opgericht. Toen pas kon Florens van Wevelinchoven, 
bisschop van Utrecht, de stichtingsoorkonde van 10 oktober 1391 goedkeuren 
en bevestigen. De bevestigingsoorkonde liet hij op 3 april 1393, de dag voor 
zijn dood, uitvaardigen 68). 
Het jaar 1393 is in vele opzichten een belangrijk, zo niet beslissend jaar ge
weest in de geschiedenis van het Nieuwe Gasthuis. Dit lag overigens in 1393, 
volgens deze bisschoppelijke bevestigingsoorkonde nog steeds extra muros, 
buiten de muren. De tweede stadsmuur was ter hoogte van de Koppel toen 
dus nog niet voltooid. De juridische erkenning van het Nieuwe Gasthuis en 
zijn vicarie dateert van een dag eerder, 2 april 1393 69). Niet voor niets staat 
boven de betreffende oorkonde in het kapittelboek van de S. Joris: Fundatio 

64) Idem, nr. 264, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 3 juli 1397. 
65) Schout van Eembrugge; Van Rootselaar, Amersfoort, I, 436-437. 
66) GA A'foort, Charter nr. 49. 8 mei 1388. 
67) Idem, nr. 553, Kapittelboek S. Joris, fol. 87 vlg., 10 okt. 1391: Vgl. Van Rootselaar, Amers
foort, 1,438 vlg. 

68) GA A'foort, nr. 553, kapittelboek S. Joris, fol. 89r. 3 april: Fïoiens van Wevelinchoven be
vestigt de oorkonde van lOokt. 1391 betreffende de schenking van 100 pond ten behoeve van de 
vicarie in het Nieuwe Gasthuis, onder bepaalde voorwaarden. 
69) Idem, fol. 78v-79v, 2 april 1393. Uittreksel bij Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 314; 
Van Rootselaar, Amersfoort, 1,442. 
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hospitalis super Spoijge: stichtingsoorkonde van het Gasthuis op het Spui. Om
dat van deze acte geen fraai gezegeld perkamenten charter bestaat, en wij het 
alleen met een registeroorkonde moeten doen, heeft deze acte niet de aan
dacht getrokken, die de zogeheten fundatiebrief van 1404 wel altijd heeft ge
had 70). De oorkonde van 1393 kan zelfs veel beter als de officiële stichtings-
brief gelden. De bekende acte van 1404 is in feite alleen maar een uitgewerkte 
stedelijke ordonnantie van de gang van zaken in het Gasthuis. 
In deze acte van 2 april 1393 staan de redenen van de vestiging, en het doel 
van de instelling, benevens van de vicarie uiteengezet. Naar de vorm is de 
oorkonde van 2 april 1393 bovendien wat uitzonderlijk. Zij opent met de uit
voerige mededeling, dat Lysbet Nenninck en Steven Louwen een altaar heb
ben gesticht in het Gasthuis, dat nieuw opgericht is buiten de oude stadsmuur 
van Amersfoort op het Spui. Zij hebben die schenking gedaan tot hulp en be
moediging voor aire gemeenre armer lüde, kennelijk vanuit het besef, dat de 
armen ten laste van de burgers van de stedelijke gemeenschap behoorden te 
komen. Die steun konden zfj geven, omdat Christus hen rijkelijk had geze
gend met aardse goederen, die zij als een goed rentmeester behoorden te be
heren. Daarna worden pas burgemeesters, schepenen, en gemene raad van 
Amersfoort als oorkonders genoemd. Dezen erkenden het Gasthuis met de 
vicarie en alle goederen die er toe behoorden als rechtspersoon. Zij namen de 
instelling in bescherming, en gaven deze dezelfde rechten en vrijheden, die 
ook voor de burgers met hun goederen golden. Ook hier verscheen naast een 
godsdienstig een sociaal motief, die in de late middeleeuwen veelal vervloch
ten waren. De stedelijke overheid stelde, dat de arme, aan hun lot overgela
ten Amersfoorters nu beter konden worden geholpen. De magistraat onder
steunde naar eigen zeggen aldus een werk van barmhartigheid van Amers-
foortse burgers, opdat bij het Laatste Oordeel Christus zich dit zou herinne
ren, en het hen zou vergelden. Zij vonden deze liefdadigheid des te belangrij
ker, omdat er grote nood in de stad was in die tijd. Arme, verlaten mensen 
waren aan honger en ander materieel gebrek overgeleverd. Voor zover mij 
bekend, is dit het oudste rechtstreekse gegeven over sociale nood in Amers
foort. De overheid omschreef ook eens en voor al het doel van het Nieuwe 
Gasthuis. Het was en bleef uitsluitend bestemd voor de arme, verlaten men
sen. Tot deze behoeftigen werden ook gerekend: de chronische zieken, invali
den en blinden, die immers veel verzorging nodig hadden. Voorts bepaalde de 
stadsmagistraat, dat het Gasthuis nooit bewoond mocht worden, of in handen 
gesteld mocht worden van een kloosterorde, of van begijnen. 
In het tweede gedeelte van deze stichtingsoorkonde regelde de stedelijke 
overheid, op grond van een overeenkomst met het S. Joriskapittel en de colla-
tores, in het bijzonder het ambt van vicaris aan de vicarie uit 1391. Deze dien
de in ieder geval een wereldgeestelijke te zijn. Het is de vraag, of Willem 
Hendriksen, met name na 1399, toen hij en een aantal van zijn medebroeders 
zich hadden aangesloten bij de franciscaner derde orde, als possessor van de 
vicarie nog wel aan deze eis voldeed. Daarnaast waren er de gebruikelijke re-

70) Zie de uitgave van de fundatiebrief van 1404 bij Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, I, 
315; en in verbeterde vorm en in facsimile bij Van Donselaar, St. Pieters- en Bloklands Gasthuis, 
26-29. 
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gels voor de benoemingsprocedure, en de regels waarbij de eredienst werd af
gesteld op de godsdienstoefeningen in de S. Joriskerk. Het S. Joriskapittel 
zou ook de offergelden van de vicarie ontvangen. 
Deze zeer belangrijke stichtingsoorkonde heeft bisschop Florens van Weve-
linchoven eveneens op 3 april 1393 bevestigd 71). Doel, motieven, sociale en 
geestelijke verzorging van het Nieuwe Gasthuis waren aldus tot stand geko
men onder toestemming, regeling en erkenning door de stedelijke en de gees
telijke overheid. In de periode 1389-1393 ligt dus de oorsprong van het S. Pie-
ters- en Bloklands Gasthuis, dat tot op de dag van vandaag een zeer belangrij
ke sociale instelling in Amersfoort is gebleven. 
Uit de bepalingen in de stichtingsacte van 1393, die betrekking hebben op het 
weren van ordesgeestelijken en begijnen uit het Nieuwe Gasthuis blijkt, dat 
omstreeks 1390-1400 te Amersfoort het S. Joriskapittel en de stedelijke over
heid de echte kloosterorden toen uit de stad weerden. Het fraterhuis was im
mers geen klooster, en de zusterhuizen waren niet meer dan derde ordes-
kloosters. Aldus konden in Amersfoort religieuzen het kloosterleven naar de 
inhoud en de geestelijke idealen ervan wel degelijk beleven, overeenkomstig 
de godsdienstige wensen van die tijd. Naar de vorm echter, omdat het geen 
kloosters maar huizen waren, behield het S. Joriskapittel met steun van de 
stedelijke overheid volledig zijn greep op de regeling en de controle van het 
godsdienstig leven en de instellingen in de stad. Dat zou bij de echte ordes-
kloosters veel moeilijker, zo niet onmogelijk zijn geweest. Omstreeks 1405 
had echter de stadsmagistraat zijn inzichten hieromtrent gewijzigd, waar
schijnlijk ten gevolge van de persoonlijke invloed van Willem Hendriksen. 

VII 

Met een totaal andere vicarie en vicaris buiten het Nieuwe Gasthuis, onder
hield het Nieuwe Gasthuis ook contacten. In het voorgaande is vermeld, dat 
de S. Nicolaasvicarie, die al in 1391 in de S. Joriskerk bestond, gemeenschap
pelijk met het Nieuwe Gasthuis grond bezat. De verdere geschiedenis van die 
overigens zelfstandige S. Nicolaasvicarie is voor ons onderwerp van belang. 
Allereerst is er een oorkonde, die de stad op 3 januari 1396 uitvaardigde 72). 
De magistraat maakte daarin bekend, dat Herman Snyder, die behoorde tot 
een rijke magistraatsfamilie en in 1395 schepen van Amersfoort was geweest, 
en zijn vrouw Margriet ten behoeve van de S. Joriskerk 73) een miskelk en 
een altaar-ornament hadden geschonken. Deze liturgische voorwerpen moes
ten worden gebruikt door de vicaris van het officie, de vaste godsdienstige 
plechtigheden met daaraan verbonden vaste inkomsten, die Herman en Mar
griet Snyder hadden gesticht. Hoewel de naam van de vicarie in de stedelijke 
oorkonde niet wordt genoemd, blijkt uit er bijbehorende latere acten, dat de 
S. Nicolaasvicarie wordt bedoeld. 
Ook deze acte is van bijzondere betekenis. Allereerst blijkt, dat de schenking 
van kelk en ornament via de stedelijke overheid heeft gelopen. Herman Sny-

71) GA A'foort, nr. 553, Kapittelhoek S. Joris. fol. 80r, 3 april 1393. 
72) RAU, Dom, nr. 4201, 3 jan. 1396. 
73) Hier genoemd: tot behoef des Groeten Goetshuse bynnen onser stat. 
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der, een van de collatores, was zelf lid van de stadsmagistraat. Bovendien had 
de stedelijke overheid controle op de benoemingen en schenkingen aan vica-
rieën in de S. Joriskerk en op het beheer van goederen. Het lijdt geen twijfel, 
dat Herman en Margriet al vóór 1396 een officie aan het altaar van de S. Ni-
colaasvicarie hadden toegevoegd 74). Het is dus onjuist, dat zij - naar de me
ning van Van Bemmel en Van Rootselaar - de S. Nicolaasvicarie hebben ge
sticht, en zeker niet in 1397 75). Deze bestond immers al in 1391. Bovendien 
zouden zij dan niet alleen hebben gesproken van een officium maar van offici
um en beneficium, en van de fundatie van een vicarie of altaar. Wèl hebben 
Herman en Margriet Snyder - het zij hier herhaald - aan die vicarie vaste 
godsdienstoefeningen toegevoegd, en daarvoor schenkingen gedaan, die zij in 
1397 verder uitbreidden. 
Deze S. Nicolaasvicarie, die al zakelijke banden met het Nieuwe Gasthuis on
derhield, kreeg in 1397 ook banden met het fraterhuis, dat toen in opbouw 
was. In 1397 droeg de familie Taets, eveneens een rijke Amersfoortse magi
straatsfamilie, aan de S. Nicolaasvicarie, in de persoon van de collator Her
man Snyder, een jaarrente over uit een huis en de erfpacht van een hofstede 

74) RAU, Dom, nr. 4201, 3 jan. 1396: mit vorwerden dat die gene die dat officium verdient, dat Her
man Snider en Margriete siin wiif gemaket hebben dat hi den kelc ende dat ornament besigen mach, als 
hi den dienst in der kercken doen sal. 
75) Auteurs als Van Bemmel en Van Rootselaar hielden vast aan het stichtingsjaar 1397, en 
Herman Snyder als fundator. Van Rootselaar, Amersfoort, I, 378; Van Bemmel, Beschrijving 
Amersfoort, I, 113. 



in de wijk Langestraat. Hierbij bedong de familie Taets bepaalde, niet expli
ciet vermelde, voorwaarden, die het kapittel van de S. Joris had aanvaard 76). 
Herman Snyder bevestigde op 13 juni 1397, dal hij van de famiiie Taets ten 
behoeve van de vicarie een rente had ontvangen. Voorts deed Herman Sny
der, die behoorde tot de landgenoten en buren van de maalschap en meente 
Koelhorst op het Hoogland ten noorden van de stad, zelfde schenking van 
een kamp land in de Koelhorster meent, en van renten en erfpachten uit hui
zen en hofsteden aldaar aan de S. Nicolaasvicarie. Er werden vijf collatores, 
beheerders van de vicarie, vermeld. Onder hen waren behalve Herman Sny
der zelf, ook de pastoor van de S. Joriskerk Peter Vaec, Willem Hendriksen, 
rector van het fraterhuis, en diens medebroeder uit het fraterhuis Jan van Le-
mego 77). Een andere medebroeder, de priester Andreas van Attendoorn, 
werd vicaris. Een bijzonderheid was, dat de vicaris geen andere inkomsten
bron mocht bezitten. Indien de vicaris zijn plichten verzuimde, kreeg hij een 
boete die voor het Nieuwe Gasthuis werd bestemd. Andreas van Attendoorn 
kreeg als vicaris bovendien een plaats in het koor van de S. Joriskerk toege
wezen 78). 

De collatores, de deken en het kapittel van de S. Joriskerk hadden zulks gere
geld buiten de noodzakelijke toelatingsrechten van bisschop Frederik van 
Blankenheim om. Hier is dus duidelijk sprake van ontduiking van een bis
schoppelijke toelatingsprocedure. En het was vervelend voor de Amersfoort-
se fraters, dat dit al in het prille begin van het fraterhuis zo moest lopen, juist 
op het moment, dat drie broeders van het Gemene Leven in feite een niet on
belangrijke inkomstenbron in de parochiekerk van S. Joris in handen hadden 
gekregen. Men moet hierbij echter wel bedenken, dat naderhand, in 1423, 
bisschop Frederik van Blankenheim duidelijk constateerde, dat Herman Sny
der in 1397 fouten had gemaakt. Snyder was met de kerkrechtelijke procedu
re slecht op de hoogte geweest. Maar vooral waren, naar het oordeel van de 
bisschop, de deken en het kapittel van de S. Joris schuldig. Zij hadden de bis
schoppelijke verordening betreffende de begeving van deze vicarie overtre
den. Zij hadden de moderne devoot Andreas van Attendoorn als vicaris met 
een plaats in het koor toegelaten, terwijl in feite de bisschop het officiële 
recht had om Andreas van Attendoorn toe te laten. Het is evenwel opvallend, 
dat in ieder geval niet aan de broeders van het Gemene Leven de foute proce
dure van 1397 werd verweten. 

Herman Snyder heeft kort na zijn eerste schenking op 20 juni 1397 ten over
staan van schout, tijnsmeester en buren in de maalschap Koelhorst nog een 
kamp land en bouwland aan de S. Nicolaasvicarie geschonken 79). Niet hij-

76) RAU, Dom, nr. 4201, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 5 juni 1397: 1 oude Frankrijkse 
schild aan jaarrente ten behoeve van Herman Snider tot behoef der papeliken provende van Senter 
Claes altaer der Groter Kercken 't Amersfoerd, bij in gebreke blijven door panding te innen. 
77) Van Rootselaar, Amersfoort, I, 378-380. 
78) Zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is, werd ook het aantal missen aan dat altaar, en het 
uur, waarop zij werden gelezen, vastgesteld. 
79) RAU, Dom, nr. 4201, 20 juni 1397. De beheerders van de S. Nicolaasvicarie moesten voor 
die grond op Koelhorst jaartijns betalen aan het Oude Goed van Koelhorst. Zij hadden tevens 
dijkonderhoud bij de zogeheten Oude sloot, en mochten daarvoor aarde weghalen van een daar
toe vastgestelde plaats. Men leert hier bovendien namen kennen van de buurschapbewoners van 
Koelhorst: schout Gode Vrederixzone, tijnsmeester Herman Kaerman Johanszone, Evert van 
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zelf, maar zijn zoon Egbert Snyder heeft die inkomstenbron voor de vicarie in 
ontvangst genomen. Ofwel Herman Snyder had inmiddels ontslag genomen 
als collator ten behoeve van zijn zoon, ofwel hij liet zich alleen in dit éne geval 
vertegenwoordigen, omdat hij tevens een van beide partijen bij de eigendoms
overdracht was. 
Inmiddels had Andreas van Attendoorn nauwelijks van zijn vicarie kunnen 
profiteren. Al ruim een maand na zijn begeving is hij aan de pest gestorven. 
Jan van Lemego heeft zich het vicarisambt van die vicarie laten toewijzen 80). 
Dat was niet zo moeilijk, want tot dan was hij zelf een van de collatores ge
weest. In 1398 werd broeder Nicolaas van Erpel tot priester gewijd, om des te 
beter Jan van Lemego terzijde te kunnen staan. Aldus was de S. Nicolaasvica-
rie een van de bestaansbronnen voor de broeders gedurende de eerste jaren 
van het bestaan van het fraterhuis. De collator Willem Hendriksen ontving 
ten behoeve van de S. Nicolaasvicarie op 23 oktober 1398 tenslotte nog van 
Jan en Ghisel uut den Haghede helft van een hof op de Glashorst 81). 

VIII 

In datzelfde jaar 1398 speelde de S. Nicolaasvicarie nog een andere rol, nu in 
de algemene geschiedenis van de Moderne Devotie. Eind februari van dat 
jaar heeft notaris Wilhelmus de Amersfortia, in wie wij vrijwel zeker Willem 
Hendriksen menen te herkennen, authentieke afschriften vervaardigd en af
gegeven van drie oorkonden van rechtsgeleerden, doctores decretorum, van de 
universiteit te Keulen 82). Op verzoek van de broeders hadden zij rechtsge
leerde adviezen opgesteld over de vraag of de frater- en zusterhuizen kerk
rechtelijk geoorloofde religieuze gemeenschappen vormden. De doctores de
cretorum hadden dit beaamd 83). De drie oorkonden waarin zij dit hadden 
vervat, heeft Willem Hendriksen in één grote notariële acte samengevoegd. 
Deze rechtshandeling vond plaats in de S. Joriskerk voor het S. Nicolaasal-
taar. In 1398 bereikte ook het conflict van de broeders en zusters van het Ge
mene Leven met de pauselijke inquisiteur over de wettigheid van het bestaan 
van frater- en zusterhuizen zijn hoogtepunt 84). De toekomst voor al deze ge
meenschappen leek onzeker. 

Behalve de genoemde broeders, alle drie priester, te weten Willem Hendrik
sen, Nicolaas van Erpel en Jan van Lemego, die inmiddels eind 1397 ook tot 

Crachwijck, Gheriit die Wilde, Steven van Wede, Peter Reynerszone, Evert van Lienlaer, Lam-
bert van Lienlaer, Albert Maeszone, en Heinric Pouwelszone. 
80) 'Johan van Ingen, 26, 27, en noot 21. 
81) RAU, Dom, nr. 4201, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 23 okt. 1398. Over de voorwaar
den tot aanvaarding van deze schenking had vooraf een andere collator, Herman Snyder, evenals 
bij eerdere schenkingen, een overeenkomst gesloten met de deken en het kapittel als toezicht
houders op de vicarie. Ook op dit erf, aan de zuidzijde van de oude stad, rustte eenjaarrente die 
aan de stad moest worden betaald. 
82) Th. Muther, 'Kölner Rechtsgutachten über die Brüder und Schwestern vom gemeinschaft
licher Leben aus dem Jahre 1398', Zeitschrift für Rechtsgeschichte, V (1866) 469-472. 
83) Post, Modern Devotion, 281-283, alwaar een beschrijving van de broederschap door deze 
doctores legum te Keulen, en een positieve, bevestigende analyse van de aard van de broeder- en 
zusterhuizen overeenkomstig het kerkelijk recht, en pauselijke decreten. 
84) Post, Modern Devotion, 287. 
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biechtvader van het S. Agnietenklooster was aangesteld 85), maakten om
streeks 1398 tenminste nog twee priesters deel uit van het fraterhuis, nl. Hen
drik Droeslegher en Jan van Aler 86). Tot overmaat van ramp heerste er in 
1398 te Deventer een pestpidemie. Deze maakte ook slachtoffers onder de 
broeders van het belangrijke fraterhuis aldaar. Toen na 26 mei 1398 ook de 
kok, broeder Johan van Kessel (of: Kassei 87)) was overleden, vreesde Flo-
rens Radewijns de algehele ondergang van de broederschap. Daarom weken 
zes broeders tijdelijk uit naar Amersfoort 88): Florens Radewijns zelf, zijn 
medebroeder Gerard Zerbolt van Zutphen, die een van de vruchtbaarste au
teurs uit de kring van de Devoten was 89), en verder de klerken Willem en Ja
cob van Schoonhoven, Jan van Haarlem 90), en Reinier van Haarlem 91). Zij 
werden liefderijk in het Amersfoortse fraterhuis opgenomen. Er is dan sprake 
van de altijd al beperkte ruimte 92). Rector Willem Hendriksen deelde zijn 
kamer met Florens Radewijns 93). De andere Deventer broeders woonden 
met hun drieën of vieren in één kamer. 

De broeders uit Deventer, vooral Florens Radewijns, zetten hun activiteiten 
koortsachtig en met gedrevenheid voort. Florens Radewijns trachtte door 
biechthoren zielen te winnen voor God. Ook las hij tijdens de H. Mis het epis
tel en het evangelie, en bij de Getijden de schriftlezingen in de volkstaal. Hij 
ging in de praktijk heel wat verder dan Gerard Zerbolt van Zutphen had voor
gesteld. Deze had kort tevoren in het algemeen slechts geschreven over het 
lezen van de H. Schrift in de volkstaal als onderdeel van de huisregel. Daarbij 
had hij gezwegen over het gebruik van de volkstaal bij de schriftlezing tijdens 
liturgische plechtigheden 94). Bovendien hield Florens Radewijns, buiten de 
officiële eredienst om, op zichzelf staande predikbeurten, bij voorkeur in de 
late namiddag 95). Opvallend is de parallel met de boeteprediking van Coen-

85) 'Johan van Ingen', 27. 
86) KB 's-Gravenhage, Hss., nr. 75 H 18, Memoriale van Sanct Agnieten 't Amersfoert, fol. 71 r-
v: Die naemen der paters ende bruederen des convents van Sanct Jan toe Amersfoert vant iaer ons He
ren MCCCC. In G. Dumbar, ed., Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita ab ipso publia juris facta 
(3 din; Deventer, 1719-1722) I, 41, is ten onrechte sprake van slechts twee priesters. 
87) Johan van Kessel (of: Kassei), afkomstig uit Duisburg was vroeger koopman te Dordrecht 
en Brugge geweest. Voor bijzonderheden zie Thomas a Kempis, Opera omnia, VII, 292-306. 
88) In het Deventer fraterhuis hebben vier priesters en tien klerken hun werk voortgezet. Vgl. 
Post, Modern Devotion, 207. 
89) Hij schreef tractaten over verdieping van het geestelijk leven, in het bijzonder over ascese 
en meditatie. Hij is nog datzelfde jaar 1398 overleden. J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen 
(Nijmegen, 1936): Post, Modern Devotion, 325-330. 
90) Jan Matthijs van Haarlem, stichter van het zusterhuis te Elten, was van 1404-1410 rector 
van het Heer Florenshuis te Deventer; daarna rector van de zusters te Zwolle, Jacobus Traiecti 
alias De Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis, M. Schoengen, ed. Werken 
Historisch Genootschap (WHG) 3e serie XIII (Utrecht, 1908) 17-22. 
91) Overleden in 1400. 
92) Dumbar, Analecta, I, 41: propter angustiam autem domus. 
93) Ook Willem Klinckaert (of; Clinkart) van Schoonhoven heeft er in 1398 tijdelijk gewoond, 
'Johan van Ingen'. 28. 
94) Abt Arnold Willemsz. van de Drentse abdij Dikninge, en Everard Foec, deken van Oud-
munster te Utrecht, hadden in het algemeen bij de broeders vertalingen en lezing van bijbelge
deelten in de volkstaal geconstateerd. Zij hadden dit ook goedgekeurd, mits die vertaling in over
eenstemming bleef met de interpretatie van het kerkelijk leergezag en het canonieke recht. Ook 
Gerard Zerbolt van Zutphen had het bijbellezen in de volkstaal gebillijkt in zijn tractaat Super 
modo vivendi. Post, Modern Devotion, 283 en 287. 
95) Dumbar, Analecta I, 41 ; W. J. Alberts en A. L. Hulshoff ed., Het Frensweger Handschrift be-
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raad van Waldhausen tot 1369, en van Matthias van Janow, en andere pries
ters van de Boheemse kerkhervorming voor universiteitsstudenten te Praag 
na 1381 in de Bethlehemkapel aldaar 96). Tijdens hun studietijd te Praag heb
ben achtereenvolgens Jan van Lemego (nog vóór 1368), Florens Radewijns 
(ca. 1378) en Lubbert ten Busch en enkele anderen deze boeteprediking ge
kend 97). Zo hield Florens Radewijns zich te Amersfoort in 1398 bezig met 
biechthoren en boetepredikatie. Het pakte zo gunstig uit, dat de broeders uit 
Deventer op verschillende plaatsen in de stad in gastenverblijven werden on
dergebracht. Waar precies, is niet bekend 98). 
Van Amersfoort uit hebben de broeders in briefwisseling gestaan met de ach
tergeblevenen in het Heer Florenshuis te Deventer. De brieven ademen een 
ondertoon van droefheid, moedeloosheid, toewijding aan elkaar, en van zelf
verwijt 99). Er blijkt uit, dat Florens Radewijns en Gerard Zerbolt van Zut-
phen verschillende malen te Utrecht, onder meer in juni en omstreeks 22 juli 
op doorreis naar Amsterdam, Everhard Foec, deken van Oudmunster, heb
ben bezocht. Hun besprekingen handelden voortdurend over het magnum ne
gotium. Dat was het streven naar bisschoppelijke erkenning van de broeder
schap en de frater- en zusterhuizen, en bovendien de stichting van een eigen 
kapel. Het is niet duidelijk, of zij hiermede in concreto een kapel te Deventer 
of te Amersfoort bedoelden. Het kan evengoed een algemeen verzoek zijn ge
weest. Hun koortsachtige activiteiten bleven toen echter zonder resultaat. 
Gerard Zerbolt, die langer in Utrecht was gebleven dan Florens Radewijns, 
voelde zich na terugkeer in Amersfoort veel beter en vrediger. Daar woonden 
ook zijn twee broers Philip en Gijsbert 100). Inmiddels bezocht Florens Rade
wijns zijn medebroeders te Deventer. Gerard Zerbolt drong er echter bij hem 
op aan snel naar Amersfoort terug te keren. Dan kon Gerard Zerbolt verslag 
uitbrengen over het negatieve resultaat. Bovendien vonden sommige broe-

treffende de geschiedenis van de Moderne Devotie: WHG 3e serie LXXXII (Groningen, 1958)48. 
96) Deze Boheemse kerkhervorming ging onmiddellijk vooraf aan de periode van het reforma
torische optreden van Jan Hus. 
97) Zie hiervoor P. Chaunu, Le temps des Réformes (Paris, 1975)279; J. Chélini, Histoire religieu
se de l'occident médiéval (Paris,, 1968) 482; Post, Modem Devotion, 223 vlg., en de aldaar geciteerde 
literatuur. Dit soort prediking vond ook te Straatsburg en andere steden aan de Bovenrijn plaats. 
Dit liep in feite vooruit op de vorm van de protestantse godsdienstoefeningen sinds de zestiende 
eeuw. Post verwijst de praagse studietijd van Geert Grote naar het rijk der fabelen. Hij stelt ver
der dat de studie van enkele latere Nederlandse Moderne Devoten pas plaatsvond, of werd afge
sloten, nadat de Moderne Devotie in de Nederlanden was ingezet of tot bloei was gekomen. Hij 
stelt dal de Moderne Devotie zijn oorsprong niet ontleend kan hebben aan die radicale godsdien
stige beweging te Praag. Zonder hierbij in deze geleerdendiscussie te willen treden moet men wel 
stellen, dat Post Jan van Lemego hierbij over het hoofd heeft gezien. Deze is vóór 1368, dus nog 
vóór het ontstaan van de Nederlandse Moderne Devotie, in Praag in aanraking gekomen met de 
religieuze beweging aldaar. En daarna behoort Jan van Lemego zonder meer tot de eerste gene
ratie van de Moderne Devoten in de Nederlanden, ook al is zijn plaats daarbij zeer bescheiden, 
en weten wij niet veel van hem. 
98) Dumbar, Analecta, 1, 41-42; Alberts en Hulshoff, Het Frensweger handschrift, 48. 
99) Afgedrukt bij Dumbar, Analecta, I, 88-113, en Thomas a Kempis, Opera omnia, VU, 247 vlg.; 
'Onuitgegeven brief van Gerard Zerbolt, bijgenaamd van Zutphen', De Katholiek, XLI (1862) 
120-121. Besproken bij Van Rooy, Gerard Zerbolt Van Zutphen, 241-259, en Van der Wansem, 
Ontstaan van de Broederschap, 6-7 en 167-170. Zie verder Dumbar, Analecta, I, 42; Alberts en 
Hulshoff, Het Frensweger handschrift, 48. 
100) De Katholiek, XLI (1862) 120-121. 
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ders, dat zijn vertrek uit Amersfoort een soort vlucht was geweest 101). 
Er was ook een aantal klerken naar Amersfoort gekomen. Hoewel de broe
ders het met zichzelf al moeilijk genoeg hadden, achtten zij het toch hun 
plicht om die klerken te helpen 102). Het was allemaal van zeer korte duur. 
Omdat in Deventer het gevaar voor besmetting was geweken, en vooralsnog 
te Utrecht weinig was bereikt, keerden Florens Radewijns, Gerard Zerbolt, 
en de andere broeders omstreeks 11 november 1398 naar Deventer terug. 
Verschillende klerken gingen met hen mee 103). Er moesten nieuwe klerken 
komen 104). Daarom werden na hun vertrek enkele leken aangeworven voor 
het fraterhuis. Het huis kreeg aldus het karakter van noviciaat. De broeders 
namen ook wat jongelui van de Latijnse school in convict. Van onderwijs zelf 
was in het fraterhuis geen sprake. Dat convict was overigens maar van korte 
duur 105). Ook werd in 1398 iets duidelijk van de leefregel van de broeders, 
die op dat ogenblik naar het voorbeeld van het fraterhuis te Deventer moet 
zijn ingericht. Zij leefden sober, nederig, en gehoorzaam, om des te beter het 
koninkrijk Gods te kunnen vinden 106). 

IX 

Het Amersfoortse fraterhuis was mede een onderdak geworden voor mensen, 
die hun weg naar het kloosterleven niet hadden kunnen vinden. Rector Wil
lem Hendriksen gaf zelf de voorkeur aan een kloosterinstelling. Hij wist dat 
ook te verwezenlijken. Op Pasen, 30 maart 1399, vergaderden op zijn initiatief 
zes vooraanstaande priesters te Amersfoort 107). Zij behoorden tot de kring 
van de Moderne Devotie. Onder hen waren Willem Hendriksen zelf en We-
rembold van Buscop uit Utrecht 108). Zij besloten bij die gelegenheid, dat de 
broeders te Amersfoort hun fraterhuis zouden veranderen in een instelling, 

101) Van der Wansem, Ontstaan van de Broederschap, 168-169. Er is ook nog sprake van geweest, 
dat een of meerdere broeders naar het kartuizerklooster Monnikhuizen ten noorden van Arn
hem zouden gaan, omdat een van de broeders, Hendrik van Gouda, tot de karthuizerorde wilde 
overgaan, Dumbar, Analecta, I, 88 vlg., brief VI. Hendrik van Gouda was een van de eerste volge
lingen van Geert Grote geweest. Hij had - naar men zegt - vermoedelijk omstreeks 1380 met enig 
succes in Amersfoort gepreekt. Dat was in dezelfde tijd, dat Geert Grote ook in Amersfoort zijn 
boetepredikaties had gehouden, Van Heussen en Van Rijn, Utrechtsche Bisdom, II. 40-41. 
102) Dumbar, Analecta, 1,90. 
103) In Deventer gingen de scholen, die tijdens de pest waren gesloten, weer op 13 nov. 1398 
open, Dumbar, Analecta, II, 46. 
104) Over de oorsprong en het karakter van de Latijnse school zie Hovy, Amersfoort, Hl ; 'Johan 
van Ingen', 28-29. 
105) Clerici, presbyteri (priesters) en leken of familiäres vormden de groepen broeders in elk fra
terhuis. 
106) 'Johan van Ingen', 29. Over het karakter van de armoedebeleving, zie vooral W. Lourdaux, 
'Broeders van het Gemene Leven', 386. 
107) 'Johan van Ingen', 29, D. van Heel, De Tertiarissen van het Utrechtsche kapittel (Utrecht, 
1939) 9-10; Post, Modern Devotion, 270 vlg. 
108) Tot hen behoorden verder: Gijsbert Dou, eertijds biechtvader van Geert Grote, en rector 
van de zusters te Amsterdam; Hugo Goldsmit, rector van de begijnen te Haarlem, eveneens een 
leerling van Geert Grote, en in feite meer aangetrokken tot het kloosterleven dan tot de broeder
schap. Dan was te Amersfoort op dat tijdstip verder Paulus Albertszone van Medemblik, rector 
van de zusters van het Gemene Leven te Medemblik, en samen met Johan van de Gronde en 
Gijsbert Dou, een van de stichters van het fraterhuis te Hoorn in 1385, en tenslotte Herman van 
Gouda, en niet Hendrik van Gouda, zoals Post, Modern Devotion, 270, abusievelijk mededeelt. 
Deze laatste was immers ingetreden bij de karthuizers. 
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die de derde regel van de franciscaner orde volgde 109). Hun tweede besluit 
hield in, dat alle kloosters van deze regel zich zouden verenigen binnen één 
congregatie. Zo ontstond de congregatie van kloosters, die behoorden tot de 
orde van poenitentie nae die derde régule van St. Franciscus in den bisdom van 
Utrecht. Willem Hendriksen zelf werd de eerste minister-generaal. 
Welke gevolgen had dit nu voor het Amersfoortse fraterhuis? Het leidde tot 
een interne scheiding der geesten. Het merendeel van de broeders onder lei
ding van rector Willem Hendriksen volgden sindsdien de derde regel van S. 
Franciscus. Tot hen behoorde ook Nicolaas van Erpel, een van de stichters 
van het fraterhuis. Maar ondanks bewoning van datzelfde huis volgden Jan 
van Lemego en enkele andere broeders deze overgang niet. Zij bleven de oor
spronkelijke leefwijze van de broeders van het Gemene Leven trouw. Zij er
kenden Jan van Lemego als hun rector. Desondanks bleven beide groepen 
nog enkele jaren samenwonen in het huis achter het Nieuwe Gasthuis bij het 
Spui. Dit was door ruimtegebrek en tegenstellingen niet eenvoudig. Er was 
geen andere, dan de in hun ogen ongewenste oplossing, dat de broeders twee 
aan twee een kamer deelden. Er spreekt een voorkeur uit voor een eigen cel 
of kamer. Het impliceert tevens, dat zij het eigenlijke conventsleven met ge
meenschappelijke slaapzaal en andere gemeenschappelijke ruimten niet na
streefden. Wel vonden de broeders het een gemis, dat een ontvangstruimte 
voor geestelijken en een gastenverblijf ontbraken. 

Pas in 1405 kwam er ruimte. Wolter Vlowijck schonk aan Willem Hendriksen 
en zijn medebroeders een kamp land. Sinds september 1403 had Herman Sny
der, belangrijk begunstiger van het Nieuwe Gasthuis en de S. Nicolaasvicarie, 
daarop voor eigen rekening het klooster S. Andrieskamp laten bouwen, waar 
de franciscaner tertianen in 1405 hun intrek namen 110). In dat jaar verlieten 
Willem Hendriksen en zijn medebroeders van de franciscaner derde orde het 
fraterhuis. Zij vestigden zich in het nieuw gebouwde klooster Sint Andries
kamp ten zuiden van de oude stad in ,,De Haghe" 111). Rijke, vrome burgers, 
die het Nieuwe Gasthuis en de S. Nicolaasvicarie bleven begunstigen, steun
den nu ook Willem Hendriksen en zijn medebroeders. De keerzijde was ech
ter, dat zij voor Jan van Lemego en de enkele broeders van het Gemene Le
ven geen belangstelling meer hadden, en ook geen schenkingen meer deden. 

X 

Jan van Lemego en de weinige broeders van het Gemene Leven bleven wo
nen in het huis achter het Nieuwe Gasthuis. Zij hadden nu de ruimte. Toch 

109) In de derde ordesregel was sprake van een boetvaardig christelijk leven, en het onderhou
den van de geboden Gods en van de Evangelische raad van de zuiverheid. De leden hadden bo
vendien de gebruiken van het huis te volgen, gehoorzaam te zijn aan de overste, zich te onder
werpen aan berispingen en straffen van de visitatoren. Inkomsten waren voor gemeenschappelijk 
gebruik. Er is bovendien sprake van professie. 
1 10) Na de dood van Willem Hendriksen in 1414 is het klooster S. Andrieskamp in 1416-1417 
overgegaan naar de reguliere kanunniken van S. Augustinus van de congegalie van Windesheim. 
In 1420 betrokken zij het nieuwe klooster Mariënhof in De Birkt ten noordwesten van de stad. In 
1547 vestigden de monniken zich tenslotte in Amersfoort in De Haag. Voor details zie: Weiier en 
Geirnaert, Monasticon Windeshemense, 111,74-96. 
111) 'Johan van Ingen', 30 en 142. 
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waren zij zwaar gedupeerd. Willem Hendriksen nam de rijke inkomstenbron 
van de S. Pietersvicarie van het Nieuwe Gasthuis met zich mee naar het 
klooster op de S. Andrieskamp. Bovendien verloor het fraterhuis nog een 
tweede belangrijke inkomstenbron. Sinds 1397 was, zoals al eerder vermeld, 
Jan van Lemego vicaris van de zeer rijke S. Nicolaasvicarie. Uit de bronnen 
komt nu echter overduidelijk naar voren, dat in 1406 niet Jan van Lemego, 
maar Willem Hendriksen vicaris van dit altaar was 112). 
Het betekent dat hij dat in de periode 1399-1406 moet zijn geworden. Heeft 
Willem Hendriksen met zijn grote invloed op rijke burgers als Herman Sny
der, de bouwheer van het klooster S. Andrieskamp, tevens collator van de S. 
Nicolaasvicarie, of door zijn contacten met de al even rijke familie Van Vlo-
wijc, Jan van Lemego uit diens vicarisambt weten te verdrijven? Is het moge
lijk, dat juist over dit vicarisambt ruzie ontstond tussen Jan van Lemego en 
Willem Hendriksen? Of is het misschien zelfs zo, dat de scheiding der geesten 
in het fraterhuis in 1399 tussen Willem Hendriksen en zijn franciscaner tertia-
nen versus Jan van Lemego en zijn trouwe broeders van het Gemene Leven 
over de richting van het gemeenschappelijk leven in feite deze platvloerse fi
nanciële en ambtelijke ruzie als grondslag heeft gehad? Wij weten het niet 
precies. Het is overigens wel zeer ongebruikelijk, dat een eenmaal vergeven 
vicarisambt nog tijdens het leven van de fungerende geestelijke overgedragen 
wordt aan een ander. Wel weten wij dat het hier om twee zeer uiteenlopende 
persoonlijkheden gaat. De vrome Willem Hendriksen had een scherp oog 
voor organisatie, de waarde van maatschappelijke invloed, hij besefte ook het 
voordeel van een kerkelijk ambt met de daarbij behorende inkomstenbron
nen, en van een geïnstitutionaliseerd kloosterleven. De minstens even vrome, 
maar bescheiden Jan van Lemego hield zich met deze kanten van het geeste
lijk leven heel wat minder bezig. Gelet op al deze omstandigheden heeft naar 
mijn overtuiging Willem Hendriksen Jan van Lemego tussen 1399 en 1406 uit 
diens vicarisambt gewerkt. 

De rijke inkomstenbron van de S. Nicolaasvicarie was ter beschikking geko
men van het klooster op de S. Andrieskamp. Materieel kende het fraterhuis 
onder leiding van Jan van Lemego ook na 1405 bepaald weinig voorspoed. 
Tot omstreeks 1421 bleef het een kleine gemeenschap van ten hoogste acht, 
zeer godsdienstige broeders. Een behoorlijke juridische regeling omtrent de 
status van dit fraterhuis ontbrak echter. Jan van Lemego was rector en 
biechtvader van het S. Agnietenklooster tot 1415 en van het S. Aagtenkloos-
ter tot zijn dood in 1421 113). 
Jan van Lemego heeft zozeer zijn stempel gedrukt op het fraterhuis, dat de 
traditie van het fraterhuis, na 1442 het klerkenhuis van Sint Jan (gelegen op 
het Sint Janskerkhof), hem als de eerste rector beschouwde. Het is bovendien 
opvallend, dat tot de kleine gemeenschap vooral priesters behoorden. Voor
dat Jan van Lemego in 1421 op hoge leeftijd overleed, waren hem al voorge-

112) RAU, Dom, nr. 4201, Amersfoortse gerechtsoorkonde van 10 maart 1406, waarbij Willam 
Heinricssoen alse een vicarius van Sunte Nycholaus altaer dat in onser Groter Kerken staet, en namens 
hem mr. Jacob van Vlowyc sinen ghecoren momber een hofstede op de Glashorst verpacht hebben 
in erfpacht. Het was de hofstede die in 1398 aan de vicarie was geschonken. 
113) Vgl. Van Kalveen'Johan Pupper van Goch'. 105. 
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gaan de priesters Hendrik Droeslegher, Jan van Aler (beiden overleden vóór 
1414) en Claes Danielszoon. Bijzonder vermeldenswaard is het overlijden van 
Wolter van Vlowijck in 1420 114). Hij behoorde tot de familiäres, en is ten
slotte zelfs als leek ingetreden. Als enige van de rijke Amersfoortse burgers 
bleef hij tenslotte toch het fraterhuis trouw, hoewel hij een korte tijd meer de 
kant van Willem Hendriksen had gekozen, gezien de schenking in 1403 van 
de grond voor het klooster op de S. Andrieskamp. 
In 1421 bij de dood van rector Jan van Lemego was de broedergemeenschap 
ingekrompen tot zo'n vier à vijf personen. Maar weldra zou dit fraterhuis 
weer een tijd van voorspoed kennen. Dat is echter een ander verhaal 115). 

1 14) K.B. 's-Gravenhage, Hss., nr. 75 H 18, Memoriale van Sanct Agnieten 't Amersfoert fol 
71r-v. 
115) Zie hiervoor Van Kalveen,'Johan Pupper van Goch', 103 vlg. 
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Het spoor van de dertiende penning 

F. Doeleman 

Tussen de Holendrecht en de Houtdijk behoedt de provincie Utrecht onder 
het etiket van de dertiende penning een stuk juridisch antiek, dat sommigen 
een zeldzaam en kostelijk kleinood vinden en dat anderen als een hinderlijk 
obstakel uit het rechtsverkeer zouden willen verwijderen. Als alle antiek be
waart ook dit zijn geheimen en de rechtshistoricus tracht deze te ontsluieren. 
Maar tevens opent het ons het zicht op de geschiedenis van een rechtsver-
schijnsel dat, voortgebracht door de middeleeuwse orde, in het klimaat van 
de moderne samenleving heeft kunnen overleven. Men kan begrip hebben 
voor de ontstemming van de koper van grond in bovengenoemde streek die, 
na met de verkoper een prijs voor dat land te zijn overeengekomen, zich ge
confronteerd ziet met de - in het huidige recht ongewone - eis van een derde 
om hem de dertiende penning te betalen; dit begrip behoeft echter niet in de 
weg te staan aan de wens om dit recht te bestendigen, zulks niet alleen in het 
belang van de daartoe gerechtigden. 
Bekend is zijn herkomst uit de middeleeuwse rechtsverhouding tussen de am
bachtsheer 1) en de gebruikers van percelen van de heerlijkheid, welke door 
de heer tegen betaling van tijns werden uitgegeven 2); doordat het recht van 
de tijnsman op het door hem gebruikte perceel op den duur erfelijk en ver-
vreemdbaar werd, terwijl anderzijds het bedrag van de tijns ongewijzigd bleef 
en dus tengevolge van de devaluatie van de munt feitelijk waardeloos werd, 
trad het verschijnsel op, dat De Blecourt aanvankelijk rolverwisseling en later, 
op het voetspoor van Van Iterson, eigendomsverschuiving noemde, doch waar
voor wij liever de term rolverschuiving willen gebruiken. De rechtsverhouding 

1 ) Onder 'ambachtsheer' verslaan wij de heer. die de territoriale heerlijkheid houdt en daar al
leen lage jurisdictie uitoefent. De termen 'ambachtsheer' en 'ambachtsheerlijkheid' zijn algemeen 
gebruikelijk in Holland. In het Nedersticht wordt de territoriale heerlijkheid met lage jurisdictie 
meestal 'gerecht' genoemd. De benaming 'ambachtsheer' is in het Nedersticht niet algemeen ge
bruikelijk, maar in de streek bewesten de Vecht wordt zij meestal wel gebezigd. Zie: Tegenwoor
dige staat der Vereenigde Nederlanden, XII, vervolgende de beschrijving van de provincie van Utrecht 
(Amsterdam, 1772) 120. 
2) W. van Iterson. 'De dertiende penning'. Weekblad voor privaatrecht, notaris-ambt en registra
tie, 361 I, 3612. 3613 (1939) 12; idem, 'Handwissel, dertiende penning en zilvergeld'. Verslagen en 
mededeelingen van de Vereeniging tol uitgaaf van de bronnen van het oud-vaderlandsche recht (vmovrl, 
XIII (1938) 257: deze auteur stelt tijns en tijnsverhouding gelijk aan erfpachtscanon en erfpacht, 
overeenkomstig dus aan het romanistisch gebruik sinds de receptie, waartegen H. van der Lin
den, De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlak-
te. Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht I (Assen, 
1956) 365-387, zich terecht heeft verzet. 
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tot de grond in het middeleeuwse recht werd immers in de meeste gevallen 
gekenmerkt door een veelvuldige gelaagdheid van de zeggenschap, waarbij 
elke gerechtigde eyghen bezat. De hiervoor bedoelde ontwikkeling leidde er 
toe, dat het eyghen van de tijnsheer meer en meer verschrompelde en dat van 
de tijnsman de aard van een vol eyghen naderde. Enerzijds door het gebruik 
van aan het Romeinse recht ontleende termen, die niet exact konden beant
woorden aan de realiteit van de middeleeuwse verhoudingen waarop zij wer
den toegepast, anderzijds ook door revolutionaire beslissingen ter beëindi
ging van verbintenissen, die terecht often onrechte als feodaal werden aange
merkt, werden de rechtsopvolgers van de voormalige tijnsmannen eigenaren 
naar modern recht, terwijl de nakomelingen van de vroegere tijnsheren hun 
rechtsmacht verloren en uit het oude verband verdwenen 3). 
Waar evenwel aan de handwissel, zoals de verkoop van het gebruiksrecht door 
een tijnsman aan een gegadigde werd genoemd, de verplichting was verbon
den tot betaling van een bedrag - analogisch doorgaans ook handwissel gehe
ten - aan de heer en deze casuele prestatie, gelijk in de voormelde streek het 
geval was, op een evenredig deel van de koopsom was bepaald en derhalve 
niet ontwaard werd, daar ging deze bron van inkomsten wel op de rechtver
krijgenden van de voormalige ambachtsheer over. Dit verklaart dat het recht 
van de dertiende penning, met welke oude formulering de verhouding van de 
verschuldigde handwissel tot de koopsom werd aangegeven, bestendigd werd 
in de gebieden, die voorheen behoorden tot de heerlijkheden Abcoude-Aas
dom, Abcoude-Proosdij, Aasdom-Proosdij, Abcoude-Baambrugge, Vinke
veen, Demmerik, Oudhuizen, Oud-Kamerik, Nieuw-Kamerik, Houtdijk en 
Kleine Houtdijk 4). 

3) Het verschijnsel, dat wij 'rolverschuiving' noemden, bestaat in een verandering van de 
rechtsverhouding ten opzichte van onroerend goed, welke zich in de loop van de geschiedenis 
heeft geopenbaard. De Blecourt en Van Iterson, die uitgingen van een privaatrechtelijke voorstel
ling, beschouwden de tijnsheer als eigenaar van de grond en de tijnsman als de zakelijk gerechtig
de erfpachter; zij interpreteerden de verandering als een eigendomsverschuiving, waarbij het za
kelijk gebruiksrecht van de tijnsman uitgroeide tot moderne eigendom en het eigendomsrecht 
van de heer geheel wegsmolt often hoogste nog als een grondrente overbleef. 
Van der Linden daarentegen stond een publiekrechtelijke verhouding voor ogen, waarbij de tijns
heer als locale overheid percelen gronds uitgaf aan gegadigden, die belast werden met een perio
dieke tijnsbetaling: in deze opvatting zou de verandering niet meer zijn dan de bekende ontwik
keling van het middeleeuwse 'eyghen* van de tijnsman naar de moderne eigendom en de vervan
ging van de plaatselijke tijnsheer door latere overheden. 
Van oordeel, dat het inheemse gewoonterecht in de middeleeuwen een onderscheiding in pu
bliek- en privaatrecht niet toeliet, moeten wij beide opvattingen afwijzen, overigens met aanvaar
ding van de kritiek van Van der Linden op de leer van de eigendomsverschuiving. Naar onze me
ning kon er een pluraliteit van 'zeggenschappen' bestaan op eenzelfde stuk onroerend goed - bij
voorbeeld het eyghen van de leenheer, dat van de leenman-tijnsheer en dat van de tijnsman - wel
ke 'lagen' de glossatoren poogden met behulp van termen uit het Romeinse recht in een systeem 
te ordenen. Verhelderend voor het begrip van deze problematiek is hetgeen R. Feenstra, 'Histo
rische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut', Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1976 
265-267, schreef over de behandeling van de Libri feudorum door Pillius. Deze gesplitste eigen
dom naar middeleeuws inheems recht heeft op den duur plaats gemaakt voor de ongesplitste ei
gendom van het gerecipieerde Romeinse recht en tenslotte voor de eigendom naar modern recht. 
Het ligt ook voor de hand, dat hierbij het 'eyghen' van de oorspronkelijk 'laagstgerechtigde', die 
immers de meest onmiddellijke beschikking over de grond had, als eigendom overbleef; het 'eyg
hen' van de leenheer stierf weg toen de leenhulde een loutere formaliteit was geworden en het 
'eyghen' van de tijnsheer verdween tengevolge van de geldontwaarding. 
4) Van Iterson, 'Dertiende penning', 4, geeft op een schetskaartje de heerlijkheden aan, waar de 
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Niettegenstaande deze duidelijke herkomst stelt het recht van de dertiende 
penning de onderzoekers nog voor vele problemen. Daar is de vraag, in welke 
rubriek het ten tijde van zijn ontstaan moet worden geplaatst, in die van het 
publiekrecht 5) of in die van het privaatrecht 6), een dispuut dat voorbijgaat 
aan de vraag, in hoeverre het middeleeuwse costumière recht de onderschei
ding in publiek- en privaatrecht toeliet 7). Voorts worden auteurs over dit on
derwerp verdeeld gehouden omtrent de auctor intellectualis van het recht 
van de dertiende penning: of het kapittel van Sint Pieter te Utrecht als zoda
nig moet worden aangemerkt 8) dan wel een lid van het geslacht Van Zuylen 
dat zich oudtijds bij voorkeur naar de heerlijkheid Abcoude noemde 9). Ook 
ziet men het probleem gesteld, of de dertiende penning in oorsprong is af te 
leiden uit het oudere naastingsrecht van de heer, namelijk als prijs voor zijn 
bereidheid om van uitoefening daarvan af te zien 10), dan wel de dertiende 
penning primair was en de naasting het middel was om fraude met de koop
prijs te beletten en te corrigeren 11). Tenslotte is een verbeten strijd gevoerd -
vooral bij proceduren om het al dan niet verschuldigd zijn van de dertiende 
penning - tussen hen, die beweerden dat dit recht door de burgerlijke en 

dertiende penning werd geheven, doch naar een toestand van 1720: nadere gegevens hieromtrent 
vindt men ibidem 3-9. 
Hij plaatst echter in het kaartje op de gebieden Abcoude-Aasdom en Abcoude-Proosdij de na
men 'Aasdom' en 'Broekpolder', terwijl hij in het artikel wel over Abcoude-Proosdij spreekt. N. 
W. van Vliet, 'Het recht van den dertienden penning'. Jaarboekje van de Vereeniging van directeu
ren van hypotheekbanken, 22 (1936) 4, noemt de namen van de latere gemeenten, waarvan het 
grondgebied zich over dat van de vroegere dertiende-penning-gerechten -uitstrekt. F. C. J. Kete
laar, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst. Rechtshistorische studies III (Leiden, 
enz., 1978) 208-217, geeft een overzicht van de verspreiding en hergroepering van deze gerechten 
of heerlijkheden over de latere gemeenten. Schrijvend over de achttiende eeuw duidt deze auteur 
de drie heerlijkheden van Sint Pieter te Utrecht alleen aan met 'Abcoude-Proosdij'. 
K. Heeringa, 'Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht'. Bijdragen voor 
vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (BVGO), 6e reeks VIII (1929) 169, noot 2, meent de 
smalle sector in de Ronde Venen, 'de scherpe hoek, waarmee Abcoude voor 1881 tusschen Vinkeveen 
en Waverveen drong', die wij op gezag van Van Iterson 'Aasdom-Proosdij' noemden, te moeten on
derscheiden in Abcoude-Aasdom en Abcoude-Proosdij, hetgeen ons aanvechtbaar voorkomt. 
Wij volgden de indeling die D. P. Blok, 'Opmerkingen over het aasdom', Tijdschrift voor Rechtsge-
schiedenis, XXXI (1963) 245-247 en 265-266, aangeeft; deze noemt wel alleen Abcoude-Aasdom 
en Abcoude-Proosdij, maar bedoelt kennelijk alleen het noordwestelijke gedeelte en niet de 
meergenoemde sector Aasdom-Proosdij. 
5) Van der Linden, Cope, 200-202: L. Hardenberg, 'Handwissel en dertiende penning (een voor
studie)'. Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap 'Nifterlake', 1970 26-31; idem, 'Der drei
zehnte Pfennig', Zeitschrift der Savignv-Stifiung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung. 
XXX(1973) 185-188. 
6) Van Iterson,'Dertiende penning', 12; idem,'Handwissel', 260-261. 
7) P. W. A. Immink, 'Eigendom en heerlijkheid, exponenten van tweeërlei maatschappelijke 
structuur'. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXVII (1959) 76-79: Herman van den Brink, The 
charm of legal history. Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam 
pertinentialll (Amsterdam, 1974) 141-154; Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 211-212. 
8) Van der Linden, Cope, 106; hoewel Hardenberg, 'Handwissel', zich hierover niet expliciet 
uitlaat, geeft hij wel de indruk, het kapittel van Sint Pieter te Utrecht te beschouwen als de grond
legger van het recht van de dertiende penning. 
9) Van Iterson, 'Dertiende penning', 6; R. van Royen, "De heerlijkheid Abcoude Baambrugge', 
Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap 'Nifterlake ', 1934 43-46 ; Henri Obreen, La maison de 
Zuylen dans l'histoire des Pays-Bas (Tongerloo, 1933) I; K. Heeringa, 'Hoofdstukken uit de ge
schiedenis van het Nedersticht', B VGO 6e reeks IX (1929) 47-50. 
10) Hardenberg, 'Handwissel', 29. 
11) Van der Linden, Cope, 200. 
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staatkundige grondregels van de Staatsregeling van 1798 was tenietgegaan 12) 
en anderzijds allen die het tegendeel staande hielden 13). Wij zullen ons met 
deze punten van geschil niet verder bezig houden dan de behandeling van dit 
onderwerp vordert. Ter vermijding van misverstanden bepalen wij ons hier 
tot de verklaring, dat naar onze overtuiging het recht van de dertiende pen
ning, van welke oorsprong of van welke aard het ook moge zijn geweest, niet 
door de stellers van de burgerlijke en staatkundige grondregels van 1798 kan 
zijn begrepen onder de heerlijke en feodale rechten, welke daarbij werden af
geschaft. Ter verantwoording verwijzen wij naar de desbetreffende opmer
kingen van Ketelaar 14), waarmee wij ons in zoverre geheel conformeren. 
De vraag, die wij onder ogen willen zien en die naar onze mening nog niet 
expliciet in de litteratuur is gesteld, betreft de keuze van de vorm en de verba
le omschrijving van het recht van handwissel als de dertiende penning. 
Een niet mis te verstane berekening gaven - overigens zonder nadere motive
ring - De Meyere 15), Telders 16), Van Vliet 17), Van Iterson 18) Hardenberg 
19) en Van den Brink 20), die allen schrijven dat het recht 1/13 bedraagt van 
de bij koop en verkoop bedongen prijs van de grond, c.q. de geschatte waarde 
van de grond 21), en dat dit bedrag ten laste komt van de koper 22). Van der 

12) Van der Linden, 'De dertiende penning, ontstaan, ontwikkeling en recente procedures ter 
zake'. Niet uitgegeven tekst van een lezing, 6 oktober 1975, Leiden, Notulen van de 233e/187e 
vergadering van het Juridisch Dispuut 'De Costumieren', 2. 
13) Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 11-14; J. C. de Meyere, Oude nog bestaande za
kelijke rechten (Amsterdam, 1928) 181; Ketelaar, Oud zakelijke rechten, 34-42. 
14) Ketelaar, Oude zakelijke rechten. 19, 31-32, 34-38, 212-214; De Meyere. Oude nog bestaande 
zakelijke rechten, 181. 
15) De Meyere, Oude nog bestaande zakelijke rechten, 180. 
16) B. M. Telders, 'Niet in het burgerlijk wetboek geregelde zakelijke rechten; Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis, IX (1929) 202. 
17) Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 3. 
18) Van Iterson, 'Dertiende penning', 5; idem. Beschouwingen over rolverwisseling of eigen
domsverschuiving', VMOVR, XIII (1971) 462; in het artikel 'Handwissel' neemt hij blijkbaar aan, 
dat de term zonder toelichting te begrijpen is. 
19) Hardenberg, 'Handwissel', 29; idem, 'Dreizehnte Pfennig', 188. 
20) Van den Brink, Thecharm, 141, 148. 
21) Ons inziens drukt Van Iterson, 'Handwissel', 257, zich niet juist uit, als hij van de dertiende 
penning zegt, dat deze wordt berekend naar de getaxeerde waarde van de verkochte grond en 
niet over de verkoopprijs. Zij moet wel berekend worden over deze prijs, maar alleen voor zover 
deze de grond betrof, dus niet over de eventuele prijs voor opstallen en beplantingen. Doch om
dat in de bedongen som meestal zonder specificatie ook de prijs voor opstallen en beplantingen is 
begrepen, zal men de prijs voor de grond vaak hebben moeten vaststellen door deze te schatten, 
maar dan zal men toch wel van de totaalprijs hebben moeten uitgaan. 
Op blz. 258 herhaalt hij, dat de fractie over de waarde werd berekend. Beter is de omschrijving bij 
Hardenberg, 'Handwissel', 30. 
22) Merkwaardig is, dat de schrijvers in het algemeen niet expliciet verklaren, wie met betaling 
van de handwissel is belast. Bij Van Iterson, 'Handwissel', 262, wordt een request van het kapittel 
van Sint Pieter te Utrecht van 1803 vermeld, waarin gezegd wordt, dat onder Abcoude-Proosdij 
en Aasdom in 't Veen sommige kopers sedert 1795 het bedrag van de dertiende penning hadden 
geconsigneerd. Bij dezelfde, 'Dertiende penning', 2, volgt min of meer uit de behandeling van de 
gevidimeerde dupliek van 1535, dat de kopers, die de tot handwissel gerechtigde op de hoogte 
moeten stellen van hun voornemen en van de bedongen prijs, de dertiende penning moeten beta
len. Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 3-4, stelt, dat de koper, die het goed wederver-
koopt, niettemin gehouden blijft de dertiende penning te betalen, evenals degeen die weer van 
hem gekocht heeft en dus ook koper is. Hardenberg, 'Handwissel', 28, die het recht van de heer 
tot naasting behandelt, merkt op, dat betaling van de handwissel tot gevolg had, dat de nieuwe 
eigenaar het goed verkreeg zonder nog door naasting bedreigd te zijn; hieruit volgt, dat deze ver
krijger, de koper dus. die prestatie verrichtte. Evenzo ibidem, 33: Werd niet genaast, dan . . . kon 
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Linden 23) en Ketelaar 24) bezigen zonder rekenkundige verklaring de term 
dertiende penning, blijkbaar aannemende dat deze voor iedereen duidelijk is. 
Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat Ketelaar in een noot 25) opmerkte, 
dat nog onverklaard is waarom de breuk juist 1/13 is, waaruit volgt dat hem de
zelfde calculatie voor ogen heeft gestaan als die welke de eerstgenoemde vijf 
auteurs aangaven, en dat hij op deze mededeling de niet nader toegelichte 
suggestie liet volgen, dat in de middeleeuwen een breuk niet altijd op het te 
vinden getal betrekking had; wij stellen er prijs op, deze suggestie te vermel
den, omdat zij blijkbaar aansluit bij het onderwerp van deze studie. Harden
berg had al opgemerkt, dat 1/13 een hoogst merkwaardige breuk was 26). 
De kritische vraag dient dus te zijn of het wel waar is, dat de gerechtigde tot 
de dertiende penning aanspraak had op het dertiende deel van de prijs, c.q. 
de waarde. Wanneer men nagaat, hoe de mens in de loop van de geschiedenis 
met cijfers en getallen is omgegaan, en constateert, dat hij pas in een laat sta
dium tot hanteerbare breuken komt 27), is er reden voor twijfel en herbezin
ning. 

Een hoogst instructieve verhandeling over het gebruik van breuken in de 
middeleeuwen danken wij aan de veelzijdige belangstelling van de jurist E. M. 
Meijers 28). Deze heeft de dertiende penning niet in zijn publicatie betrok
ken, maar zijn bevindingen zullen niettemin vruchtbaar blijken te zijn voor 
het inzicht in dit recht. Terwijl de breuken, waarmee de moderne mens werkt, 
abstracte grootheden betekenen die slechts van een ideëel deel de verhouding 
tot het geheel aanduiden, rekende de middeleeuwse mens alleen met concrete 
eenheden, die hij in een gegeven totaal geordend voor zich zag 29). Wij zullen 
zien, dat deze wijze van denken een verschil te weeg bracht - ten minste van 
ons moderne gezichtspunt uit - tussen het geval, waarin een waarde met een 

de koper eigenaar worden mits, hij de dertiende penning voldeed'. Uit Van der Linden, Cope, 199, 
blijkt hetzelfde doordat hij de aantekening in de 'blaffaard' van ontvangsten der Utrechtse do
meinen van 1556 aanhaalt, inhoudende dat bij verkoop van land in de meergenoemde streek den 
coper gehouden is den coop aan te brengen hinnen acht dagen den rentmeester van Apcoude, die zyn be-
raet neentpt. . . omme den coop . . . aen hem te houden ofte yemants anders te laten . . ., en daar deze 
aantekening betrekking heeft op ontfanck van hantwissel mag worden geconcludeerd, dat deze dan 
ook door de koper is betaald. Wanneer Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 42, mededeelt dat na af
schaffing van het naastingsrecht in de dertiende-penning-gerechten kopers van met dit recht be
laste gronden nalieten het te betalen blijkt, dat hij van de/elfde mening is. Duidelijk is De Meye-
re. Oude nog bestaande zakelijke rechten, 180, stellend dat het recht door de koper is te voldoen. 
Zo ook Van den Brink, The charm, 148: . . . the obligation incumbent upon the person obtaining the 
land to pay . . . athirtheenthpart of the sumpaidfoi'it. 
2i) Van der Linden, Cope. 
24) Ketelaar, Oude zakelijke rechten. 
25) Ibidem, 209, noot 9. 
26) Hardenberg, 'Handwissel', 29. 
27) L. N. H. Bunt. Van Ahmes tot Euclides. Hoofdstukken uil de geschiedenis van de wiskunde. 
(Groningen, enz.. 1954) 8-9, over Egyptische breuken: 46. over Griekse breuken; 102-103 over de 
opvatting van Plato omtrent breuken: het werk handelt wel over middeleeuwse rekenkunde en 
de invloed van het Arabische positiestelsel daarop, maar vrij oppervlakkig, terwijl men over het 
gebruik van breuken in de middeleeuwen niets daarin vindt, wel uiteraard de vinding van Simon 
Stevin van de decimale breuken, eind zestiende eeuw. 
28) E. M. Meijers, Vergelijkingen met breuken in middeleeuwsche rechtsteksten. Mededeclingen 
der Koninklijke Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde LXVI serie B nr. 6 (Am
sterdam. 1928). 
29) Meijers. Vergelijkingen. 144-148. 
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fractie moest worden verminderd, en dat waarin een fractie aan die waarde 
moest worden toegevoegd. 
Wanneer iemand van de opbrengst van zijn land de tiende penning moest af
staan, dan telde hij de concrete delen - bijvoorbeeld de schoven - en de tiende 
zonderde hij af, vervolgens telde hij weer tot de tiende en zonderde ook deze 
af, en zo voort. De noemer van onze moderne breuken heeft nog de taalkun
dige vorm van een rangtelwoord, maar geeft inhoudelijk geen enkele rang 
aan. Doch bij het middeleeuwse rekenen was de tiende wel degelijk de tiende 
in rang. Wij constateren nu, dat bij het verminderen van de gegeven waarde 
met de tiende penning het resultaat van de hiervoor beschreven handeling in
derdaad, ook naar modern begrip, 1/10 van het geheel opleverde. Dit was an
ders als aan het geheel een fractie moest worden toegevoegd. 
In verscheidene ver uiteen gelegen delen van Europa en in verschillende talen 
uitgedrukt bestaat de bepaling, dat de weduwe uit de boedel van haar overle
den man de door haar aangebrachte huwelijksgift mocht terugnemen, ver
meerderd met de derde penning 30). Evenzo kennen wij in de Nederlanden en 
aangrenzende gebieden de regel, dat de schuldeiser de goederen van de debi
teur mag panden tot het bedrag van de toegewezen vordering en de derde pen
ning meer 31). Vast staat echter, dat de weduwe overal de huwelijksgift ver
meerderd met de helft nam en dat de panding geschiedde voor anderhalf 
maal het bedrag van de schuld. De frequentie en de verspreidheid van de ge
bieden is er garant voor, dat de eigenaardigheid van de formulering van de fr
actie niet kan worden toegeschreven aan een locale toevalligheid, een reken
kundige vergissing of een gebrekkige lezing van een handschrift. 
In een tijd echter, waarin teksten nog de oude formulering hadden en de meer 
ontwikkelden reeds met moderne rekenkundige termen vertrouwd waren, 
ontstonden er verwarringen, misverstanden en zelfs goedbedoelde maar on
juiste correcties, waarvan Meijers enige voorbeelden geeft 32). Dit verklaart, 
dat de oude middeleeuwse omschrijvingen van de fractie werden verrijkt met 
authentieke interpretaties, die bevestigen dat de derde penning meer - tertius 
denarius plus, le tiers denier en montant, die dritte Pfennig Besserung, den derden 
penninghe beeter enz. - wil zeggen, dat met de helft verhoogd wordt. Onder 
verwijzing naar de rijke documentatie van Meijers volstaan wij met een aar
dig voorbeeld uit de Hollandse rechtsgeschiedenis. Nadat Filips de Goede bij 

30) Ibidem, 129-135, en de daar genoemde bronnen: Coustumier de Moudon de 1577 gedrukt 
1898 en 1924; Coutumes d'Angoumois; recht van Merville; de Scandinavische Frostupingslög; 
Libre de les costums generals (Tortose ± 1280); Recognoverunt proceres (Barcelona 1283); Insti
tu ions dels furs y privilegis de Valencia (1580); Leges municipales (Bregaglia, Graubünden): 
Summa Raymundi (14e eeuw, Oostenrijk), gedrukt 1927; Rössler, Stadtrechte von Brünn gedrukt 
1852; Stadtrecht von Böhmen und Mähren; Engelbrecht. Introductio in notitiam juris feudorum 
Pomeraniae Suecicae, Gryfswald 1744; Engelbrecht, Das Pommersche Lehnrecht, 1832; Dat 
olde wendische-rugianische Landrecht; Roth, Mecklenburgischer Lehnrecht, 1858; Von 
Kamptz, Handbuch des Mecklenburgischen Civil-Rechts. 
31) Meijers, Vergelijkingen, 138-140, en de daar vermelde bronnen: Costumen van Delflandt, 
1570, Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht 
(WOVR) Ie reeks IX; IV, 554; Stadrecht van Groningen, 1425; Boeck van rechten (Kampen), 
keur van 1357, Overijsselsche stadrechten, I. Zie ook: S. Muller Fz., ed. De middeleeuwsche rechts
bronnen der stad Utrecht WOVR Ie reeks III (2 dln; 's-Gravenhage, 1883), Liber Albus, XCV. 
32) Meijers, Vergelijkingen, 129-130, 148-149; ibidem, 150-151, waar een van verkeerde uitleg
ging uitgaande vraag wordt beantwoord met de juiste berekening. 
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de Zoen van Delft van 3 juli 1428 zijn nicht Jacoba een uitkering van 6.000 
schilden per kwartaal had toegezegd, werd deze verbintenis kort daarop bij 
een aanvullend verdrag te Valenciennes voor haar versterkt door de bepaling 
dat, als de uitkering niet binnen één maand na de vervaldag zou zijn gedaan, 
Filips haar den vyffden penninck meer zou schuldig zijn. Dat dit niet betekende, 
dat de 6.000 schilden dan met 1/5 zouden worden verhoogd, doch wel dat 
daaraan 1/4 zou worden toegevoegd, volgt uit de verduidelijking, die de be
woordingen van het verdrag daarop uitdrukken: dat's te weeten dat zy dan voor 
Vim scilden, die op den termyn verscheenen waren, hebben sal Vllm Vc scilden 
33). Als 6.000 schilden verhoogd worden tot 7.500 schilden, dan is dat een toe
name met 1.500 schilden, in onze terminologie 1/4 van het oorspronkelijke 
bedrag, doch in de middeleeuwse tekst den vyffden penninck meer. 
Wie een waarde moest verhogen met de vijfde penning meer, wist dat men 
zonder die vermeerdering al tellend niet verder komen kon dan tot de vierde 
penning. De rentmeester van de hertog, die gravin Jacoba niet tijdig aan de 
6.000 schilden had kunnen helpen, zag dus dat bedrag in vier delen geordend 
voor zich, telde tot de vierde en voegde daar een gelijk deel als vijfde penning 
toe 34). 

Keren wij thans terug tot de dertiende penning, dan rijst allereerst de vraag 
wie van de beide bij de verkoop betrokken partijen de handwissel verschul
digd was. Immers, als de verkoper uit de van de wederpartij ontvangen prijs 
de handwissel had te voldoen, dan moest hij dat bedrag met de voorgeschre
ven fractie verminderen: doch indien de koper boven de aan de verkoper te 
betalen som daarvan een fractie als handwissel verschuldigd was aan de heer, 
dan wilde dat voor hem zeggen dat hij het te betalen bedrag met die fractie 
verhoogde. Passen wij de bevindingen van Meyers toe op deze rechtsfiguur, 
dan zou de dertiende penning in het eerste geval slechts 1/13 deel van de 
koopsom moeten bedragen, doch in het laatstgenoemde geval op 1/12 van die 
som moeten worden berekend. Uit de praktijk en de litteratuur blijkt, dat de 
koper aansprakelijk wordt geacht voor betaling van de dertiende penning, zo
dat voorlopig kan worden geconcludeerd, dat de handwissel in dit geval 1/12 
van de koopprijs bedroeg. 
De handwissel kwam als vaste som voorheen op meer plaatsen in de Neder
landen voor 35), maar in de vorm van de dertiende penning nergens anders 
dan in de hierboven genoemde heerlijkheden. In het Heilige Roomse Rijk 
schijnt overigens zij onbekend te zijn 36). 

33) Frans van Mieris, ed., Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeelanden heeren van 
Vriesland, (4 dln; Leiden 1753-1756) IV, 944. 
34) Het door Meijers behandelde verschijnsel was al opgemerkt door Hans Planitz, Die Vermö
gensvollstreckung im deutschen mittelalterlichen Recht (1912) 542, maar deze gaf van de wijze van 
rekenen in de middeleeuwen een te gekunstelde verklaring. Hij meende, dat men in die tijd met 
de derde penning van de te verhalen schuld bedoelde . . . ein drittel vom Wert der zu pfändenden 
Gegenstände. Vermoedelijk ziet hierop de opmerking van Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 209, 
noot 9, dat het in de middeleeuwen niet ongebruikelijk was dat . . . de breuk op het gegeven, niet op 
het te vinden getal, betrekking had. 
Rekenkundig komt het uiteraard wel op hetzelfde neer, maar het is onaanvaardbaar, dat men in 
de middeleeuwen dat bedoeld had. Meijers' verklaring, Vergelijkingen, 144-145, lijkt ons inder
daad de juiste. 
35) Van Iterson, 'Handwissel', 250, 253, 256, noemt enige voorbeelden. 
36) Hardenberg, 'Handwissel', 36. Hiermede komen overeen onze bevindingen bij het onder-
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Onderzoekers van Nederlandse huize hebben echter onze aandacht gevestigd 
op de dertiende penning, die als treizième denier of droit de trézain in Frankrijk 
voorkwam, in het bijzonder op een prestatie van dien aard in het oude Nor-
mandische recht 37). Hoewel dit in Frankrijk door de revolutionaire wetge
ving radicaal is afgeschaft en dus in Normandie niet meer voorkomt, bestaat 
het nog wel op de eilanden Guernsey en Sark 38), waar oud Normandisch 
recht zich onder het Engelse régime heeft gehandhaafd. 
De gedachte van Hardenberg 39) om de Normandische treizième denier en de 
Utrechtse dertiende penning met elkaar in verband te brengen en dit rechts-
verschijnsel toe te schrijven aan de vestigingen van Noormannen, zowel op 
het schiereiland Cotentin als in het westelijk kustgebied bij de Maasmond, 
dat toen nog wel Frisia heette, voerde hem op een dood spoor. Niet alleen is 
van het bestaan van een dertiende penning in Scandinavië tot dusver niets ge
bleken, maar ook wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de handwissel reeds 
in het einde van de negende eeuw, toen het noormannenrijk in Frisia heeft 
bestaan, zou zijn ontwikkeld 40). 
Deze neiging om de herkomst van de casuele prestatie in Scnadinavië te zoe
ken is des te merkwaardiger, omdat korte tijd na de publicatie van Harden
berg het werk verscheen van Drielsma 41), die vermoedelijk het artikel van 
eerstgenoemde over de dertiende penning niet geraadpleegd heeft 42), maar 
Friese rechtsverschijnselen eveneens in verband wil brengen met een daarop 
gelijkende verplichting op Guernsey en daarbij de overheersing van Noor
mannen memoreert. Drielsma nu begint zijn bovengenoemde verhandeling 
43) met het onderscheiden van twee verschillende soorten van „mutatierech-
ten", waarmee hij rechten bedoelt als gevolg van overgang van goederen aan 
een ander. Onder de eerste groep rekent hij de overheidsheffingen als over
drachtsbelasting, successierecht, overgangsrecht, schenkingsrecht, die wij 
thans nog kennen, en ook de in Friesland onder het ancien régime vigerende 
consentgelden, 56e (later 40e) penning en het collateraal; het zijn deze laatste 
drie heffingen die hij nader heeft onderzocht en beschreven. Tot de andere 
soort van geldelijke verplichtingen horen volgens hem die welke het gevolg 
zijn van leenrecht, hofrecht, erfpachtsrecht, beklemrecht; omdat voor over
dracht van deze gronden toestemming van de grondheer vereist was en deze 

zoek van het voorkomen van de (per)mutatierechten in Frankrijk, dat deze blijken te ontbreken 
in het oostelijk deel, dat in de middeleeuwen tot het Heilige Roomse Rijk hoorde. 
37) De Meyere, Oude nog bestaande zakelijke rechten, 184; Hardenberg, 'Handwissel' 36-37; 
idem Dreizehnte Pfennig, 192. 
38) A. H. Ewen en Allan R. de Carteret, The fief of Sark (Guernsey, 1969) 61; Hardenberg, 
'Handwissel', 37, noot 90, noemt: L. Selosse, L'île de Serk, un étatj'éodal au XXe siècle (1911) 63 
vlg.,68, 288vlg.,334. 
39) Hardenberg, 'Handwissel', 37-39: idem. Dreizehnte Pfennig', 193. 
40) Franse schrijvers over de mutatierechten zijn het in het algemeen met elkaar eens over de 
loop van de ontwikkeling: eerst werd de erfelijkheid van lenen en tijnsgoed aanvaard, vervolgens 
ook de vervreemdbaarheid, daarna pas wordt de door de heer te geven toestemming een formali
teit en in dat stadium ontstaat het gebruik om betaling te vragen voor de vrijheid om te vervreem
den, mede in verband met de inmiddels tot een geringe waarde gedaalde tijns. Dientengevolge 
komen de handwissel- of permutatiegelden pas in de dertiende eeuw op. 
41 ) H.A. Drielsma, Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland (Leeuwarden, 1974). 
42) Drielsma, ibidem, noemt het artikel van Hardenberg niet, terwijl men mocht verwachten, 
dat hij het geciteerd zou hebben als het hem bekend geweest was. 
43) Drielsma, ibidem, 25. 
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zich daarvoor liet betalen, ontstond de prestatie, ook laudemium genoemd, 
welke bestendigd werd ook nadat het vragen van consent een formaliteit was 
geworden en in onbruik raakte. Het is dus duidelijk, dat de dertiende penning 
onder deze laatste categorie valt en dus niet behoort tot de heffingen, waar
aan het werk van Drielsma is gewijd. De schrijver merkt nog op, dat het voor 
de hand ligt, gegevens over de historische ontwikkeling van de oud-Friese 
mutatierechten te gaan zoeken in de fiscale rechtslitteratuur, doch dat deze 
de onderzoekers niet terugvoert naar de oud-Nederlandse mutatierechten maar 
naar de heerlijke rechten en in het bijzonder naar het oud-Franse leenrecht. Wij 
menen hem hierin te moeten bijvallen en begrijpen, dat men dan de geschie
denis van de bovenbedoelde tweede groep voor ogen heeft, waartoe ook de 
dertiende penning hoort. Daarom verbaasde het ons, dat deze schrijver bij 
zijn suggestie om ter vergelijking ook buiten Friesland bestaande mutatie
rechten op te sporen zegt te denken aan een gebied dat evenals Friesland onder 
invloed van de Noormannen heeft gestaan: de Kanaaleilanden . . . van origine Nor-
mandisch, waar het „congé" wordt aangetroffen, volgens hem een „consent
geld", dat vergelijkbaar is met het oud-Friese consent 44). Uiteraard zijn de 
door Drielsma onderscheiden soorten van mutatierechten ook met elkaar 
vergelijkbaar; als het recht op handwissel van de tijnsheer op de moderne 
overheid is overgegaan, zal het verschil met een heffing door de overheid als 
belasting niet meer te zien zijn; de historie kan dan nog alleen de herkomsten 
onderscheiden. Niet alleen bevreemdde het ons, dat de auteur die zo helder 
de fiscale imposten van de overheid bij mutatie van onroerend goed onder
scheidt van de uit het landsheerlijke grondbezit afkomstige prestaties nu juist 
denkt aan op de Kanaaleilanden te betalen rechten om deze te vergelijken 
met de anderssoortige heffingen in Friesland, ook zijn reminiscentie aan de 
Noormannen is ons onbegrijpelijk. Terwijl deze op het einde van de negende 
eeuw in Friesland of daaromtrent geheerst hebben, hebben gedurende de 
middeleeuwen, naar Drielsma 45) zelf concludeerde, daar geen mutatierech
ten bestaan en zijn deze eerst door George van Saksen in 1504 als consentgeld 
bij zijn Saksische ordonnantie ingevoerd. De overheersing van de Noorman
nen van een half millennium vroeger kan daarmee uiteraard geen samenhang 
tonen. 

Wij meenden ons deze uitweiding te mogen veroorloven omdat wij ons kun
nen refereren aan Drielsma 46), wanneer wij het spoor van de dertiende pen
ning willen volgen in de wereld van het Franse leenrecht, of liever van het 
recht van de tenures seigneuriales, waartoe niet alleen het leenrecht, droit de 
fief, maar ook het tijnsrecht, droit de censive, behoorden. 
De dertiende penning bleek niet alleen te bestaan in het Normandische recht, 
maar ook elders in Frankrijk, waar wij ook andere droits de mutation aantrof
fen. In het algemeen maken de schrijvers over de vervreemding van tenures 
onderscheid tussen alienatie van leengoed, fieflfe ) , terre noble, tenure feodale, 
en van tijnsgoed, vilénage, terre roturière, tenure censive. De casuele prestatie, 
welke aan de heer verschuldigd was, droeg in het algemeen de naam van lods 

44) ibidem, 130-131. 
45) ibidem, 129. 
46) ibidem, 26-27. 
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et ventes, in sommige gebieden ook accordements, honneurs, congés, capsos 47), 
in de zuidelijke Nederlandenpontgelden 48). 
Voor leengoed gold in Frankrijk in het algemeen de regel, dat in geval van 
vervreemding de heer recht had op Ie quint denier, doorgaans kortweg quint 
genoemd 49). Volgens Glasson 50) zouden de leenmannen aanvankelijk een 
vaste som hebben betaald, wanneer de heer op hun verzoek toestemming gaf 
tot overdracht van het leen, maar toen zij vrij waren om zonder vooraf te vra
gen vergunning de grond te transporteren belast zijn geworden met 1/5 van 
de waarde. 
Indien de quint gelijk is aan 1/5, dan is volgens de leer van Meijers te ver
wachten, dat deze betaald werd door de verkoper, die deze afdracht dan im
mers uit de ontvangen kooppenningen had te doen. 
Inderdaad deelt Glasson ons mede: Avant la réformation de la coutume de Paris 
c'était le vendeur qui payait ce quint... Te voorzien was uiteraard, dat leen
mannen bij de verkoop trachtten, de verlangde koopsom te verhogen met de 
quint. Om daarvan voordeel te hebben zouden zij echter dit meerdere voor 
hun heer moeten verzwijgen, hetgeen tot fraude leidde. Daar dit aan het licht 
kwam, eiste de heer 1/5 van het verhoogde bedrag. De rekenkundige logica 
van de middeleeuwen drukte dit uit door van quint et requint it spreken 51). 
Wij brachten dit naar voren, omdat het buiten elke twijfel stelt, dat inderdaad 
de verkoper van leengoed belast was met afdracht van de lods et ventes. Na de 
reformatie van de Coutume de Paris is de requint afgeschaft en de quint ten las
te van de koper gebracht. Sindsdien is de oude structuur daarin dus niet meer 
te herkennen. Dezelfde gegevens, bij de een wat uitvoeriger, bij de ander 
meer summier, worden verstrekt door Beaune 52), Henrion de Pensey 53), 
Ganshof 54), Merlin 55), Olivier-Martin 56), Timbal 57) en Viollet 58), terwijl 

47) Lods et ventes is in Frankrijk de generieke naam voor laudemiae, laudemia, laudationes, lau
des, waaronder heergewaden en leengiften zijn te verstaan, dus ook de handwisselgelden of 
(per)mutatiegelden. Men vindt lods, lodz, los, lots, lotz, loux. Vente is verkoop, ventes is het bedrag 
dat voor de toestemming tot verkoop is verschuldigd. Lods et ventes wordt als één begrip geno
men, dus niet als de som van twee bedragen; anders in het graafschap Auxerre, waar de beide 
woorden twee verschillende betalingen betroffen, v. infra, 14 en noot 67 voor lods et trézain. Bij 
Henri Beaune, Droit coutumierfrançais (4 din; Lyon, 1882-1894) III: Lacondition des biens, 262, ac
cordements, honneurs, capsos voor hetzelfde begrip. Bourdot de Richebourg, ed., Nouveau coutu
mier général (4 din; Paris, 1724) bezigt accordements en lods et ventes naast elkaar. Johannes Bap-
tista Christyn, ed., Consuetudines Bruxellenses . . . commentarius (Brussel, 1689) vermeldt, dat voor 
de zuidnederlandse term recht van pontpenninghen de Franse tekst het woord congéz gebruikt. Be
aune, Droit coutumier III, 262, bezigt voor handwissd mutation of remuage. 
48) Jacques Britz, Code de l'ancien droit belgique ou histoire de la jurisprudence et de la législation 
(Brussel, 1847) 585; Christyn, Consuetudines Bruxellenses, 135-136, 293. 
49) Henrion de Pensay, Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec d'autres feudistes 
(1773) 459; F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la révolution (Paris, 1951) nr. 
210. 
50) Ernest Glasson, Précis élémentaire de l'histoire du droit français. (Paris, 1904)439. 
51) ibidem; P. C. Timbal, Histoire des institutions et des faits sociaux. (5e dr.; Paris, 1974) 348. 
52) Beaune, Droit coutumier, 111,262. 
53) Henrion de Pensay, Traité des fiefs, 459. 
54) F. L. Ganshof, Qu 'est-ce que la féodalité' (2e dr. ; Brussel, 1947) 169. 
55) P. A. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, VII (Paris, 1813) s.v. lods et ven
tes. 
56) Olivier-Martin, Histoire du droit, nr. 210. 
57) Timbal, Histoire des institutions. 155, nr. 348. 
58) Paul Viollet, Histoire du droit civil français (4 dln; Paris, 1905) II, 449; III, 407. 
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Philippe de Beaumanoir de quint vermeldt voor Beauvaisis 59), Britz voor He
negouwen 60). Andere auteurs noemen slechts lods et ventes zonder bijzonde
re termen of de verhouding tot de koopsom aan te geven. 
Ten aanzien van tijnsgoederen vermeldt Duby 61), die een diepgaand onder
zoek deed naar de middeleeuwse ekonomie in Frankrijk, dat in het begin van 
de dertiende eeuw de vervreemding door de gebruikers gewoonterechtelijke 
erkenning kreeg, waartegenover de heer aanspraak ging maken op een deel 
van de koopsom. Il s'agissait d'ordinaire du ,,trésain", d'une treizième ou, ce qui 
revenait à peu près au même, d'un denier par sou, schrijft hij. Daar de sou uit 
twaalf deniers bestond, betekent dit dat de dertiende penning hier 1/12 van 
de koopsom bedroeg. Deze fractie, die Duby als de gewone prijs voor hand-
wissel voorstelt, is in elk geval terug te vinden in het hertogdom Normandie 
en het daaraan grenzende graafschap Eu 62), voorts in Provence. Hetgeen in 
het noorden droit de treizième of treizième denier heet, staat in de Provençaalse 
acten vermeld als trézain en trezenum, maar vaak ook als lods et trézain 63). 
Blijkbaar werd de dertiende penning in beide landen zowel bij overdracht van 
leengoed als van tijnsgoed betaald. Wij achten het echter niet uitgesloten, dat 
deze gelijkstelling uit een latere fase van de ontwikkeling dateert, in die zin 
dat de leenman die, buiten de solemnele leenhulde, in beginsel geen betalin
gen aan zijn heer deed, pas met lods et ventes belast zal zijn, toen de tijnsman-
nen al gewoon waren bij overdracht de treizième te voldoen, en het leenrecht 
zich daaraan aangepast heeft. 

Wellicht kan deze opvatting bevestiging vinden in de mening van Greard 64) 
dat in Normandie de dertiende penning was un reste de l'ancien droit des fiefs, 
par lequel les vassaux n'étaient que de simples usufruitiers et ne pouvaient vendre 
les terres qui leur avaient été données. Deze uitspraak is in zover aanvechtbaar, 
daar noch in de oude commentaar van Terrien noch in de berijmde costumen 
van Houard van de treizième gewag gemaakt wordt 65), zodat die ouderdom 
van dat rechtsverschijnsel wel onwaarschijnlijk lijkt, in aanmerking genomen 
het standpunt van Duby 66), die zijn ontstaan in de dertiende eeuw plaatst. 
Maar als Greard de financiële prestatie van de vazallen van de Normandische 
hertog meent te moeten afleiden uit die van vroegere eenvoudige vruchtge
bruikers, dan zou dit waar kunnen zijn in de onzerzijds hiervoor gegeven in
terpretatie. 
Voor Provence vragen wij aandacht voor de strijdvraag, die in de zeventiende 
eeuw de rechtsgeleerden in dat gebied verdeeld hield. Het punt of aldaar lods 

59) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Texte critique . . . avec une introduction, un 
glossaire et une table analytique, Am. Salmon ed. (2 din; Paris, 1899-1900) réimpression [avec uni 
commentaire historique et juridique par Georges Hubrecht (3 din; Paris 1970-1974) I, 396, nr. 
767; III, 212. 
60) Britz, Code, 285. 
61) Georges Duby, L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, 
Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Essai de synthèse et perspectives de recherches (2 dln; Paris, 
1962)11,476. 
62) Nouveau coutumier. Ill, chap. CXIV, xxxvi; Merlin, VII, s.v. treizième. 
63) Charles du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (10 dln; Niort, 1883-1887) s.v. tre
zenum, trezenare; Merlin, VII, s.v. lods et ventes. 
64) Merlin, VII, s.v. Seizième. 
65) ibidem 
66) Duby, L'économie, II, 476. 
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et trézain wilde zeggen dat de handwissel, heb et ventes, op het bedrag van de 
dertiende penning was bepaald, dan wel naast lods ook nog trézain moest wor
den betaald, dus double lods, moge ons thans weinig belangwekkend voorko
men, niettemin is de beslissing en de daaraan gegeven interpretatie instruc
tief. Het slot was dat in Provence een dubbel laudemium werd betaald, dat als 
1/6 van de koopsom werd uitgelegd 67). Wanneer lods tezamen met trézain 
1/6 bedraagt, dan moet elk van de componenten 1/12 zijn, tenzij men absurde 
breuken zou aanvaarden 68). 
Niettegenstaande de verklaring van Duby 69), dat de heer bij overdracht van 
tijnsgoed d'ordinaire de dertiende penning incasseerde, vinden wij bij andere 
auteurs - buiten Normandie en Provence - la douzième vermeld. 
Glasson 70) zegt dat ten aanzien van overdracht van tijnsgoed les lods et ventes 
sont fort variables, à Paris la coutume les fixait à un douzième du prix de vente. 
Olivier-Martin, die ook de vervreemdbaarheid van leen- en tijnsgoed laat be
ginnen in het begin van de dertiende eeuw, preciseert 71) het mutatierecht bij 
leen als habituellement la cinquième du prix (quint denier) en bij tijns als habitu
ellement la douzième du prix. Timbal beschrijft uitvoerig de dessaisinement van 
de afgaande houder en de daarop volgende ensaisinement van de opkomende 
houder en laat daarop volgen, 72), dat aanvankelijk de quint werd betaald 
door de verkoper van leengoed, maar dat bij overdracht van tijnsgoed het de 
koper was die betaling deed van de lods et ventes, qui se montaient au douzième 
du prix de vente. In Beauvaisis, zo blijkt uit het werk van Philippe de Beauma-
noir, werd door de tijnsman de douzième denier opgebracht en wel door de 
verkoper 73). In sommige delen van Frankrijk maken de bronnen geen onder
scheid tussen vervreemding van leen- en van tijnsgoed en zo moeten de ver
schuldigde mutatierechten, volgens de Etablissements de Saint Louis voor 
Anjou en Maine op le douzième denier 74) worden gesteld. Dit wil uiteraard 
niet zeggen, dat het onderscheid daar niet bestaan heeft. In Bourges en Vier-
zon vonden wij de handwissel bepaald op vingt deniers pour livre voor tijns
goed, hetgeen exact op 1/12 neerkomt 75). 

Voor ons onderzoek is van belang te constateren, dat Christijn 76) voor het 
rechtsgebied van Uccle mededeelt, dat het pontgeld of congé daar op de zestig-

67) Merlin, VII, s.v. lods et ventes. 
68) Indien van lods et trézain in Provence het element trézain 1/13 van de koopsom zou bedra
gen, zou het element lods op de absurde breuk van 7/78 uitkomen om de fractie van 1/6 op te le
veren. 
69) Duby, L'économie, II, 47'6. 
70) Glasson, Précis élémentaire, 441. 
71) Olivier-Martin, Histoire du droit, 196, 198. 
72) Timbal, Histoire des institutions. 156, 158-161 (nr. 348, 353). 
73) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. I, 396 (nr. 767); II, 300-302 (nr. 1580. 1581): 
111,212. 
74) Paul Viollet, ed., Les Etablissements de Saint Louis, accompagnés des textes primitifs et de tex
tes dérivés, (2 dln; Paris, 1881) IV, 176. 
75) Nouveau coutumier, II: Coutumes de Berry, titre vi; coutumes de la ville et septaine de Bour
ges, CXXIII. Dat treizième denier niet alleen voorkwam bij overdracht van tijns- of leengoed, 
blijkt uit het stadrecht van Bourges, waar wijnhandelaren de dertiende penning van hun omzet 
aan het stadsbestuur hadden te betalen. V: Nouveau coutumier, II, Coutumes de Berry, titre II, art. 
XXI. 
76) Christyn, Consuetudines Bruxellenses, art. 135, 136, 293. 
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ste penning was gesteld, dat Génicot 77) voor het graafschap Namen opgeeft, 
dat de handwissel daar kon oplopen jusqu'à 15% - dus tot ruim het dubbele 
van de dertiende penning - en dat Britz 78) mededeelt, dat in Brabant en He
negouwen bedragen selon les usages des lieux waren verschuldigd. 
Deze tour d'horizon langs het oud-Franse recht heeft ons nog slechts een glo
baal zicht gegeven op het gebied, waar de dertiende penning klaarblijkelijk 
vandaan komt, en zal dooc-een diepergaand onderzoek van de bronnen moe
ten worden gevolgd. Het rechtsverschijnsel, waarop wij het zoeklicht richt
ten, was een verschijnsel in wording en wij dienen ons bewust te zijn, dat de 
momentopnamen uit deze vogelvlucht niet overal hetzelfde stadium van de 
ontwikkelingsgang hebben weergegeven. 
De klemmende vraag blijft: op welke wijze en door welke oorzaak is de der
tiende penning van Frankrijk uit terecht gekomen in noord-west Utrecht? 
Dat wij de richting van het spoor kennen, is al veel gewonnen. Het spoor zelf 
terug te vinden zal nog veel moeizame arbeid en zonder twijfel veel geluk ver
gen. 
Hiervoor zal in elk geval oplossing van één strijdpunt nodig zijn: de kwestie, 
aan wie de vestiging van de dertiende penning in het Utrechtse land kan wor
den toegeschreven, anders gezegd, wie heeft, toen het gewoonte werd bij ver
vreemding van leen- en tijnsgoed casuele prestaties te vorderen en overal 
waar dit in het Rijk gebeurde een fixum werd vastgesteld, alleen op deze 
plaats het Franse systeem van de verhoudingsformule en zelfs met de term 
van de dertiende penning ingevoerd? 79). 
Daar wij het gebruik van deze fractie - hetzij als dertiende penning, hetzij als 
een twaalfde deel, dat een modernisering kan zijn - in noordwaartse richting 
zien eindigen bij de rijksgrens, moet het zijn overgeplant. 
Zonder ons nog te kunnen uitspreken omtrent de persoon, van wie het denk
beeld kwam of die de feitelijke handeling verrichtte, de vestiging moet in elk 
geval hebben plaats gevonden met instemming en medewerking van de be
langhebbenden: daarover ging de strijd: werden deze vertegenwoordigd door 
het kapittel, eventueel de proost, van Sint Pieter te Utrecht, onder wie Ab
coude-Aasdom, Abcoude-Proosdij en Aasdom-Proosdij ressorteerden, of 
door leden van het geslacht van Zuylen, die zich heren van Abcoude noem
den en Abcoude-Baambrugge en de verder zuidelijk gelegen heerlijkheden in 
bezit hadden? Van Iterson 80) hield het op de heren van Abcoude, maar Van 

77) L. Génicot, L'économie rurale namuroise au bas moyen âge. (2dln;Leuven 1943 1960)1. 155. 
78) Britz, Code, 591. 
79) In het Nedersticht vonden wij, buiten de materie van mutatierechten of handwissel, één ge
val dat doet denken aan de dertiende penning,, zij het dan geformuleerd als één twaalfde omdat hier 
sprake is van een vermindering. In een overeenkomst, waarbij Johan van Cirsberch, proost van 
Sint Jan, goederen in Hogenlande verpachtte aan Godfried Vastraad voor 394 mud haver, was de 
clausule gemaakt, dat aan deze pachter de quolibet modio denarius refundetur'. Onder de oorkonde 
van 10 december 1316, waarbij proost Nicolaas van Steen hel stuk van zijn voorganger vidimeer-
de, is de notitie gesteld, dat deze penning erit denarius nigrorum Turonensium, quorum XIIfaciunt 
solidum . . . Toen later de stad Utrecht deze goederen in pacht kreeg, werd de te betalen canon 
nog harergeld genoemd, omdat deze de in geld uitgedrukte waarde had'van de formeel verschul
digde mudden haver. Volgens K. Burman, Utrechtsche jaarboeken (3 dln: Utrecht, 1750-1754) I, 
357, werd toen voor de zwarte tournoys 'den twaalfden penning' afgetrokken. De reden van de 
oorspronkelijke reductie is ons niet bekend. 
80) Van Iterson, Dertiende penning. 6: de verwijzing van de schrijver naar een plaats bij Heerin-
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der Linden 81) trachtte diens standpunt te weerleggen en het kapittel van Sint 
Pieter als auctor intellectualis - vel quasi - aan te wijzen. 
De door Van Iterson niet nader geadstrueerde stelling, dat de heren van Ab
coude uit hun ontginningsgebied de latere proosdijgoederen aan het kapittel 
van Sint Pieter te Utrecht hebben geschonken, kan ons niet overtuigen, al 
achten wij het niet uitgesloten dat dit zo gebeurd zou kunnen zijn. 
Evenmin vermogen wij Van der Linden te volgen in de argumentatie van zijn 
bewering, dat het kapittel van Sint Pieter de ontginning van de veenwildernis 
ter hand heeft genomen en daarvan dan blijkbaar alleen de proosdijgoederen 
heeft overgehouden. Zijn ene reden is, dat Zweder van Zuylen pas in de der
tiende eeuw met de naam van Abcoude wordt aangeduid en dus, als Van Iter-
som gelijk had, de dertiende penning dan uit die tijd zou stammen, doch hij 
dit in strijd achtte met zijn bevinding dat de uitgiften dateren . . . van veel vroe
ger datum 82). 

Al zijn ook naar onze overtuiging de tijnsgronden veel vroeger uitgegeven 
dan de komst van heer Zweder, dit houdt nog niet in, dat ook de dertiende 
penning in die vroege periode moet zijn ingesteld; wij zagen, dat de treizième 
in Frankrijk eerst in het begin van de dertiende eeuw tot ontwikkeling is ge
komen en dus pas daarna naar Abcoude kan zijn overgebracht; in zoverre 
hebben dus de heren van Abcoude en de kanunniken van Sint Pieter gelijke 
kansen. Ook het andere argument 83), dat de overeenkomsten van 1331 84) 
en van"1377 85) alleen het kapittel zouden vermelden als rechthebbende van 
de dertiende penning, kan bezwaarlijk effect sorteren. Primo spreken deze 
overeenkomsten slechts van handwissel zonder een verhoudingsformule uit te 
drukken, zodat niet eens vaststaat of hierin sprake is van de dertiende pen
ning 86). Maar, secundo, zijn blijkens deze overeenkomsten zowel het kapit
tel als de ambachtsheer gerechtigd tot de handwissel; wil men uit deze stuk
ken concluderen, dat het kapittel primair gerechtigd was en de ambachtsheer 
zijn recht ontleende aan het kapittel tot de expiratie van de laatstgenoemde 

ga is onjuist, deze moet luiden: 'Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Neder-
sticht',5VGO 6e reeks VIII (1929) 168-169. 
81) Van der Linden, Cope, 106 
82) ibidem 
83) ibidem 
84) RAU, S. Pieter, nr. 803: charter van 9 oktober 1331 ; 
85) RAU, S. Pieter, nr. 804: charter van 19 oktober 1392, waarbij gevidimeerd wordt een char
ter van 1 april 1377, dat in hoofdzaak gelijk is aan dat van 1331. 
86) Zowel Van Iterson als Van der Linden gaan uit van de gedachte, dat de dertiende penning 
als handwissel een oud recht is, dat tegelijk met de uitgifte van gronden in tijnsverband was ge
vestigd. Naar onze mening is de handwissel pas ontwikkeld nadat eerst de erfelijkheid en vervol
gens de vervreemdbaarheid waren erkend, zoals blijkbaar in Frankrijk de loop der dingen is ge
weest. Bovendien is zeer wel denkbaar, dat de handwissel aanvankelijk op eenfixum is vastge
steld en eerst later op een evenredig deel van de koopsom. Niet alleen de charters van 1331 en 
1377 zwijgen van de dertiende penning, ook de uitspraak van bisschop Frederik van 20 mei 1410 
(RAU, S. Pieter, nr. 840-1) over dezelfde gronden spreekt slechts van handwissel. In de conclusie 
van dupliek, die in een nieuwe procedure over dezelfde gebieden werd genomen op 16 juli 1535, 
(RAU, S. Pieter, nr. 840-3) wordt voor het eerst betoogd, dat dominus qui habet jus de hantwis-
sel. . . de constituto precio semper recipit decimum tertium nummum. Wij beweren niet dat de der
tiende penning pas van 1535 zou dateren; vermoedelijk is zij wel ouder; doch wij achten het niet 
verantwoord, overal waar van hantwissel wordt gewaagd, het vigeren van het recht van de dertien
de penning aan te nemen. 

138 



overeenkomst in 1587, daar staat dan tegenover dat bisschop Frederik III op 
20 mei 1410 87) besliste, dat de proost van het kapittel bewezen had, de liti
gieuze rechten, dus ook dat van handwissel, vastelick ende vredelick, ungehin
dert ende ongelet, van Jacob, heer van Gaesbeeck voorgenoemt, hebben te besitten 
ende gebruycken sal. . .; hieruit verschijnt dus de ambachtsheer als primair ge
rechtigde en de proost van het kapittel als houder. 
De uit het voorgaande voortvloeiende contradictie achten wij een schijnbare. 
Van de veen wildernis bewesten de Vecht, die de bisschopskerk op 21 april 953 
door schenking van keizer OTTO I als allodiaal en immunitair goed verwierf 
88), zijn de gronden, later bekend als Abcoude-Proosdij en Abcoude-Aas
dom, tot tafelgoed van het kapittel van Sint Pieter bestemd geworden. Deze 
toewijzing was aanvankelijk in de eerste plaats een zaak van kerkelijk vermo
gensbeheer, zodat de onderhavige gronden allodiaal bezit van het bisdom ble
ven doch in het bijzonder bestemd tot onderhoud van het kapittel, dat bij een 
verdere verdeling deze gronden tot proosdijgoed maakte. 
Bekend is, dat de bij deze bestemmingen toegewezen goederen op den duur 
werden aangemerkt als geschonken goed. Abcoude-Proosdij en Abcoude-
Aasdom werden dus allodiale proosdijgoederen van Sint Pieter 89). Inmiddels 
had het kapittel van Sint Jan door een ruil met bisschop Koenraad de Ronde 
Venen in handen gekregen, met de clausule dat het kapittel dit territoir gelij
kelijk moest delen met de inhabitatores de Abecenuualde 90), ten gevolge waar
van Oudhuizen, Demmerik, Vinkeveen, Aasdom, Ruige Willis, Waver, Bots
hol en Waverveen aan de buren van Abcoude toeviel, die daar naar alle waar
schijnlijkheid al met ontginning van het veen begonnen waren 91). 
De proost van Sint Pieter, betrokken in de ontginningsactiviteit van de Ab
coudenaren, kon daardoor de smalle sector Aasdom-Proosdij aan het oude 
bezit toevoegen. Toen Abcoude en de vandaar ontgonnen gebieden onder het 
gezag kwamen van de ambachtsheren, de uit het Kleefse gekomen ridders die 
zich van Sulen, van Zuylen, noemden 92) of voorgangers van deze 93), kon 
het proosdijgoed van Sint Pieter in die ambachtsheerlijkheid zijn ingevoegd. 
Daar het een allodiaal immuniteitsland was, oefende de proost er toch zijn 
lage jurisdisctie uit, evenals hij daar andere rechten, geëximeerd uit de am
bachtsheerlijkheid van Abcoude, zo ook de handwissel, hanteerde. Dat Zwe-

87) RAU, S. Pieter, nr. 840-1 
88) S. Muller Fz. en A. C. Bouman, ed. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (OSU), I (Utrecht, 
1920) nr. 120. 
89) Bij de stichting van een collegiaalkerk placht de bisschop deze te voorzien van goederen, 
welke hij nam uit het hem als wereldlijk heer ter beschikking staande bisschopsgoed, voorname
lijk de wildernissen. 
90) OSU, I, nr. 245; RAU, S. Jan, nr. 948; Heeringa, 'OntginningNedersticht', 168. 
91) Heeringa, 'Ontginning Nedersticht', 167: Ook naar onze mening is dit de verklaring van de 
opdracht aan Sint Jan om de helft aan Abcoude af te staan. De bisschop wenste een conflict tus
sen Sint Jan en de Abcoudenaren te voorkomen. 
Duidelijkheidshalve merken wij hierbij op, dat de gebieden ten westen van Aasdom-Proosdij la
ter aan de heren van Amstel zijn toegevallen, ibidem, 168. 
92) K. Heeringa, 'Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Nedersticht', BVGO 7e reeks ] 
(1931)47-50. 
93) A. G. de Groot, 'Zweder en Jacob van Gasbeek in Zuid-Holland', Zuid-hollandse studiën, 
VIII (1959) 41-43. De zekerheid waarmee deze auteur een genealogie van de voorgangers geeft 
komt ons niet geheel betrouwbaar voor; dat er in 1080 een Willem van Abcoude was die ook heer 
van Wijk zou zijn, lijkt ons onvoldoende gefundeerd. 
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der II die rechten pachtte van de proost 94), kan een poging zijn geweest om 
in eigen hand te nemen wat hij toch al onder zijn heerlijke macht rekende. 
Nadat de overeenkomst niet meer verlengd was 95), moest deze poging als 
mislukt worden beschouwd, doch Jacob van Gaesbeeck heeft toch nog pro
cessueel aanspraak op rechten in Abcoude-Proosdij gemaakt. De uitspraak 
van bisschop Frederik heeft het recht van handwissel niet aan de proost van 
Sint Pieter ontnomen, maar de ambachtsheer van Abcoude wel de eer ge
gund, dat de proost het recht hield van hem 96). 
Wij zijn op grond van het voorgaande geneigd, de vestiging van de dertiende 
penning eerder bij de ambachtsheren van Abcoude te zoeken dan bij de 
proosten van Sint Pieter, zonder evenwel deze laatsten als mogelijke auctores 
uit te sluiten. 
Toen de heren van Abcoude omstreeks het midden van de veertiende eeuw 
bezittingen in de zuidelijke Nederlanden verwierven - Gaesbeeck, Herstal, 
Perwez - naderden zij met hun vermogen dicht aan de Franse grens 97). Voor 
zover ons bekend, hebben zij geen grond bezeten in de Franse streken, waar 
de dertiende penning werd geheven. Het is echter niet onmogelijk , dat zij op 
andere wijze daarmee te maken hebben gehad of advies hebben gekregen van 
grondbezitters uit dat gebied. 
Blijft het juridisch antiek in noord-west Utrecht de rechtshistoricus dus in
trigeren, het gaat niet meer om zijn herkomst, want het is zonder twijfel uit 
Frankrijk geïmporteerd. De vraag echter, hoe en door wie de Franse treiziè
me is overgeplant tussen de Holendrecht en de Houtdijk om als dertiende pen
ning culturele reformaties en revoluties te overleven, deze uitdaging is nog 
onbeantwoord. 

94) RAU, S. Pieter, nr. 803: charter van 9 oktober 1331: Zweder 'pachtte' voorde duur van zijn 
leven en dat van zijn opvolger in de heerlijkheid Abcoude, dus van het leven van Gijsbert III, die 
vermoedelijk in 1377 of kort daarvoor is overleden, daar in dat jaar zijn zoon Zweder III dezelfde 
overeenkomst nog voor tien jaar sloot. 
95) RAU, S. Pieter, nr. 804: charter van 19 oktober 1392. waarbij de overeenkomst van 1 april 
1377 werd gevidimeerd; van de tijd daarna zijn geen nieuwe overeenkomsten met hetzelfde on
derwerp overgeleverd. 
96) RAU, S. Pieter, 840-1: copie van een 'zeggen' van bisschop Frederik III van Blankenheim; 
v. supra 18. 
97) F. Vennekens, La seigneurie de Gaesbeekl 1236-1795) (Hekelgem, 1935) 7. 
De heerlijkheid Gaasbeek werd gevormd doordat het complex, waarvan de nederzetting Gaas
beek het centrum was, werd aangevuld en afgerond door de aangrezende bezittingen van Marie 
de Walcourt, echtgenote van Willem van Zuilen, die dit geheel overdroeg aan zijn broer Zweder 
in ruil voor de heerlijkheden Abcoude en Wijk. 
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De kapel van Koelhorst op het Hoogland (ca. 1350-1843) 

H. L. Ph. Leeuwenberg 

Dââr staat Koelhorst reeds tepraalen 
Trots op zyne nachtegaaien 
Op zyn hooge hoornen prat. 
Als de zwoele windjes woelen. 
Koelhorst, komen we ons verkoelen, 
Aan den stroom, waar gy uit drinkt. 

Pieter Pijpers, Eemlandsche Tempe, 1803 

Het middeleeuwse landschap van de Nederlanden moet sterk zijn bepaald 
door de nadrukkelijke aanwezigheid van de vele kerkspitsen, geëxalteerde 
getuigen van een grondige kerstening van ons land. Vele kerkgebouwen zijn 
in de loop der eeuwen verdwenen: verwoest of afgebroken, soms vervangen 
door fraaie bouwsels in neo-stijl. Voor zover de overgeblevene niet zijn weg
gedrukt door een planologie van grootschalige allure, karakteriseren ze nog 
steeds de sky-line van steden en dorpen. Maar een bijzondere categorie van 
bedehuizen, die in de middeleeuwen wijd verbreid is geweest, is, althans in de 
noordelijke provincies, goeddeels verdwenen: de kapellen. Er zijn vele soor
ten kapellen geweest: simpele devotiekapelletjes of „cruycen" langs de we
gen of op kruispunten van voetpaden, kerkhofkapellen, kloosterkapellen, pri
vé kapellen van edelen en andere aanzienlijken, altaarkapellen in de zijnissen 
van parochiekerken, en de losstaande buurtkapellen, bedehuizen soms zelfs 
met zielzorg maar zonder parochiale status 1). Sommige van deze bouwsels 
wisten zich te handhaven doordat zij tot parochiekerken werden gepromo
veerd, andere werden omgebouwd tot boerderij of woonhuis. De meeste zijn 
echter na de Reformatie ten onder gegaan. 
Van een aantal van deze buurtkapellen in het Sticht is het bestaan vóór de Re
formatie bekend, vaak ook niet meer dan dat. Een daarvan was gelegen op 
het Hoogland bij Amersfoort, in de buurschap Koelhorst. Ongeveer vijf 
eeuwen is zij in gebruik geweest, vóór de Reformatie ten behoeve van de ka
tholieke eredienst, daarna als hulpkapel van de hervormden. Als tenslotte 
Hoogland in 1838 een zelfstandige gemeente wordt, blijkt de kapel te bouw
vallig en te klein, en besluit men een nieuwe kerk te bouwen op Den Ham. Op 
29 oktober 1843, zeven maanden na de eerste steenlegging, wordt deze in ge-

I) H. Mosman. 'Iets over het kapelvvezen in de middeleeuwen'. Archief mor de Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht (AAU), LIX (1935) 270-299. W. Nolet en P. C. Boeren. Kerkelijke instellin
gen in de middeleeuwen (Amsterdam. 1951) 311-31 3. 340. 



bruik genomen 2). De oude kapel wordt echter niet afgebroken, maar in 1843 
voor f 800 — verkocht aan de familie Van Tuyl van Serooskerken, eigenares
se van het landgoed Koelhorst. Sindsdien is zij in gebruik als begraafkapel van 
de familie. Het rondom gelegen kerkhof blijft dienen als begraafplaats van de 
hervormde gemeente. Bij de verwerving van het landgoed door de gemeente 
Amersfoort in 1979 wordt de kapel buiten de verkoop gehouden 3). 

De buurschap Koelhorst 

Koelhorst maakt deel uit van de voormalige gemeente Hoogland. Het oor
spronkelijke Hoogland omvatte echter een minder omvangrijk gebied. De 
oude gemeente Duist, De Haar en Zevenhuizen werd pas in 1879 bij de ge
meente Hoogland gevoegd. Tot in de 16e eeuw duidde men met het toponiem 
Het Hogeland een nog beperkter gebied aan, ni. de hoger gelegen gronden in 
het zuiden. Doordat de noordelijke polders op zeker moment bestuurlijk bij 
het oude Hogeland werden ingelijfd is men na verloop van tijd Het Hogeland 
als pars pro toto voor het hele gebied gaan gebruiken, inclusief het afzonder
lijke gerecht Emmeklaar. 
Het Hoogland dan, in enge, middeleeuwse zin bestond uit een rug van hoge 
zandgronden, zich uitstrekkend van De Hoef in het oosten via Den Ham 
langzaam aflopend naar het westen en gemiddeld 5 à 6 meter boven N.A.P. 
Het in de westpunt gelegen Koelhorst was iets minder hoog dan de rest van 
het Hogeland. Benoorden deze rug lagen in het oosten de hoogveengebieden 
Kalveen en Hooglanderveen, in het noord-westen de polders Slaag, Boven-
en Neder-Zeldert, het Nieuwland en De Hond, uitlopers van het laagveenge-
bied van de Gelderse Vallei. De licht golvende, middelhoge zandgronden 
leenden zich ook zonder ingewikkelde waterstaatkundige voorzieningen voor 
de uitoefening van het gemengd bedrijf. Hier mogen we dan ook de vroegste 
bewoning van Hoogland veronderstellen 4). De onregelmatige verkaveling 
wijst daar al op, evenals de vele toponiemen eindigende op -laar, die voorko
men waar van bosontginningen sprake is. De lagere gronden echter tonen de 
typische strookverkaveling van latere, meer systematische ontginningen van 
de veengebieden, die vermoedelijk in de 12e of 13e eeuw hebben plaatsge
vonden. 

De vroegste vermelding van een rechterlijke organisatie op het Hoogland da
teert van 22 februari 1254. De bisschop van Utrecht bemiddelt op die dag in 
een twist tussen Adam van Lochorst en diens oom Jan van Lochorst over de 
verdeling van de goederen van de Lochorsten in het Eemland. Daarbij wor
den aan Adam onder meer toegewezen de jurisdictie in Hees (onder Soest), 

2) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, V (Gorinchem, 1844) s.v. 
Hoogland. 
3) De stad Amersfoort. Algemeen nieuws- en opinieblad voor Amersfoort, 17okt. 1979. 
4) In de schenkingsoorkonde van Karel de Grote van 7 juni 777, waarin hij de kerk van Utrecht 
begiftigt met onder meer vier wouden ter weerszijden van de Eem, wordt een van deze wouden 
genoemd Vuidoc, wat volgens de bewerkers van het Oorkondenboek misschien geïdentificeerd 
kan worden met 'de maalschap Wedene bij Hoogland', S. Muller Fz. e.a., ed., Oorkondenboek van 
het Sticht Utrecht tot 1301 (OSU) (5 dln; 's-Gravenhage, 1920-1959) I, nr. 48. Of het hier om een 
maalschap handelde valt sterk te betwijfelen. 
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Soest en Emmeklaar en de gerechtigheden tot de hof in Emmeklaar behoren
de 5). Uit een beleningsoorkonde van 24 maart 1283 blijkt dat gerecht en 
tiend van Emmeklaar bezit zijn van de S. Paulusabdij in Utrecht. Het is de be
kende oorkonde, waarin voor het eerst sprake is van malen op het Hoogland 
6). Van Iterson heeft gemeend op het Hoogland drie gerechten te kunnen on
derscheiden; dat van Emmeklaar van de abt van S. Paulus, en die van Zeldert 
en Hoogland van de bisschop 7). De situatie is erg onduidelijk door de grote 
verscheidenheid van geografische benamingen waarmee de schouten vanaf 
de 14e tot in de 16e eeuw hun ressorten hebben omschreven. Bij vergelijking 
van een groot aantal door de schouten uitgevaardigde akten en andere ver
meldingen blijkt echter dat op het Hogeland en de omringende polders 
slechts twee schouten jurisdictie uitoefenden, de ene van bisschopswege en 
de ander namens de abt van S. Paulus. Tot het district van de bisschopsschout 
behoorden in ieder geval de maalschap Koelhorst en de polder Over-Zeldert 
8). Onder de abtsschout ressorteerden de polders Neder-Zeldert en Slaag en 
wellicht de daarop aansluitende polders Nieuwland en De Hond 9). In de 
maalschap van Wede en Emmeklaar waren beide schouten gerechtigd. Hoe 
daar het verloop van de grenzen tussen beide gerechten was zou nadere be
studering van de akten op hun vermeldingen van toponiemen aan het licht 
kunnen brengen. Dit valt evenwel buiten ons bestek 10). 
De buurschap Koelhorst, gesitueerd op de hogere zandgronden, behoorde tot 

5) el iuridictioni in Hese et in Sose et in Emminclare et omnibus iuridictionibus ad curtim Emmin-
clare spectantibus, OSU, III, nr. 1321. 
6) OSU, IV, nr. 2158. Deze oorkonde wordt traditioneel onjuist gedateerd op 1282. E. B. F. F. 
Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden en heerlijkheden 
(2 dln.; 's-Gravenhage, 1912) I, 558-559, en A. de Goede, Eemland (Enkhuizen, 1944)88, identifi
ceren het in de oorkonde van 20 februari 1263(OSX<", III, nr. 1587) genoemde goed Emelaer in het 
gerecht Stoutenburg als Emmeklaar op Hoogland. 
7) W. van Iterson, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht 
(Leiden, 1932) 502-503. D. Th. Enklaar. Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde 
van de Uselgedurende de regeering van bisschop David van Bourgondiè' 1456-1496. Bijdragen van het 
Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht VIII (Utrecht, 1922) 
163, geeft wel het juiste aantal van twee gerechten, maar niet de correcte grenzen op de door hem 
getekende kaart. 
8) Ghisebert Hughensone, schout in de maalschappen van Koelhorst, Wede en Emmeklaar, 9 
dec. 1370, GA A'foort, Charters, nr. 21 ; Gode Vredericxsoen, schout op Zeldert bovenweges, 24 
aug. 1392, RAU, Familiearch. Van Weede, nr. 5, fol. 550v-551r; Willem van Lyenler, schout van 
Zeldert-boven en van Koelhorst, 8 nov. 1488, Archief S. Pietersgasthuis A'foort, map 321 ; Wil
lem van Loenen, schout op het Hogeland, Overzeldert en in de maalschap van Wede en Emme
klaar, 14 april 1552, RAU, Malen Hoogland, nr. 7, fol. 98. 
9) Everaet van Randebroec, schout op Zeldert benedenweges, 2 april 1371, RAU, Dom, nr. 
1898; Steven van der Borch, schout in de maalschap van Wede en Emmeklaar, 14 april 1416, 
RAU, S. Pieter, nr. 645; Emmeklaar, Zeldert en Slaag abt van S. Paulusgerecht, 1580/81, RAU. 
Dom, nr. 3488-3. 
10) In een opsomming van ca. 1400 van de goederen die de Lochorsten van de Paulusabdij in 
leen hadden gehouden, wordt gesproken van dat gerichte van Ymmenclair alsoe alse dat van out s ge
legen heeft tusschen de maelscap van Koelhorst ende dat gerichte van Hovelaken ende tusschen Amers-
foirder meente en Zeldrechter waerscap wtgenomen tiende ende gerechte die her Wouter van Stouten-
borch vanden goetshus helt, RAU, Kleine Kapittels en Kloosters (KKK), nr. 506, gedruk in: Anto
nius Matthaeus, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti (Leiden, 1693) 199. Uit de laatste toe
voeging blijkt dat er nog een gerecht daar aan de Paulusabdij behoorde, hetzelfde als de iurisdicti-
onem duorum mansorum incultorum iacentium iuxta Hoevelaken, OSU, IV, nr. 2158. In oorkonden 
van 1489 en 1492 noemt Symon Pijl zich schout in de maalschap van Wede en Emmeklaar en 
schout in de buurschap tussen de Coedijk en de stenen brug, in beide gevallen vanwege Gijsbert 
en Aller van Stoutenburg, RAU, Malen Hoogland, nr. 7, fol. 89v en 96. 
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de oude woonkern van het Hoogland. Zij maakte deel uit van het gerecht van 
de bisschop. In een proces tussen de geërfden van Koelhorst en de heer van 
Hoogland, dat vanaf 1717 vele jaren heeft gelopen voor het Hof van Utrecht 
11), voerden de eersten, waaronder de heer van Koelhorst, dan ook ten on
rechte aan dat Koelhorst een aparte heerlijkheid uitmaakte. In feite hebben 
de bezitters van de hofstede Groot Koelhorst, die ongetwijfeld het karakter 
van een versterkt huis had, zich in de loop der eeuwen de titel van heren van 
Koelhorst aangemeten. Het Hof van Utrecht heeft zich in zijn vonnis van 
1726 over deze kwestie niet uitgesproken, vermoedelijk om de belangen van 
de toenmalige bezitters, de familie Van Westrenen, niet te schaden, maar een 
eigen schout heeft Koelhorst toen en later nooit gehad. 

In de bovenvermelde oorkonde van 22 februari 1254 geeft Adam van Loc-
horst de hof in Koelhorst met al zijn toebehoren in leen aan de kinderen van 
zijn oom Jan, en wel zonder de gebruikelijke betaling van heergewaad 12). 
Koelhorst was een allodiaal goed, hetgeen blijkt uit de opdracht in of kort 
voor 1270 door - dezelfde ? - Jan van Lochorst van de hof te Koelhorst aan de 
graaf van Gelre, van wie hij deze vanaf dat moment in leen hield 13). We zien 
de graaf hier, net als elders, pogingen doen om zijn invloed in de grensgebie
den te vergroten ten koste van de Utrechtse bisschop. In 1325 verkochten de 
Lochorsten, die veel bezit hadden in Eemland, een deel van hun goederen 
aan de heer Van Abcoude, vermoedelijk ook Koelhorst 14). Tenminste, in 
1360 of, waarschijnlijker, 1363 belenen Gijsbrecht van Abcoude en zijn zoon 
Zweder de stad Amersfoort in de persoon van de burgermeester Nicolaas 
Ghelen met de hofstede te Koelhorst en enkele naastgelegen landerijen. Daar 
de eigendom op dat moment kennelijk wordt aangevochten door Wouter van 
Lochorst, vraagt Amersfoort financiële garanties voor het geval Wouter zijn 
aanspraken in rechte weet waar te maken, waarvoor een aparte oorkonde 
wordt opgemaakt 15). Daarin slaagt Wouter niet, want ook latere beleningen 
van de stad in 1380 en 1407 geschieden door de Abcoudes 16). 
Het goed moet echter al in de 15e eeuw of eerder versnipperd zijn geraakt. In 
de registers van het morgengeld en het oudschildgeld worden verschillende 
landerijen onder de naam Koelhorst opgevoerd. Een hofstede van 15 morgen 
is in de 15e en 16e eeuw in handen van de familie Zoest 17). Een andere van 

1 1) RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24 en 25. Jan Frederik Teeckman had in 1714 de heerlijkheid van 
de Staten van Utrecht gekocht. 
12) — contulit infeudum curtim in Colhurst cum omnibus attinenciis liberis dicti Johannis et heredi-
bus eorum. ab eo et suis heredibus sine exaclione, que mlgariter hergewade appellatw, optinendam, 
OSU, III. nr. 1321. 
13) Johannes de Lochorst optulit curiam, que dicitttr Colehorst, OSU, IV, nr. 1791. 
14) Wittert, Utrechtse ridderhofsteden. 606, zonder bronvermelding. Bij testamentaire beschik
king van 2 april 1327 vermaakte Adam van Lochorst echter aan zijn kleinzoon Adam onder meer 
de tiend en gerecht van Seldrecht, Matthaeus, Rerum Amorfortiarum, 200. 
15) GA AToort, Charters nr. 13 en 14. Nr. 14, de oorkonde met de garantie, is gedateerd 1363. 
Het jaar van nr. 13 is maar gedeeltelijk leesbaar (136.). maar wordt in het cartularium van de stad 
Amersfoort, GA A'foort. Stad. nr. 30. fol. 187-188. als 1360 opgegeven. In beide gevallen luidt de 
datering evenwel donderdag na sinte margerietendag, wat een gelijkluidende datering van 20 juli 
1363 voor beide oorkonden waarschijnlijk maakt. 
16) 1380: RAU, Bisschoppen, nr. 109 b-1, fol. 39r-39v: 1407 dee. 6: Arch. S. Pietersgasthuis 
A'foort. map 191 (oorspronkelijk). 
17) Jonge Gerijt Zoes, (ca. 1450), RAU, Staten, nr. 48. fol. 164: Jan Gerrits, 1524. RAU, Idem. 
nr. 59: Herst Zoest Gerritsz.. 1536 ( 1540). RAU, Idem. nr. 143-1. 
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16 morgen in dat van de nakomelingen van Gijsbrecht Hugenssoen. In 1471 
wordt de bezitter hiervan zelfs heer van Koelhorst genoemd !8). Maar daar
naast vinden we ook nog de hofsteden Groot Koelhorst en Klein Koelhorst 
van resp. 22 en 9 morgen. De eerste blijkt in 1566 tijnsgoed te zijn van de abdij 
van Elten 19). Hier moge evenwel worden volstaan met een verwijzing naar 
de door Wittert bijeengebrachte gegevens, hoewel deze verre van volledig 
zijn. In de 17e eeuw zijn deze verspreide bezittingen weer in handen van één 
familie gekomen. Vanaf 1615 waren dit de Van Westrenens, vanaf 1759 de 
Witterts van Hoogland; beide families waren katholiek. Dit laatste gegeven is 
van belang voor de godsdienstgeschiedenis van de streek en daarmee voor die 
van de kapel van Koelhorst. Everard Wittert, heer van Hoogland, Emmeklaar 
en Koelhorst, verkocht op 10 juni 1777 Koelhorst aan Vincent Maximiliaan 
van Tuyll van Serooskerken. Door deze kwam Koelhorst, zij het in beschei
den mate, in de belangstelling van de femme savante Belle van Zuylen, Vin
cent's zuster, die in haar correspondentie met deze spreekt over Koelhorst als 
joli domaine en aimable etablissement 20). 

De kapel vóór de Hervorming 

Kerkelijk ressorteerde het Hoogland met Koelhorst onder de parochie Leus
den, waarvan de S. Paulusabdij te Utrecht het patronaatsrecht bezat. Deze 
was de moederkerk van de noordelijke helft van het dekenaat Gooiland. In 
de loop der eeuwen waren een aantal dochterkerken in het Eemland daarvan 
afgesplitst 21). Een groot aantal parochiestichtingen in het bisdom Utrecht 
vond plaats vanaf ca. 1100, toen de bestaande parochie-indeling, ten gevolge 
van een sterke bevolkingstoename en de daarmee samenhangende occupatie 
van woeste gronden door systematische ontginningen, niet meer voldeed. Op 
het tijdstip, dat de kapel van Koelhorst in beeld komt, strekte de parochie 
zich uit over het gebied Leusden, Isselt, het Hoogland en Stoutenburg. Voor 
de ver van hun parochiekerk wonende parochianen van het Hoogland werd 
een regelmatige kerkgang bemoeilijkt door de oversteek van de Eem. In om
gekeerde richting lag een veelvuldig huisbezoek van de pastoor ook niet voor 
de hand. Dat zal de reden zijn geweest van de stichting van de kapel, vermoe
delijk rond het midden van de 14e eeuw. 
De vroegste vermelding van de kapel dateert van 1363. In een oorkonde van 

18) Celyen Goessen Gijsken Huygenszoens dochter, 1443, RAU, Bisschoppen, nr. 200-1, blz. 238 
en 246; Gijsberl Hugenss. kinderen, (ca. 1450), RAU, Staten, nr. 48. fol. 164. De in een akte van 
28 sept. 1471 genoemde belendingen van een kamp land in Koelhorster meent, zijnde het land 
van Adryaen Peterssoen, heer tot Koelhorst, zijn dezelfde als in een akte van 28 febr. 1477, maar 
dan in eigendom van Gijsbert Hugenssoens nakomelingen, RAU. Familiearchief Van Weede,nr. 
250. 
19) Eigenaar is dan Gerrit van Achteveit Segerss., RAU, Idem, nr. 27. 
20) Isabelle de Charriere/Belle van Zuylen, Oeuvres complètes, Jean-Daniel Candaux e.a. ed., 
tome 2, Correspondance II, 1767-1786 (Amsterdam, 1980) 339 vlg. De brieven van Vincent en van 
de gravin van Athlone aan Belle van Zuylen, waarin uitgebreide beschrijvingen van Koelhorst 
waren opgenomen, zijn helaas niet bewaard gebleven. 
21) S. Muller Hz., De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart. I. Hel bisdom 
Utrecht ('s-Gravenhage, 1921) 379. Nog in de 18e eeuw leverde het Hoogland een van de drie 
kerkmeesters van Leusden, naast Leusden zelf en Stoutenburg, en droeg het bij in de kosten van 
onderhoud van de kerk, RAU. Heerl. Hoogland, nr. 24-25. 
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20 juli van dat jaar belenen Gijsbrecht van Gaasbeek, heer van Abcoude, en 
zijn zoon Zweder de stad Amersfoort met de hofstede te Koelhorst en enkele 
percelen grond, waaronder die meente naest der capellen — , voert vij) hont lants 
gheleghen biden capellen over den wech 22). In dat jaar bestond de kapel dus als 
een duidelijke en plaatselijk herkenbare belending. Wij mogen aannemen, 
dat de feitelijke oprichting niet veel eerder zal hebben plaatsgevonden 23). 
Hoe dat precies in zijn werk is gegaan is aan de hand van de schaarse gege
vens niet meer te achterhalen. 
De stichter of stichters van de kapel zullen vóórdat zij de vereiste goedkeu
ring van de kerkelijke overheid verkregen de pastoor van Leusden een scha
deloosstelling hebben moeten toezeggen. Als stichter komen in aanmerking 
de bezitter van het goed Koelhorst, de malen van het Hoogland of de bewo
ners van de buurschap. De heer van Abcoude lijkt een weinig serieuze gega
digde. Hij heeft zeker niet op Koelhorst gewoond. Bovendien is het oorspron
kelijke complex van landerijen, die tot het goed behoorden, reeds vroeg in 
verschillende handen geraakt. Ook de malen van Hoogland zijn een weinig 
waarschijnlijke kandidaat. In het archief van de malen bevinden zich vele 
stukken van vóór de Reformatie en hierover zou in dat geval iets moeten zijn 
terug te vinden. Veel meer voor de hand ligt het de buren en landgenoten van 
Koelhorst als de stichters van de kapel te zien, of, als we het bestaan van een 
afzonderlijke malenorganisatie van Koelhorst aannemen, de maalschap 24). 
In het proces van 1717 en volgende jaren over de regering, directie en admini
stratie van de kapel voerden de geërfden van Koelhorst aan, dat die al vanaf 
1469, en sulx van alle oude ende immémoriale tijden aan hen hadden toebehoord 
25). 

Ongetwijfeld was er zielzorg aan de kapel verbonden. Het gebruik van de titel 
rector capellae voor haar bedienaren wijst hier al op 26). In ieder geval werd er 
mis gelezen en gepreekt. Wij weten dat de kapel in de 16e eeuw een functie 
vervulde bij de afkondiging van de schouw door de heemraden van de polder 
Neder-Zeldert en door de malen van Hoogland, waarvoor depastoer een sala
ris kreeg uitbetaald 27). Dit gebeurde natuurlijk tijdens de zondagse mis, wan-

22) Zie noot 15. 
23) De kapel van Isselt, eveneens gelegen in de parochie Leusden, was in 1339 gesticht door Dirk 
Cosijn van Isselt, A. F. O. van Sasse van Ysselt, 'Michiel van Ysseh',AAU, XXII (1895)445-447. 
24) Van Iterson, Rechten op de grond, 487 vlg., ontkent het bestaan van een afzonderlijke maal
schap van Koelhorst, maar zijn argumentatie is niet overtuigend. Het is heel goed denkbaar dat 
oorspronkelijk een aantal maalschappen heeft bestaan, dat zich later tot één maalschap van 
Hoogland heeft verenigd. In een akte van 1370 wordt de meervoudsvorm gebruikt voor de maal
schappen van Koelhorst, van Wede en van Emmeklaar, GA A'foort, Charters nr. 21. De kapel 
was gelegen naast de meent en misschien was de grond waarop zij stond bij de oprichting daarvan 
afgescheiden. Hoe dan ook, malen of buren zullen elkaar niet veel ontlopen hebben. Wel zou er 
verschil zijn geweest in de aard der dotatie: malengoed of particuliere inbreng van geërfden. 
25) RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24-25. 
26) Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen, 314. 
27) Schouwbrief voor de polder Neder-Zeldert, 1526, uitgegeven in: J. F. X. van den Bergh ed.. 
Het archief van het zeer oude — college van de malen op het Hoogland (dln. III-V; 's-Gravenhage, 
1898) V, 184-185; in de rekeningen van de rentmeester van de malen, 1552, 1553, wordt aan de 
pastoor betaald twee stuivers voor zijn salaris en een stuiver voor het indragen van het bier; in 1554 
en 1555 twee st. als salaris; in 1556 en 1557 idem voor het kundigen van de schoudach; in 1572 aan 
heer Jan Claess. twee stuivers. In andere jaren is sprake van een roeper of diener, die de schouw in 
de capell heeft verkondigd en geroepen, Ibidem, III. 
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neer de kapel was gevuld met de boeren uit de omtrek. Er zijn geen aanwijzin
gen dat in de kapel werd gedoopt, wat voor niet-parochiële kerken ook uit
zonderlijk was. Wel werd al vóór de Reformatie in en om de kapel begraven. 
Wanneer de kapelmeesters in 1605 voor het gerecht van Hoogland laten vast
leggen, dat voortaan alleen met hun toestemming in de kapel mag worden be
graven en dat bij overtreding de lichamen zullen worden opgegraven en naar 
het kerkhof overgebracht, dan kan dit alleen betekenen dat deze mogelijk
heid al vóór 1580 bestond. Dat zij zou zijn ingevoerd in de periode, dat de ker
kelijke bediening van de kapel stillag, is onwaarschijnlijk 28). 
Een aantal namen van kapelaans is ons uit de bronnen overgeleverd. Hoewel 
we niet met zekerheid kunnen vaststellen, welke van dezen als eerst vermelde 
in aanmerking komt, vermoed ik dat het hier gaat om Herman Vos. In een 
akte van 30 november zonder jaar bekrachtigt bisschop Frederik van Blan-
kenheim (1393-1423) de ruil van beneficies tussen de voornoemde Herman 
Vos, rector capelle de Coelhorst site infraparrochiam de Loesdenfundate in hono
rem omnipotentis dei ac beati Nicolai confessoris, en Jan Wyt van Delft, canoni-
cusprebendatus van de S. Lebuinus te Deventer 29). Enkele conclusies kunnen 
uit deze akte worden getrokken. Op de eerste plaats blijkt de kapel gewijd 
aan de H. Nicolaas. Deze heilige vinden we sedert de twaalfde eeuw veelvul
dig als kerkpatroon in ontginningsgebieden, maar ook langs rivieren. Als pa
troon van de zeevarenden werd hij geacht ook bescherming te bieden tegen 
rivieroverstromingen 30). Voorts blijkt dat Herman Vos tot dan toe kapelaan 
of rector van de kapel te Koelhorst is geweest en nu een kanonikaat te De
venter daarvoor in de plaats krijgt. Dit was beslist geen slechte ruil, want men 
kan de sprong van plattelandskapel naar de koorstoel in de S. Lebuinuskerk 
niet anders dan als een promotie opvatten. Minder licht te verstaan is de stap 
in omgekeerde richting van Jan Wyt: men mag aannemen dat de inkomsten 
van een kanonikaat met prebende die van rector van een kapel ruimschoots 
hebben overtroffen. Het wordt nog eigenaardiger, als we de kerkelijke loop
baan van Jan Wyt nader bezien. Hij heeft deze aangevangen aan het pauselijk 
hof te Avignon, wat een niet te onderschatten uitgangspositie voor carrière
makers betekende. Vanaf 1386 wordt hij genoemd als procurator en vanaf 
1389 als scriptor et familiaris pape, schrijver in pauselijke dienst 31). Binnen 
nog geen tien jaren weet hij een indrukwekkende opeenhoping van kerkelijke 

28) Muller, Kerkelijke indeeling, 109. Kerkhoven rond kapellen waren heel gewoon, zij het dat 
voor het begraven een recognitie aan de pastoor van de moederkerk moest worden betaald. De 
akte van 1605 werd op bevel van de schout de buren voorgelezen, RAU, Recht. Arch., nr. 1147. 
Het begraaftarief bedroeg 10 st. ten behoeve van de kapel, de helft voor kinderen, terwijl de kos
ter 6 st. kreeg voor het delven en dichten van het graf. Deze tarieven werden opnieuw afgekon
digd 27 jan. 1620, RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24-25. 
29) RAU, Bisschoppen, nr. 10, fol. 1. Een Hermannus Vos, canonicus et clericus Traiectensis, 
wordt tussen 20 dec. 1412 en 24 maart 1413 geïmmatriculeerd aan de universiteit van Keulen, H. 
Keussen, ed., Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, I (Bonn, 1892) 131. Hij was nog ka
nunnik van de Dom in 1423,AAV, LV(1931) 173. 
30) H.J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Assen, 1958) 151-152. 
31) In een verzoekschrift aan paus Eugenius IV in 1434 noemt Jan Wyt zxchper sexaginta annos 
cortesanus ac duorum Romanorum pontificum per sedecim annos in Camera servitor et familiaris, G. 
Brom, ed., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, F, Rijks Geschiedk. 
Publ. (RGP), kl. serie VI ('s Gravenhage, 1909) nr. 1358. 

147 



ambten (letterlijke vertaling van cumulatio beneficiorum) te realiseren, die doet 
denken aan de huidige grossierder in commissariaten. Kanunnik van S. Marie 
te Utrecht, pastoor te Rijsbergen, vicaris in de parochiekerk van 's-Gravezan-
de, kanunnik van de Dom, kanunnik van Oudmunster en deken van S. Marie, 
in welke hoedanigheid hij in 1434 overlijdt 32). De minder zekere of waarvan 
alleen een pauselijke verlening bekend is, zijn dan nog niet in dit rijtje opge
nomen 33). Kortom, een kerkelijke loopbaan met de daaraan verbonden in
komsten, in vergelijking waarmee de kapellanie te Koelhorst een niemandal-
letje geacht moet worden. Overigens zal Jan Wyt niet zelfde kapel hebben 
bediend, maar dit tegen betaling aan een vicaris hebben overgelaten 34). 
Maar dit is niet het enige voorbeeld van een hoge geestelijke die de Koelhor-
ster kapellanie belangrijk genoeg vond om tot ruiling van zijn prebende over 
te gaan. Nemen we aan, dat Jan Wyt deze kapellanie in de aanvang van zijn 
carrière zal hebben verworven, d.w.z. tussen 1394 en 1400 35), dan is een van 
zijn opvolgers Werner van Lochorst, die in 1400 overweegt een ruil aan te 
gaan met Arnoud Frederikszoon van Drakenborg, op dat moment rector van 
de kapel te Koelhorst. Werner, telg uit het geslacht der Lochorsten, de vroe
gere bezitters van Koelhorst, was kanunnik van S. Pieter. Bovendien was hij 
krachtens een pauselijke benoeming lid van het Domkapittel en bezat een ex-
pectantie op de proosdij van het kapittel van S. Werenfried te Eist 36). Het is 
mogelijk dat deze ruil geen doorgang heeft gevonden. Slechts enkele maan
den later, 13 april 1401, vindt een andere ruil plaats, waarbij noch Arnoud van 
Drakenborg noch Werner Lochorst als bezitter van de kapellanie worden ge
noemd. Dan is het Hendrik Hertcamp, kapelaan te Koelhorst, die een ruil 
aangaat met Beernt Uten Engh, vicaris van het altaar van S. Steven in de S. 

32) De meeste biografische gegevens met vindplaatsen in: D. P. Oosterbaan, 'Kroniek van de 
Nieuwe Kerk te Delft', Bijdragen Bisdom Haarlem, LXV (1958) 188-191. Op 7 febr. 1394 wordt 
hem door Bonifacius IX een kanonikaat met prebende van de S. Lebuinus te Deventer, vacant na 
resignatie door Wermbold Jansz., toegewezen. De waarde van zijn gezamenlijke beneficies be
draagt dan 120 zilveren marken. Bovendien voert hij een proces over een kanonikaat van de S. 
Maarten te Luik, G. Teilenbach, ed., Repertorium Germanicum, II1, 1378-1415 (2e dr.: Berlijn. 
1961) kol. 793. Overigens schijnt zijn benoeming in de dekenij van S. Marie in 1393 niet zonder 
problemen te zijn geweest. Vijfjaar later, 12 juni 1398, wordt deze benoeming door Bonifacius IX 
opnieuw bekrachtigd en aan het kapittel bevolen, Ibidem. De door Brom, Archivalia in Italië', I1, 
RGP, kl. serie II ('s-Gravenhage, 1908) nr. 59, opgenomen brief van Martinus V aan het kapittel 
van 8 mei 1422, waarin hij verzoekt Jacob Goyer met de dekenij, vacant door het overlijden van 
Jan Wyt, te begiftigen, moet zijn gebaseerd op valse geruchten of een foutieve datering door 
Brom (Martinus V overlijdt in 1431). 
33) Proosdij van S. Maarten te Emmerik; personaat te Ouderkerk, Repertorium Germancium, II1, 
kol. 793. Hij doet afstand van de vicarie te 's-Gravenzande ten behoeve van Wermbold Jansz. op 
7 april 1396, H. V. Sauerland, ed., Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem 
Vatikanischen Archiv, (7 dln.: Bonn, 1902-1913) VI, nr. 828. 
34) Toestemming van Bonifacius IX om de inkomsten uit zijn beneficies te genieten, mits de 
daaraan verbonden zielzorg wordt overgedragen aan vicarissen, 3 febr. 1394, M. Gastout, ed., 
Documents relatifs au Grand Schisme, VII, Analecta Vaticano-Belgica XXIX (Brussel, enz., 1975) 
577-578. 
35) In 1394 wordt hem een kanonikaat in de S. Lebuinus toegezegd, zie noot 32. 
36) 15 dec. 1400, RAU, Bisschoppen, nr. 10. fol. 32. Benoeming tot Domkanunnik en proost van 
S. Werenfried (de proosdij was sedert 1088 verbonden aan een der kanonikaten van de Dom, 
Muller, Kerkelijke Indeeling, 434-435) op 5 dec. 1399, Repertorium Germanicum, II1, kol. 1154. Dit 
laatste is hij overigens niet geworden, maar de bekende Hugo Wstinc, J. S. van Veen, 'Roomsch-
Katholieke geestelijken in Nederland', AAI', LVII (1933) 10. Hij blijkt vóór9jan. 1402 overleden, 
AAL', XXX (1905) 25-26. 
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Janskerk te Utrecht 37). Overigens is het de vraag of de tot nu toe genoemde 
personen ook daadwerkelijk als kapelaan van Koelhorst zijn opgetreden of 
dat zij dit aan een vicaris hebben overgelaten. De hoge kerkelijke positie van 
sommigen en de frekwentie waarmee het kapelaansbeneficie van eigenaar 
verwisselde, doen vermoeden dat om een of andere reden de kapel van Koel
horst een gewild ruilobject was in kringen van kerkelijke carrièristen. Be
stond er een verband met mogelijke plannen om te Koelhorst een klooster op 
te richten, waarvan in een oorkonde van 1398 sprake is? Op 24 januari 
schenkt Agniese, weduwe van Herman Jacobss. aan het S. Pietersgasthuis te 
Amersfoort een jaarrente van vier frankrijkse schilden uit een stuk grond in 
de Koelhorster meent onder het beding dat, mocht te Koelhorst een klooster 
worden gesticht, deze rente aan dat klooster zou komen 38). We weten niet 
van welke zijde deze plannen tot kloosterstichting zijn geëntameerd noch in 
welke verhouding zij stonden tot de kapel en haar bedienaren, daar verdere 
aanwijzingen ontbreken. 

In 1408 is de aantrekkelijkheid van de Koelhorster kapel klaarblijkelijk wat 
verbleekt. Wij zien Gijsbert Willemsz., rector van de kapel, een ruil aangaan 
met Jacob Hermansz., rector van het Elfduizendmaagdenaltaar in de Buur-
kerk te Utrecht 39). Nog later in de eeuw, in 1484, tekent de officiaal van de 
aartsdiaken van de dom aan bij de institutie van Jan Gruter als kapelaan, dat 
de kapellanie te Koelhorst nog slechts een ambt (titulus) was, waarvan de 
waarde niet in het archief was terug te vinden, zodat Jan niet de verschuldig
de institutio hoefde te betalen 40). Waarschijnlijk is deze Jan Gruter dezelfde 
als Jan Goûter, die Van Heussen noemt als bezitter van de kapel in 1506. 
Deze had de deken van het S. Joriskapittel te Amersfoort gemachtigd voor de 
feitelijke bediening te doen zorg dragen. In 1506 cancelleert deken Hendrik 
Hendriksz. de machtiging en draagt de beschikking over de kapel weer over 
aan Jan Goûter 41). Weer 12 jaar later, op 25 februari 1518, verleent bisschop 
Philips van Bourgondië toestemming tot een driehoeksruil tussen Gijsbert 
Rover, zoon van Hillebrant Gijsbertsz., rector van het S. Barbara-altaar in de 
S. Geertekerk te Utrecht, Jacob Gerritsz., rector van een tweede vicarie aan 
genoemd Barbara-altaar, en Adriaan Petersz., rector et possessor S. Urbani in 

37) Repertorium Germancium, II1, kol. 119. Pauselijke expectantie voor Hendrik Hertscamp, bac
calaureus in artibus, op een te vaceren beneficie in stad of diocees Utrecht, 11 nov. 1389, Ibidem, 
kol. 439. Beernt Uten Engh schrijft zich op 10 aug. 1392 in aan de universiteit van Keulen en stu
deert in 1398 als baccalaureus decretorum te Heidelberg, Keussen, Matrikel Köln, I, 56. Zie ver
der over hem RAU, Bisschoppen, nr. 9, fol. 85. 99v. 132v, 138v, 140v. In 1432 wordt hij nog ge
noemd als kanunnik van de Dom, J. S. van Veen, 'Handboekje van den Tielschen Pastoor Petrus 
vanTeeffelen',/L4L', XLII (1916)215. 
38) Archief S. Pietersgasthuis Amersfoort, map 191 (oorspr.), inv. nr. 1 (Blafferboeck), fol. 42 
(afschrift). 
39) Rekening bisschoppelijke vicaris, RAU, Bisschoppen, nr. 230. 
40) Rekeningen officiaal van de Dom 1483/84: Et dicitur quod dicta cappellania solum est tytulus et 
ex registro de valore mihi non constat, RAU, Dom, nr. 2464-12. 
41) H(ugo) V(an) H(eussen) - H(endrik) V(an) R(hijn), Kerkelijke Historie en Outheden der Zeven 
Vereenigde Provinciën, II (Leiden, 1726) 215. Op het moment dat hij machtiging gaf was Goûter 
clericus van het diocees Luik, in 1506 was hij priester. Een Jan Gruter van Venray, notaris van de 
leenhof van de S. Paulusabdij, wordt op 19 juni 1512 door de abt voorgedragen voor het pastoraat 
van Ter Eem, RAU. KKK, nr. 505-4, fol. 42v en 45v. Zie over hem S. Muller Fzn., 'Het zooge
naamde leenrecht der St. Paulus-abdij te Utrecht', Verslagen en Mededeelingen Vereeniging tot 
uitgave der bronnen van het oude vaderlandscherecht, 7(1885) 61 -62. 
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Cuijlhorst in de parochie van Leusden 42). Gijsbert verkrijgt de kapel van 
Koelhorst, Jacob schuift door naar de vicarie van Gijsbert, en Adriaan treedt 
in de plaats van Jacob. Is hier nu sprake van een aparte vicarie aan een altaar, 
gewijd aan S. Urbanus, of van een wijziging van kapelpatroon? Het lijkt mij 
aannemelijker dat bij het kopiëren van de akte een verschrijving heeft plaats
gevonden. In ieder geval wordt Gijsbert begiftigd met de kapel (capella/n de 
Cuijlhorst) en niet met een daarin gevestigde vicarie. 
Over de daadwerkelijke bediening horen we pas uit de bronnen van de 16e 
eeuw. In de rekeningen van de malen van Hoogland, die vanaf 1552 zijn be
waard gebleven, wordt regelmatig melding gemaakt van betaling van het .va/a
ra van de pastoer voor het kundigen van de schoudach in de kapel ten bedrage 
van twee stuivers, en voor het indragen van het bier, waarvoor hem één stuiver 
werd betaald. Eenmaal, in 1573, wordt hij met name genoemd, heer Jan 
Claess. In sommige jaren wordt dit kundigen in de cappel verricht door een roe
per of dienaar of de koster van Leusden 43). Behalve Jan Claess. is de naam 
van nog een kapelaan uit deze peroide bekend: Lampfried Willemsz. wordt 
op 3 maart 1571 tot kapelaan benoemd, na afstand wegens huwelijk van de 
vorige, niet met name genoemde bezitter. Hij betaalt de officiaal van de aarts
diaken van de dom hiervoor 16 stuivers 44). 

Over de inkomsten van de kapelaan, waarvoor door de stichters een afzon
derlijk vermogen was aangewezen, dat de begiftigde zelf als vruchtgebruiker 
beheerde, de zogeheten kapellaniegoederen, is niets bekend. Zij kunnen 
evenwel niet bijzonder ruim zijn geweest. In de taxatie van de geestelijke be
neficies in het Nedersticht van 1543 voor de bijdragen ten behoeve van de 
oorlog tegen de Turken wordt de bezitter van de Koelhorster kapel in verge
lijking met de andere bezitters van kapellen laag aangeslagen. Hij moet vóór 7 
augustus de helft van vier gulden betalen aan de rentmeester generaal van het 
Nedersticht. Slechts de kapel van Maartensdijk werd nog lager getaxeerd. 
Tien jaar later wordt de kapelaan van Koelhorst in het geheel niet aangesla
gen, er is althans geen bedrag ingevuld 45). De kapellanie blijft zelfs onver
meld in de rekening van Floris van Weede, rentmeester van de gebeneficieer-
de goederen in het Sticht. De na de Reformatie geseculariseerde goederen 
van alle pastoryen, vicaryen, capellaryen, broederschappen ende costeryen in het 
Sticht waren door de Staten bestemd voor het levensonderhoud van predi
kanten, schoolmeesters en kosters en werden op hun last door Floris van 
Weede geïnventariseerd. Zijn rekening over de jaren 1586-1588 is bewaard 
gebleven 46). Hebben de buren van Koelhorst als collatoren deze inkomsten 

42) RAU, Oud Bisschoppelijke Clerezie (OBC), nr. 158 (afschrift). 
43) Zie noot 27. Heer Jan Claess. de scow twe mael vercondichckn te Coelhorst in de karke ofte cap
pel, facit 2 st. Een Jan Claesz., kanunnik te Amersfoort, komt voor 27 mei 1568. Hij overlijdt vóór 
9 dec. 1595, RAU, Coll. Rijsenburg, voorl. nr. 683 (aantekeningen Hofman). In 1579 wordt hij er
van beschuldigd met de Spanjaarden te heulen en in dronkenschap de psalmen te hebben gezon
den, W. F.N. van Rootselaar, Amersfoort, 777-1580 (2 dfa; Amersfoort, 1878)11,469. 
44) RAU Dom, nr. 2464-98. Op 20 aug. 1571 wordt hij geproclameerd tot de vicarie van de H. 
Maagd te Leusden, Idem, 2464-99, vgl. M. W. Olthof, 'Leusden en Hamersveld', AAU, XXXIV 
(1909) 127. In 1576 wordt hij aangesteld tot lector van de stadsschool te Amersfoort, Van Rootse
laar, Amersfoort, 11,410. 
45) RAU, Dom, nr. 3351 en 3374. 
46) GAU, Stad, II, nr. 3578-3580. 
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bewust verzwegen? Het ligt voor de hand als we bedenken, dat de bevolking 
van het Hoogland overwegend hei oude geloof is trouw gebleven, zozeer zelfs 
dat nog in 1809 de gemeente Hoogland 80% katholieken telde 47). Maar het is 
ook mogelijk dat de inkomsten uit het kapelaansbeneficie zo onbeduidend 
waren, dat Floris van Weede het niet nodig oordeelde deze in zijn overzicht 
op te nemen. 
Anders was het gesteld met de kapelgoederen, die een afzonderlijk vermogen 
uitmaakten, beheerd door kapelmeesters. Deze werden niet door de protes
tantse overheid geseculariseerd, maar in stand gehouden als fonds voor het 
onderhoud van de kapel 48). Helaas weten wij niets van de oorspronkelijke 
dotatie van de kapel. Een „Kerkeboek", waarin de kapelmeesters diverse ak
ten van vóór 1580 alsook de rekeningen van de rentmeester van de kapel van
af 1589 optekenden, bestond nog in de 18e eeuw, maar is nu spoorloos. Ons 
staan slechts gegevens ter beschikking over de toestand na de Reformatie. 
Hierop komen wij later terug. 

De Reformatie en de sluiting van de kapel 

Bij plakkaat van 26 augustus 1581 werd de roomse eredienst door de Staten 
van Utrecht verboden. Reeds eenjaar tevoren was door de Statenvergadering 
van 28 juni 1580 met meerderheid van stemmen een Memorie om te stellen or
dre op de geestelijckheyt ende haere goeden aangenomen. Hierin werden maat
regelen aangekondigd, die de kerk en haar leer zouden zuiveren van alle in-
sluipsels en uitwassen en haar weer zouden terugvoeren in de oorspronkelijke 
staat conform Gods woord 49). Dit betekende niet dat met één pennestreek 
haar instellingen werden vernietigd. Integendeel, de pastorieën, de kapella-
nieën en vicarieën bleven als stichtingen rechtens erkend onder behoud van 
de vermogens, waarmee zij in vroegere tijden waren gedoteerd. Wel werd de 
bestemming van de inkomsten uit die beneficies gewijzigd in die zin, dat voor
taan eenderde daarvan moest worden afgedragen ten behoeve van de oplei
ding en salariëring van de predikanten. Het overige deel bleef ten goede ko
men aan de bezitters van de beneficies, die daarmee door de collatoren waren 
begiftigd. Maar de feitelijke institutie, vroeger voorbehouden aan de bisschop 
of aartsdiakens, trokken de Staten aan zichzelf, doordat voor iedere benoe
ming hun toestemming vereist was, onverlet het collatierecht der kerkpatro-
nen 50). Buiten deze regeling vielen de kerkfabrieken, de fondsen bestemd 
voor het onderhoud van de kerk, de kerktoren en het kerkhof. Zij bleven on
der beheer van de kerkmeesters of kapelmeesters, die net als vroeger door de 
parochianen of soms collatoren werden benoemd. 

Met deze maatregelen was de protestantisering van de bevolking echter nog 
geen feit. Het merendeel van het kerkvolk stond vrij onverschillig tegenover 

47) J. A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie (Assen, 1964) 342. 
48) D. G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het ge
reformeerde en het neutrale recht, I (Utrecht, 1905) tweede afd., hfdst. III. 
49) Johan van de Water ed., Groot Placaatboek vervattende alle deplaccaten, ordonnantien en edic
ten, de Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht (3 dln; Utrecht, 1729) I, 350-351. Rengers 
Hora Siccama, Geestelijke en kerkelijke goederen, 279 vlg. 
50) Ibidem, 549 vlg en 588 vlg. 
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de religieuze controverses en begreep waarschijnlijk nauwelijks waar het 
theologisch om draaide. Het bijgeloof, nauw samenhangend met de volkscul
tuur, was wijd verbreid en het oude geloof met zijn vele rituelen en heiligen
verering bood daartoe alle ruimte. Toen eind 1580 militante calvinisten vanuit 
Amersfoort de omliggende dorpen langstrokken om de kerken aldaar te „re
formeren" stuitten zij in Leusden op gewapende tegenstand van toegesnelde 
huysluyden, die hen eerst verjoegen, en pas, toen de beeldenbrekers met ver
sterkingen terugkeerden het hoofd moesten buigen. De chroniekschrijver 
Michael van Isselt, die bij het neerschrijven nog naziedt van verontwaardi
ging, verhaalt hoe in Leusden, Baarn en Soest en in de kapel van Isselt, door 
zijn voorvaderen gesticht, de onverlaten de beelden stuksloegen, de klokken 
verwijderden en, om hun minachting voor de roomse gebruiken te uiten, zelfs 
in de doopvont hun behoeften deden 51). Helaas vertelt hij niet wat er met de 
kapel te Koelhorst gebeurde. De Reformatie wist met succes door te dringen 
waar de calvinisten zich kerkelijk goed hadden georganiseerd. Zij werd be
moeilijkt, als er voldoende priesters waren die de continuïteit in de katholieke 
zielzorg garandeerden. Een andere factor was de houding van de adel. Bleef 
die katholiek, dan bestond voor de missionarissen de mogelijkheid om op 
haar huizen een uitwijkplaats te vinden in tijden van vervolging en vandaar 
hun missiearbeid te verrichten. De families Foeyt te Emmeklaar en Van 
Westrenen te Koelhorst zijn katholiek gebleven en hebben een succesvolle 
missionering van het Hoogland begunstigd 52). 

Of met de afkondiging van het plakkaat van 26 augustus 1581 de kerkelijke 
diensten in de kapel te Koelhorst zijn gestaakt staat niet vast. Elders bleven 
de pastoors in vele gevallen gewoon doorgaan met het opdragen van missen 
en het dopen van kinderen, alleen al om het feit dat er niet genoeg geschoolde 
predikanten beschikbaar waren. Het is mogelijk dat nog tot 1585 in de kapel 
diensten werden gehouden. Tot dat jaar was er te Leusden een onderpastoor, 
heer Jan genaamd, die misschien dezelfde heer Jan Claess. was die we in 1573 
zijn tegengekomen 53). De kapel werd op zeker moment dan wel gesloten, 
maar niet geheel buiten dienst gesteld. Blijkens een verordening van de ka
pelmeesters, die op 21 januari 1605 door de schout van het Hoogland aan de 
buren werd voorgelezen, werd nog steeds in de kapel en op het kerkhof be
graven 54). Elke aanwijzing over wat er met de kapellanie en haar inkomsten 
gebeurde ontbreekt. De kapelgoederen echter bleven, zoals gezegd, intact. 
We mogen aannemen dat vanuit Amersfoort, waar altijd voldoende priesters 
beschikbaar waren, ook het Hoogland is bediend. In Leusden, Soest en Baarn 
werden de plaatselijke pastoors voorlopig gehandhaafd. Zij mochten zelfs do
pen en preken, mits zij niets ten detrimente van de nieuwe leer naar voren 

51) Michael ab Isselt, Amorfortii sui temporis historia -- - usque ad annum M.D. LXXXVl (Keulen, 
1602)719. 
52) L. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (2 
dln; Amsterdam, 1945-1947) I, 443-444; voor de situatie in Eemland, Idem, 11,413. 
53) W. F. N. van Rootselaar, 'Amersfoort. Godsdienst en onderwijs, 1580-1680', AAU, XIV 
( 1886) 352. De schouw door de malen van 17 mei 1585 werd door de stadsroepers van Amersfoort 
op twee marktdagen afgekondigd, overmydts tot Leusden geen predicatie gedaen mocht worden. Van 
den Bergh, Archief malen, III, 52. 
54) Zie noot 28. 
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brachten. Te Leusden was een onderpastoor, heer Jan, maar deze was daar in 
1585 niet meer residerend 55). In 1590 ligt de kerk er verlaten bij, geheel leeg 
en met een lekkend dak en kapotte ramen. De klok was door de boeren be
graven 56). Nog in 1601 schrijft Hendrik Jansz., predikant te Amersfoort, aan 
Gaspar Grevinchoven dat te Leusden een heer Jan, gewezen pastoor van 
Hoevelaken en een onbetrouwbaar sujet, notabene door de Staten van 
Utrecht als ziekentrooster is toegelaten en vandaaruit de huysluyden op het 
Hoogland bezoekt, daar alle zondagen preekt, de kinderen doopt en de zie
ken het H. Oliesel toedient met gebruikmaking van alle afgodische ceremoniën 
des pausdoms 57). 
Het waren evenwel de missionarissen, opgeleid in de geest van de Contrare
formatie aan de seminaries van de Hollandse Zending in het buitenland die, 
door de apostolische vicarissen in de missie ingezet, voor een belangrijk deel 
de Hooglandse bevolking voor de katholieke kerk wisten te bewaren. Daar
naast werden ordesgeestelijken, voor het Hoogland vooral dejezuieten, van
uit Rome door hun oversten uitgezonden. In een verklaring van enkele oude 
inwoners van Nijkerk ten overstaan van Reinier van Ingen, schout van Lsselt, 
die wij nog tegen zullen komen als rentmeester van de kapel van Koelhorst, 
wordt een opsomming gegeven van de paters, die vanuit Harderwijk, Nijkerk 
of Amersfoort het Hoogland hadden bediend, te beginnen met Nicolaas Bor-
luyt eind jaren '20 58). Onder protest van de jezuiet Jan Baptist van Eeckhout 
werd in 1640 de seculiere statie van Hoogland opgericht. De eerste pastoor, 
Hendrick Pieck, werd na zijn dood in 1653 opgevolgd door de oratoriaan Ri
chard van Velsen. Diens opvolger, de benedictijn Gijsbert Pelt of van Lauren-
burg, was vanaf 1655 tot 1692 pastoor van Hoogland 59). Hiermee is in hel 
kort weergegeven hoe de katholieke missie het Hoogland voor Rome trachtte 
te behouden, blijkens de cijfers van de 19e eeuwse volkstellingen niet zonder 
succes. Wat stelden de hervormden daar tegenover? 

Allereerst dient opgemerkt, dat in de provincie Utrecht het protestantise -
ringsproces vóór 1619 sterk werd belemmerd door het ontbreken van een 
classikale indeling. De classes waren immers de belangrijkste schakel in de 
kerkorganisatie der hervormden, daar zij het toezicht uitoefenden op de leer 
en de kerkelijke tucht in de gemeenten, op het onderwijs en de armenzorg en 

55) Zie noot 53. 
56) Van Rootselaar, 'Amersfoort. Godsdienst en onderwijs', AAU, XVII (1889) 265-266. In 1593 
is er een hervormd predikant, Lambert Brink, maar de bevolking is hem vijandig gezind. 'Visita
tie der kerken ten platten lande in het Slicht van Utrecht, ten jare 1593', Bijdragen en Mededee-
ljngen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, VII (1884) 216-217. 
57) Brief van 30 dec. oude stijl, 's-Gravenhage, Oud archief van de Synode der Hervormde Kerk. 
nr. 73, blz. 95-96. De pastoor van Baarn, heer Jan Lenaertss., genoot in 1588 grote bekendheid in 
de omgeving door de wonderen die hij bewerkstelligde, RAU, OBC, nr. 287 en AAU. XVII (1889) 
66-68. 
58) A. van Lommei, 'Iets over eenige statiën of standplaatsen der jezuïeten in de Hollandsche 
Zending A° 1670', A41/, 11(1876)461-464. 
59) Van Heussen. Kerkelijke Historie, II, 215. De Utrechtse aartspriester Godefridus Ram van 
Schalkwijk (1731-1755) geeft in zijn uitgebreide aantekeningen over de katholieke staties in de 
Hollandse Zending veel bijzonderheden over Hoogland, met name over het geschil tussen de pas
toor en de carmelieten te Amersfoort over de jurisdictie op het Hoogland, RAU, Coll. Rijsen-
burg, voorl. nr. 6. Zie voor een lijst van pastoors A. A. J. van Rossum, 'Het kerspel Hoogland', 
AA U, I ( 1875) 141 -160. Over Van Eeckhout zie J. H. Hofman, ' Renkum', AAU, XXXI ( 1906) 57. 
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ook een vinger in de pap hielden bij de beroeping der predikanten. Een der 
eerste maatregelen van de classis Amersfoort in 1619 was dan ook het besluit 
dat om in absentie vanden predicant ten platten lande de gemeynte by een te hou
den ende eenich contentement te geven de schoolmeesters na de gebruikelijke 
klokluidingen zouden voorgaan in het zingen van de psalmen en het lezen van 
de H. Schrift 60). De schoolmeester op Koelhorst, Gerrit Arentss., was echter 
katholiek en weigerde uit de Bijbel voor te lezen, een situatie die gedurende 
de 17e eeuw niet wezenlijk veranderde. Daar ook de gemeente te Leusden 
weer vrij spoedig werd opgeheven, waren de hervormde inwoners van het 
Hoogland voor hun godsdienstoefeningen aangewezen op de stad Amers
foort. Gezien de voortdurende aanwezigheid van katholieke priesters in de 
streek, was het met de protestantisering van de bevolking bedroevend ge
steld. In de classikale vergaderingen wordt aanhoudend geklaagd over de 
schuylhoecken der papen, waar die grouwelicke affgoderije opentlyck bedreven 
wert: in 1621 en 1628 zijn dat het huis Hogerhorst, niet ver van Koelhorst, en 
de hofstede Ooievaarshorst op het Heetveld te Leusden, in 1647 worden 
in het Sandhuysken in de buurschap De Hoeve op het Hoogland alle Sonda-
gen met het luiden van de clocke van Nikerck openbaerepaepsche conventiculen ge
houden 61). Tot ergernis van de predikanten treden de maarschalk van Eem-

60) RAU, Classis Amersfoort, Acta, 15 sept. 1619 (Voortaan Acta). 
61) Acta, 14 juni 1621 en 12 nov. 1628. De jezuiet Jorden van Wencom uit Amersfoort, die in 
1636 aan de pest bezweek, hield samenkomsten in buurschap De Hoeve, mogelijk het Sandhuys
ken,/l/f V, 11(1876)462-463. Zie over het Sandhuysken verder Acta. 14 nov. 1648 vlg en G Beer-
nink, 'De Reformatie te Nykerk (1578-1628)', Bijdragen en Mededeelingen Gehe, XV (1912) 12 
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land en de schout van het Hoogland hiertegen nauwelijks op. Het was duide
lijk dat er iets moest gebeuren, wilde men het tij nog keren. 

De heropening van de kapel 

Er bleef voor de hervormden maar een weg open om de ongebreidelde papis-
terij te bestrijden. Op 8 november 1653 constateerde de classis dat de papen 
ontrent de quartieren van Amersfoort, en bijsonderlijck op ende ontrent het Hooge 
Lant, veele eenvoudige personen dagelijcks meer ende meer in blintheyt des paus
doms zijn houdende, en dat zij geen beeter middel heeft weeten te beraemen, als 
dat de capelle in Cuelhorst werde geopent, ende aldaer een predikant gesteh. Zij 
besloot derhalve bij de Staten, het stadsbestuur van Amersfoort, de schout 
van Hoogland en die van de omliggende gerechten te informeren, of van hun 
kant niet een subsidie mocht worden verwacht voor het onderhoud van een 
predikant, en om nae bevindinge van saecke van Haer Ed: Mog: [te] versoecken 
dat de voornoemde plaetze met een bequaem herder ende leeraer mach werden ver-
sorcht 62). Maar ook dan was aktieve medewerking van de kant van de over
heid een vereiste. 

In de eerste plaats diende een eind te worden gemaakt aan de illegale roomse 
bijeenkomsten en vervolgens de bevolking ongezouten op de paapse dwalin
gen te worden gewezen 63). Vanzelfsprekend was daarvoor een krachtig op
treden van de maarschalk van Eemland en van de schout van Amersfoort 
noodzakelijk en daarmee is direkt het zwakke punt in de onderneming aange
geven. Tot nog toe had met name de maarschalk weinig goede wil getoond bij 
de aanpak van de roomse praktijken en in Amersfoort zaten de roomse gees
telijken betrekkelijk veilig. De toekomst gaf in dit opzicht geen verbetering te 
zien, zodat het doel van de classis, de reformatie van het Hoogland, niet werd 
bereikt. 
Daarnaast diende de hoge overheid, die in 1581 als beschermer van de ware 
religie de kerkgebouwen ter beschikking had gesteld van de hervormde ere
dienst met uitsluiting van alle andere religies, toestemming te verlenen voor 
de heropening van de kapel 64). Op 16 maart 1654 besluit de classis een rekest 
hiertoe bij de Staten in te dienen. Zij zal zelfzorg dragen voor de predikdien-
sten en de catechisatie op iedere zondag of minstens iedere twee weken, bui
ten bezwaar van de Statenkas. Een jaar later, 14 februari 1655, beschikken 
Gedeputeerde Staten in gunstige zin op het rekest van de classis 65). Een 
maand later, op 14 maart, wordt door de classis een lijst opgemaakt van broe
ders die bij toerbeurt de kapel zullen bedienen, en wel op alle zondagen en 
andere predikdagen. Vanaf de openstelling in 1655 tot de oprichting van een 
zelfstandige gemeente in 1838 is de Koelhorster kapel door de classis als een 
classikale kapel bestuurd. Er was geen kerkeraad, eenvoudig doordat de ge
meente te klein was, zodat diens' taak werd waargenomen door de classis. 
Maar er was ook geen vaste predikant. De predikdiensten werden op aanwij-

62) Acta. 8 nov. 1653. 
63) Projekt van kerkelijke middelen dienende tot weringe des pausdoms, RAU, Prov. Synode, 
Acta 1652. 
64) Rengers Hora Siccama, Geestelijke en kerkelijke goederen, 370 en 391. 
65) RAU, Staten, nr. 264-60. 
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zing van de classis door predikanten van andere gemeenten of proponenten 
gehouden, maar al spoedig wordt deze taak geheel overgelaten aan Gisbertus 
Brakel, proponent te Amersfoort. 
In 1656 verzoekt de classis de Staten om aan Brakel een onkostenvergoeding 
te betalen, wat Gedeputeerde Staten op 15 september 1657 evenwel afwijzen 
66). In de volgende classikale vergadering rapporteert Brakel dat de weinige 
hervormde Hooglanders nu beducht zijn dat omwille van de kosten de bedie
ning wel weer spoedig zal worden gestaakt, wat voor de classis aanleiding is te 
besluiten de Staten opnieuw om een vast stipendium voor Brakel te verzoe
ken. Op 16 november 1658 beschikken Gedeputeerde Staten op een rekest 
van Brakel zelf, waaruit blijkt dat hij niet alleen zondags, maar vaak ook op 
andere dagen te Koelhorst predikt, huisbezoeken aflegt of als ziekentrooster 
optreedt, bij welke gelegenheden hij oock noodt sake lijk in de herberge most 
maeltijt houden tot zijnen kosten, temeer nadien d'in- ende opgesetenen aldaer 
meest waren hevich van de Roomsche Religie, waarvan hij gelukkig enkelen tot le
dematen had weten te maken. Gedeputeerde Staten staan hem een eenmalige 
vergoeding van 36 gulden toe 67). Maar Brakel, om de veelheyt der proponenten 
— geen avancement in dese provincie tegemoet siende, deelt op 7 februari 1661 
de classis mee, dat hij het rectoraat van de school te Bommel heeft aangeno
men en verzoekt hem attestatie te verlenen 68). De classis bewilligt zijn ver
zoek en treft maatregelen voor de continuering van de diensten in de kapel. 
Daar Koelhorst eigenlijk parochieel onder Leusden ressorteerde en Leusden 
door de predikanten van Amersfoort werd verzorgd, was de classis van oor
deel dat dezen ook de kapel van Koelhorst hoorden te bedienen. Na enkele 
voorlopige voorzieningen geschiedde aldus in de komende decennia 69). 
Een minder vaste greep had de classis op het ambt van koster-schoolmeester. 
Op het platteland van de provincie Utrecht waren deze twee ambten meestal 
in één persoon verenigd. Als schoolmeester was deze bovendien belast met de 
taak van voorlezer of voorzanger tijdens de kerkdiensten 70). Het onderwijs 
richtte zich vooral op het leren van de christelijke gebeden, het zingen van de 
psalmen en het onderricht in de catechismus. Het is te begrijpen dat de classis 
het noodzakelijk achtte een zeker toezicht uit te oefenen op het optreden van 
deze semi-kerkelijke functionarissen, daar zij een belangrijke rol vervulden in 
het doorvoeren van de Reformatie. Zij werden evenwel benoemd door de 
burgerlijke overheid die in sommige gevallen toelagen uitkeerde. De classis 
examineerde de gegadigden op hun geloofsopvattingen en bekwaamheden 
71). Vereisten waren lidmaatschap van de hervormde kerk en onderteke-

66) 30 juli 1656, RAU, Staten, nr. 232-28. 
67) RAU, Staten, nr. 264-63. 
68) I.v.m. een poging Brakel als predikant te Koelhorst door de Staten te doen aanstellen besluit 
de classis 8 nov. 1659 de scholarchen van Amersfoort te vragen een dergelijk verzoek te willen 
steunen, daar Brakel ludimagister is te Amersfoort. Gedeputeerde Staten verleenden Brakel op 
30 januari 1661 twee jaar extra traktement, hem vooruit te betalen door de rentmeester van de 
gebeneficieerde goederen, omdat hij kennelijk in grote financiële nood verkeerde, 25 en 30 ja
nuari 1661, RAU, Staten, nr. 264-66. 
69) In 1670 verhogen de Staten het traktement voorde bediening van 36 gulden naar 100 gulden, 
28 juni 1670, RAU, Staten, nr. 232-33, en 1 januari 1671, RAU, Staten, nr. 264-76. 
70) E. P. de Booy, De weldoet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 
tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks III (Utrecht, 1977) 19-20. 
71) Idem, 30, 96-98. Zo ook Arend van de Wetering, koster te Koelhorst, n.a.v. zijn verzoek hem 
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ning van de formulieren van enigheid. In 1654 hadden de Staten van Utrecht 
net een nieuwe schoolorde aangenomen, die met enkele kleine wijzigingen 
tot 1795 van kracht zou blijven 72). 
De schoolmeesters op het Hoogland vóór 1655, schoolhoudend te Koelhorst, 
zijn ofwel openlijk katholiek of wel om der wille van hun broodwinning ka-
tholiserend in het gebruik van schoolboeken 73). Na de openstelling van de 
kapel wordt de kwestie evenwel acuut met het oog op het voorzangersambt, 
dat gewoonlijk door de schoolmeester werd vervuld. Er zijn op het Hoogland 
echter alleen paapse scholen, vermoedelijk een te Koelhorst en een te Emme-
klaar 74), en dus geen hervormde schoolmeester. En de al even paapse koster 
is evenmin een geschikte kandidaat voor dit ambt 75). Zo ziet de classis zich 
gedwongen om een schoolmeester van elders als voorzanger te engageren. In 
1655 en 1656 wordt meester Herman Trip, bedienende alle Sondaegen de kercke 
tot Ceulhorst met voorlesen en singen, een jaarlijkse traktement van 25 gulden 
uitbetaald uit de collecten 76). Zijn opvolger Wouter Janss. Backer is zeer 
waarschijnlijk schoolmeester te Amersfoort 77). De classis blijft aandringen 
bij de Staten op de verwijdering van de roomse schoolmeester op het Hoog
land, tegelijk verzoekende dat een gereformeert schoolmeester int schoolhuijs 
vant Hoge lant onder Ceulhorst mochte worden ingevoert, die oock met eenen het 
ampt van coster en voorleser aldaer zoude bedienen onder beneficie van een vast 
jaerlicks tractamentghen, maar voorlopig zonder succes 78). Zonder medewer
king van het overwegend katholieke gerecht, dat zich gedekt wist door een in
differente maarschalk van het Eemland, bleef het een lastig karwei verande
ringen af te dwingen. Immers de Staten vertoonden weinig neiging controver
siële maatregelen van bovenaf door te voeren, die onrust onder de bevolking 
zouden kunnen doen ontstaan. De benoeming van schoolmeesters was een 
zaak van het dorpsbestuur, waarin de katholieke boerenbevolking haar gods-

na benoeming door de heer van Hoogland als voorzanger te erkennen: Men nam ook eenproef van 
zijne gaven, tot het voorzangersampt, welke noch al tamelijk wierden bevonden, Acta, 20 aug. 1732. 
72) De Booy, Weldaet der scholen, 30-34. 
73) Acta, 12 jan., 11 mei, 24 aug., 15nov. 1620, 8 nov. 1636, 13 juni, 22 aug. 1637. 
74) Paapse scholen op het Hoogland en Koelhorst, Acta, 22 aug., 15 nov. 1655, 11 nov. 1656, 9 
nov. 1658. In 1661 is Wulphert Janss. schoolmeester op het Hoogland, RAU, Recht. Arch., nr. 
1147 (akte van 12 mei 1661). Zijn kinderen worden vanaf 1661 gedoopt in de katholieke statie 't 
Zand in Amersfoort. 
75) Nog in 1667 blijkt een paapse koster in functie te zijn, Acta, 11 nov. 1667. Deze door de ka
pelmeesters voor het begraven aangestelde en betaalde rooms katholiek is een ander dan de 
voorzanger-koster die door de classis wordt gesalarieerd. Pas in 1668 gelasten de Staten kapel
meesters de door de classis benoemde en door hen geadmitteerde Andries Casparsz. uit de kapel
goederen eenjaartraktement van 25 gulden te betalen, RAU, Staten, nr. 232-33 (12 febr. en 22 ju
li). 
76) Acta 15 nov. 1655, 12 maart, 11 nov. 1656. Hermen Trip tekent voor ontvangst van zijn salaris 
in juni 1656 als Härmen Luijcasz. Hij bedient de classikale vergaderingen als deurwaarder of deur-
waghter onses classis en komt als zodanig nog voor in 1671, wanneer hij tekent als Hannen Lu-
casz. Trebben, RAU, Classis A'foort. nr. 350. 
77) Acta, 10/11 nov. 1657. Wouter Janss. Backer, zoon van de Amersfoortse schoolmeester Jan 
Backer, wordt aldaar gedoopt 17 dec. 1616. Hij trouwt 11 jan. 1652 met Oetgen Morray, die in 
1664 te Bunschoten hertrouwt met Aert Volckersz. Wouter Janss. wordt voor het laatst genoemd 
in de Acta van 14 juni 1659. Hij wordt opgevolgd door Thomas Thomasz., die in dezelfde verga
dering twee rijksdaalders voor zijn diensten te Koelhorst krijgt uitbetaald. In 1661 tekent hij als 
Tomes Toniessen, koster van Koelhorst, voor ontvangst van zijn salaris, RAU, Classis A'foort. nr. 
350. 
78) Acta. 10/11 nov. 1657. 
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dienstige belangen wist gewaarborgd door haar geloofsgenoten. Hetzelfde 
gold voor de koster/doodgraver, die door de kapelmeesters werd aangesteld. 
Soms ging de katholieke bevolking echter te ver in haar vertoon van gehecht
heid aan de oude roomse gebruiken, waardoor zij de hervormden tot heftige 
reacties provoceerde. In zulke gevallen dreigde de rust en goede orde te wor
den verstoord en dat was dan aanleiding voor de overheid om krachtig op te 
treden. In de wintermaanden van 1663 werd op de zondagen door de boeren 
van het Hoogland op uitbundige wjjze het bij plakkaat verboden ganstrekken, 
het papegaaischieten, het tonslaan met of sonder kat en andere vermaken be
dreven. Voor hen waren deze wrede volksgebruiken een vorm van ontspan
ning na een week lang zwoegen. Natuurlijk riepen de predikanten schande 
over zoveel lichtzinnigheid op de dag des Heren, temeer daar de boosdoeners 
aanhangers waren van de verfoeide paapse religie. Op 3 februari liet het Hof 
van Utrecht aan alle schouten van het Eemland het bevel uitgaan om tegen 
deze extravaganties op te treden, zelfs wanneer de maarschalk van Eemland 
hiertoe uitdrukkelijk consent mocht hebben gegeven. Maar veel haalde dit 
verbod niet uit. Tijdens carnaval gingen de feestvierende boeren van het 
Hoogland echter over de schreef. Nadat de paapse koster hen de sleutel van 
de kapel had overhandigd, trokken zij in grote getale naar binnen, een speel
man met zijn viool meetronend. Deze werd op de preekstoel geplaatst en met 
groot getier dansten en sprongen de dronken boeren op de ten gehore ge
brachte deuntjes in het rond. Vervolgens werd een soort polonaise uitge
voerd, waarbij het belletje der armen de muziek van de viool ondersteunde. 
Bij het verlaten van de kapel, gepaard gaande met vechten en smijten, wer
den de banken nog eens stevig met modder en koedrek besmeurd, zodat de 
kapel de volgende zondag voor de dienst onbruikbaar was 79). Dit gebeuren, 
dat een tafereel van Adriaan van Ostade voor de geest roept, was de hervorm
den echt te bar. De classis wendde zich direkt tot het Hof van Utrecht, dat 
met ongewone snelheid en strengheid optrad. De schuldigen moesten een 
boete van 750 gulden betalen en tegen de speelman werd een arrestatiebevel 
uitgevaardigd. De classis, die zich hierover zeer verheugd toonde, probeerde 
het ijzer te smeden toen het nog heet was en verzocht de paapse koster en ka
pelmeesters door hervormden te doen vervangen. De koster had nl. niet al
leen de kapel voor de boeren geopend, maar bij die gelegenheid ook nog vier 
ganzen doen trekken en de feestende boeren daarop getrakteerd en boven
dien in zijn huis het jongspel doen houden 80). Als in 1667 de voorzanger Tho
mas Thomasz. is overleden verzoekt de classis aan de Staten om admissie van 
Andries Casparsz. als voorzanger en koster, er op aandringend dat de nog 
steeds vrijelijk optredende paapse koster wordt verwijderd en diens salaris 
door kapelmeesters uitbetaald aan de hervormde Andries Casparsz. De Sta-

79) Acta, 13 maart 1663. De plakkaten van de Staten van Utrecht tegen masquerades — Vasten-
avondspeelen — , als de ton slaan, de gans trekken (5 maart 1641), tegen bedelaryen, gesangen, coc-
kerellen, op Kors- Nieuwe - Jaars ende drie Koningen-, als andere avonden ende dagen (14 dec. 1643, 
vernieuwd 20 dec. 1661), en tegen het ophangen van een ton, met of sonder kat, het schieten van pape-
gay, en andere diergelyke dartelheden, die namaals mogten geinventeert worden (23 jan. 1657) in: 
Groot Placaathoek, I, 352-355. 
80) Acta. 9 juni 1663. 
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ten honoreren deze keer het verzoek 81). 
Toch was hiermee de weg niet helemaal vrijgemaakt voor de zo gewenste re
formatie van het Hoogland. Op de eerste plaats hadden de Staten het gelijktij
dige verzoek van de classis de roomse kapelmeesters te vervangen genegeerd, 
daar zij dit kennelijk een aangelegenheid van de buren achtten. Voorts bleef 
de maarschalk volharden in zijn lakse houding ten aanzien van de katholieke 
missionarissen. En ook het onderwijs bleef afgestemd op de wensen van de 
katholieke bevolking. Wouter Gijsbertsz., doende professie van de gereformeer
de religie, geeft desalniettemin in 1671 onderricht aan de hand van roomse 
schoolboeken, natuurlijk op aandrang van de ouders, waarvan hij immers af
hankelijk was voor zijn inkomsten 82). Is de koster-voorzanger een creatuur 
van de classis, de schoolmeester wordt voorlopig nog steeds aangesteld door 
het gerecht met alle risico's vandien 83). Pas vanaf het eind van de eeuw vin
den benoemingen van schoolmeesters door de Staten plaats, na 1714 door de 
heren van Hoogland 84). In de 18e eeuw leidt dit tot één aanhoudende klacht 
over achterstallige salarissen, die uit de door deze heren beheerde kapelgoe
deren moesten worden betaald. 

Tot aan de openstelling van de kapel werd de armenzorg op het Hoogland uit
geoefend door burgerlijke armmeesters. Dezen werden benoemd door het ge
recht en buurmeesters en waren ook aan dezen rekenplichtig 85). Na 1655 
nam de classis de zorg voor de hervormde armen voor haar rekening. Daartoe 
werd de opbrengst uit de collecten in de kapel bestemd, tot 1668 na aftrek van 
het traktement van de voorzanger en de klokluider 86). In 1694 ontstaat een 
conflikt tussen de diakenen van Amersfoort en de classis over het beheer van 
de gecollecteerde penningen. De diakenen vinden dat, zolang Koelhorst van
uit Amersfoort wordt bediend, deze bij hen horen te berusten. Maar de classis 
weigert hier op in te gaan, omdat Koelhorst een classikale kapel is en de col
lecten door de dienstdoende predikant naar eigen inzicht dienen te worden 
verdeeld. De diakenen, bij wie ook andere grieven tegen de Amersfoortse 
predikanten een rol speelden, weigeren op hun beurt vanaf dat moment nog 
bij te dragen aan de subsidie voor de noodlijdende kerken. Pas in 1699 leggen 
zij zich neer bij een compromis, waarbij de classis formeel de zeggenschap 

81) Acta, 20/21 aug. 1667. Zie verder noot 75. Andries Casparsz. Spoor blijkt in 1698 overleden 
en wordt opgevolgd door Willem van Dompselaar, schoolmeester te Amersfoort, RAU, Heerl. 
Hoogland, nr. 43, en Staten, nr. 349-47. Na diens overlijden in 1732 volgt hem op Arend van de 
Wetering, die als een seer slecht subject door de classis wordt gecensureerd, Acta, 16 aug. 1758. 
Everard Wittert, heer van Hoogland verving hem door Evert Gijsbertsz. van de Geest, school
meester op het Hoogland, Acta, 13 juni 1759. Deze overlijdt in 1768. Na lang aandringen van de 
classis benoemt Everard Wittert in 1771 Isaac Zeldenrijk tot voorzanger en Gijsbert Lubbertse 
van Willigenburg tot koster-doodgraver, RAU, Heerl. Hoogland, nr. 43. 
82) Acta, 14nov. 1671. 
83) Aanstellingen door de gerechten van Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen van Hen-
drick Jacobsz.. 2 nov. 1682, en door het gerecht van Hoogland van Joannes Jurriaan Sponsus, 21 
nov. 1693, RAU, Recht. Arch., nr. 1147. Klachten, Acta, 10 maart, 9 juni, 3 nov. 1685, 10 maart 
1686. 
84) Admissie van Jan Salomonse, 27 april 1694, RAU, Staten, nr. 349-45; Idem Anthoni Jorissen 
van Rijswijk, 4 aug. 1702, RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24. 
85) Rekeningen van het burgerlijk armbestuur over de jaren 1685-1744 in GA A'foort, Archief 
gemeente Hoogland. 
86) Acta, 21 aug. 1656, 10/11 nov. 1657. 
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De kapel van Koelhorst met het huis van de heer van Koelhorst, (ca 1740). Ets door H. Schouten. RA U, 
Topografische A t/as. Foto R AU. 

over de collecten van Koelhorst aan zich houdt 87). Trouwens, vanaf begin 
18e eeuw wordt de bediening niet meer uitsluitend door de Amersfoortse pre
dikanten verricht, maar ook door die van Bunschoten, Baarn, Soest en ande
re omliggende gemeenten. De classis heeft zich dan ook nooit aan haar taak 
als armbestuur van de hervormden op het Hoogland onttrokken. In de twee
de helft van de 18e eeuw is een toename te bespeuren van door haar bedeelde 
Hooglanders. 

Bij de openstelling van de kapel kreeg de classis te maken met de kapelmees
ters, verantwoordelijk voor het onderhoud van kapel en kerkhof. De Staten 
hadden nooit getornd aan de positie van de kerkmeesters noch aan de be
stemming van de onder hun beheer staande kerkfabriek. Alleen in de kerkor
de van 1612 was over de verkiezing van de kerkmeesters de bepaling opgeno
men dat deze behoorde te worden gedaan door personen, doende professie van 
de Gereformeerde Religie. In latere jaren wordt hierover gezwegen 88). In het 
Sticht is in de meeste gevallen de benoeming van kerkmeesters een aangele
genheid gebleven van de parochianen of de lokale heer, soms met inspraak 
van de predikant 89). In plaatsen, waar de hervormden een minderheid uit
maakten, waren katholieke kerkmeesters een normaal verschijnsel. Te Koel-

87) Acta, 13 maart 1694, 14/15 maart 1699. 
88) Groot Placaathoek. I, 367 en 375 vlg. 
89) Rengers Hora Siccama, Geestelijke en kerkelijke goederen, 375. 
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horst was het al niet anders. Gedurende de gehele Republiek wordt in de clas-
sikale vergaderingen geklaagd over roomse kapelmeesters, zonder dat voor 
dit probleem een oplossing wordt gevonden. Dit beeld wordt bevestigd door 
de enkele namen die zijn overgeleverd. In 1625 benoemen de gemene curato
ren van de kapel Jacob van Westrenen Jacobsz. tot rentmeester in plaats van 
jonker Clemens van Spuelde 90). Beiden waren katholiek. De rekening van 
1641 van de kapelmeesters Hendrik van Wijnbergen op Hogerhorst, Anthoni 
Evertsen en Jan Wilmse op Onstede wordt mede ondertekend door Reinier 
van Ingen, rentmeester van de kapel. Ook Reinier van Ingen is katholiek, no
taris te Amersfoort en, als in 1656 de classis bij hem informeert naar de in
komsten van de kapel, secretaris van Hoogland en van Soest, bovendien 
schout van Isselt 91). Na zijn dood in 1684 benoemen kapelmeesters en geërf
den de katholieke Amersfoortse notaris Hendrik van Zevender tot zijn opvol
ger. Een van de kapelmeesters, Cornelis Sinapius, schout van Hoogland, was 
overigens wel hervormd. In 1717 wordt Van Zevender door Johan Frederik 
Teeckman, de protestantse heer van Hoogland, die zich beriep op een rond
schrijven van de Staten van 1714 om de paapsgezinde overheidsdienaren te 
vervangen, ontslagen en vervangen door diens broer Julius Teeckman 92). 
Tijdens het proces, dat vanaf 1717 werd gevoerd tussen Johan Frederik 
Teeckman en de geërfden van Koelhorst, voerden de laatsten aan dat de be
noeming van kapelmeesters altijd bij hen had berust. Teeckman bestreed dit 
en hield vol dat het recht hiertoe door de Staten als heer van Hoogland naar 
schout en schepenen was gedelegeerd. Daartoe beriep hij zich op een resolu
tie van het gerecht van 22 mei 1621, waarin werd besloten dat de aanstelling 
van de twee kapelmeesters voortaan door het gerecht zou geschieden 93). 
Maar daar in de gerechtelijke protocollen geen verdere benoemingen worden 
aangetroffen, moeten we aannemen dat de geërfden gewoon op de oude voet 
zijn doorgegaan. Overigens werd Teeckman in 1726 door het Hof van Utrecht 
op dit punt in het gelijk gesteld. Doordat hij echter al in 1737 de heerlijkheid 
doorverkocht aan de katholieke Adriaan Wittert, zal ook de aanstelling van 
katholieke kapelmeesters wel weer gebruikelijk zijn geworden. 
Over de bezittingen van de kapel en de inkomsten, waaruit de onkosten van 
het onderhoud en na 1668 het traktement van de voorzanger-koster moesten 
worden betaald, weten we vóór de 18e eeuw niet zoveel. Zij bestonden voor
namelijk uit landerijen en de huuropbrengsten daarvan. Bovendien waren er 
extra-ordinaris opbrengsten uit de verkoop van hout en de begraafgelden. 
Over de vóór-reformatorische periode zouden we meer te weten hebben kun
nen komen uit het „Kerkeboek", dat nog in de 18e eeuw onder kapelmeesters 
berustte, maar sindsdien is verloren gegaan. We weten dat hierin alle rekenin
gen vanaf 1589 waren ingeschreven alsmede een aantal akten van vóór 1580. 
Iets van de inhoud kennen we, doordat het „Kerkeboek" in 1717 als bewijs-

90) 'Kerkeboek', aangehaald tijdens het proces van 1717 en volgende jaren, RAU, Heerl. Hoog
land, nr. 24-25. 
91) 'Kerkeboek'; Acta, 12 maart 1656. Van Ingen was secretaris van Hoogland 1643-1674, van 
Baarn 1645-1649, en van Soest vanaf 1645, RAU, Staten, nr. 349-24 en 349-25. 
92) RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24-25. 
93) RAU, Recht. Arch., nr. 1147. De in dat jaar benoemde kapelmeesters waren Jan Jansz. aan 
de Slage en Evert Gheritsz. 
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last tijdens het reeds genoemde proces heeft gediend, maar de aanhalingen 
eruit zijn onvolledig en uiteraard uit de tweede hand. Uit de schaarse gege
vens weten we dat na de Reformatie het kapelbezit van samenstelling is ver
anderd. In 1501 was de kapel in het bezit van 31/, dammaten land te Bunscho
ten 94). Dit ver weg gelegen land wordt in 1653 afgestoten om een stuk land 
bij de kapel te kunnen aankopen voor 1000 gulden 95). 
Een ander perceel bouwland, gelegen over de Koelhorster weg, was al in 1649 
door kapelmeesters voor 1000 gulden aangekocht van Elbert Dirks, waarvan 
direkt 600 gulden waren betaald en 400 gulden tegen 4% als schuld was blij
ven staan 96). Volgens de oudst bewaarde rekening van rentmeester Hendrik 
van Zevender over 1713-1715 behoorden ook nog de boerderij naast de kapel 
met wat grond tot de kapelgoederen en een rente van een gulden uit de molen 
op Den Ham. Mogelijk dat deze boerderij deel heeft uitgemaakt van de oor
spronkelijke dotatie van de kapel. Waaruit deze heeft bestaan is evenwel niet 
meer vast te stellen. De 18e eeuwse situatie vinden we in de eerste kadastrale 
optekeningen rond 1830 ongewijzigd terug. De totale oppervlakte van het 
land van de kapel bedraagt dan ruim twee ha. 
Kapelmeesters waren verantwoordelijk voor het onderhoud van kapel en 
kerkhof. Vóór de heropening in 1655 hebben zij zich gewetensvol van deze 
taak gekweten, klaarblijkelijk er op speculerend dat de kapel eens weer ter 
beschikking zou komen van de katholieke eredienst. Op 28 mei 1641 beslui
ten zij het torentje te vernieuwen. Het was half vergaan en het viel te vrezen 
dat het een flinke storm niet zou overleven. De kosten zouden worden bestre
den uit de opbrengst van het hout van de bomen rond de kapel, en, mocht dat 
niet toereikend zijn, uit de invordering van uitstaande schulden. Om deze 
aderlating enigszins op te vangen werd op 29 juni 1642 eene ordre op het luyden 
van de klok in de Capelle en het salaris van dien afgekondigd 97). 
Onder de heer van Hoogland, die krachtens vonnis van het Hof in 1726 het 
beheer van de kapelgoederen aan zich had getrokken, trad een periode van 
schromelijke verwaarlozing in. Als de classis Adriaan Wittert hierover aan
spreekt, laat deze via zijn zaakwaarnemer Wantenaar weten dat de geërfden 
van Hoogland maar voor de restauratiekosten moeten opdraaien 98). Een 
halfjaar later, 11 december 1747, slaat de storm waarvoor men in 1641 zo be
vreesd was toe. De schade is zo groot dat de kapel voor de eredienst onbruik
baar is geworden: de ramen zijn ingewaaid, het dak op verschillende plaatsen 
ingestort en de muurnaden vertonen scheuren 99). 

De classis wendde zich tot de Staten, die Everard Wittert - zijn vader Adriaan 
was in 1748 gestorven - gelastten de geërfden van Hoogland te doen convoce
ren. Dezen kwamen op 4 mei 1752 in grote getale bijeen in het gerechtshuis 

94) Manuaal van het morgengeld 1501, RAU, Staten, nr. 51, fol. 178r; manuaal van het oud-
schildgeld 1536, Idem, nr. 142-1, fol. 79v. 
95) Resol. Ged. Staten 9 dec. 1653, RAU, Staten, nr. 264-58. Volgens de kapelmeesters bedragen 
de jaarlijkse inkomsten van de kapel 110 gulden, waarvan zij na aflossing van de rente van 1000 
gulden het onderhoud en reparatie van het torentje moeten bekostigen. 
96) 'Kerkeboek'. Volgens opgave van Reinier van Ingen aan de classis bedroegen de inkomsten 
van de kapel 88 gulden minus 20 gulden rente over 400 gulden, Acta, 15 sept. 1657. 
97) Bunschoten, Archief polder De Drie Sluizen, nr. 1; RAU, Heerl. Hoogland, nr. 24-25. 
98) Acta, 14 juni, 16 aug. 1747. 
99) Acta, 21 aug. 1748. 
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De Kapel van Koel
horst zoals zij er uit 
zag na de storm van 
1747. Ets door Hen
drik Spilman naar 
Jan de Beijer. RA U, 
Topografische A lias. 

Foto RA U. 

op Den Ham, sommigen zelfs helemaal van Amsterdam en Utrecht. Maar de 
verzamelde geërfden, die voor het overgrote deel katholiek waren, voelden er 
weinig voor de kosten te dragen van het herstel van een kapel, die door an
dersdenkenden werd gebruikt. Die van Emmeklaar beriepen zich er op dat zij 
niet onder de jurisdictie van Hoogland vielen, de Hooglanders schoven de 
verantwoordelijkheid door naar de geërfden van Koelhorst, die immers nog 
niet zo lang tevoren hun rechten op de kapel hadden verdedigd 100). De zaak 
bleef slepende totdat in 1758 de Staten, na voorzichtig aandringen van de 
classis en een rekest door de hervormde ingezetenen van het Hoogland, be
sloten de kosten van herstel te doen betalen uit het fonds van de gebenefici-
eerde goederen. Eindelijk werd op 22 april 1759, bijna 12y2 jaar na het fatale 
noodweer, de kapel opnieuw ingewijd door ds. Joannes Halewijn, predikant 
te Bunschoten, die preekte op de woorden van Jacobus, Hand. 15, vers 16 en 
17: 

Na deezen zal ik weederkeeren, ende weder opbouwen den Tabernakel Davids, 
die vervallen is. 

De katholieke Everard Wittert, die ongetwijfeld op seigneuriale wijze zijn 
rechten op de kapel wenste te onderstrepen, deed bij die gelegenheid de ka
pel twee bijbels cadeau, een is folio en een in quarto, alsmede een psalmboek 
met de Formulieren (101). 
De religieuze verhoudingen op het Hoogland waren toen al lang gestabili-

100) Bunschoten, Archief polder De Drie Sluizen, nr. 1. Dat de parochianen werden aangespro
ken voor herstel van hun kerk was niet ongebruikelijk, Rengers Hora Siccama, Geestelijke en ker
kelijke goederen. 136-137. 
101) Ibidem; Acta, 13 juni 1759. Om te laten merken dat het haar ernst was verhoogde de classis 
de boetes wegens verzuim van drie tot tien gulden, Acta, 16 aug. 1758. 
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seerd. Nog eenmaal verheft de classis haar stem om te protesteren tegen de 
opdringerige manier waarop de roomsen trachten hervormden tot hun geloof 
over te halen. Vooral boerenknechten en -meiden, in dienst van roomse boe
ren, waren hiertoe gemakkelijk te pressen. We horen nu ook iets over de wij
ze waarop de catechisatie op het Hoogland plaatsvond: 's winters vooral in de 
school op het Hoogland, waar meester La Bok echter weinig werk maakte 
van het onderricht in de christelijke beginselen; voor de jongelingen gebeur
de dit 's woensdags ten huize van de predikanten van Amersfoort, Bunscho
ten of Soest. De procureur-generaal van het Hof van Utrecht, waarbij men 
zijn beklag doet over deze geloofsovergangen, antwoordt echter dat deze za
ken niet onder de wetten van het land vallen en hij dus daarin niet competent 
is (102). Doch afgezien van dergelijke incidentele interconfessionele fricties 
doen zich geen wezenlijke verschuivingen meer voor in de godsdienstige ver
houdingen van het Hoogland. Een groepje getrouwen weet zich met de be
hulpzame hand van de classis te handhaven temidden van een katholieke om
geving. 

Het kapelletje dat zo lang de verstrooide broeders en zusters bijeengehouden 
had, verliest met de oprichting van een zelfstandige gemeente in 1838 en de 
bouw van een nieuwe, grotere kerk in 1843, na vijf eeuwen zijn functie als be
dehuis en siert sindsdien nog slechts het landschap met zijn eenvoudige, doch 
karakteristieke contouren. 

102) Acta, 11 maart, lOjuni.nov. 1772. 
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Rond een Noordnederlands Birgittencartuiarium uit de 
15e eeuw *) 

A. D. A. Monna 

In 1974 verwierf de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bij Sotheby in Londen 
een 15e eeuws cartularium, afkomstig uit het Birgittenklooster in de stad 
Utrecht, naar de veilingcatalogus ons meedeelt 1). Het lijkt misschien wat 
eigenaardig dat een dergelijke archiefbron op de handschriftenafdeling van 
een bibliotheek belandt, maar de Nederlandse archieven beschikken in het 
algemeen nu eenmaal niet over voldoende financiële middelen om een derge
lijke kostbare aankoop te doen. En in dit geval is dat maar goed ook, want an
ders was het cartularium, gezien de beschrijving in de catalogus, ongetwijfeld 
in het Utrechtse Gemeentearchief terecht gekomen. Naar uit dit artikel zal 
blijken, zou het echter, gezien de herkomst van het tweede gedeelte ervan, ei
genlijk op het Rijksarchief in deze provincie thuishoren. Toch is de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek misschien nog wel een betere, neutrale bewaar
plaats. Het is namelijk best mogelijk, dat het eerste gedeelte van het cartulari
um wèl uit het Birgittenklooster in de bisschopsstad afkomstig is. Op grond 
van deze overweging zou dan ook het Gemeentearchief zich als de meest 
geëigende bezitter kunnen opwerpen. 

Het handschrift, dat signatuur 4 C 15 heeft gekregen, is in een 19e eeuwse 
band van 340 bij 250 mm gebonden (Bretherton ligavit 1849). Het omvat twee 
katernen van elk acht perkamenten bladen, die ca. 320 bij ca. 233 mm meten. 
Links onder in de marge bevinden zich in alle bladen op de laatste na twee ga
ten. Toen het handschrift nog niet ingebonden was, moeten de losse bladen 
met behulp van een touwtje, dat door deze gaten liep, als een zogenaamde lias 
aan elkaar bevestigd zijn geweest. Het handschrift bestaat - het blijkt al uit 
het voorgaande - uit twee gedeelten. 
De bladzijden van het eerste gedeelte (het eerste katern; verder aangeduid als 
B) hebben een bladspiegel van 210 bij 151 mm en bevatten elk 37 regels tekst. 
Het is in één hand geschreven in een hybrida (textualis). In de marges staan 

*) Drs. P. N. G. Pesch was zo vriendelijk deze tekst kritisch door te lezen en van commentaar 
te voorzien. Drs. K. van der Horst en drs. R. C. J. van Maanen dank ik enkele adviezen. 
1) Veilingcatalogus Sotheby & Co (London, 16 mei 1974) nr. 3. In het volgende is het één en an
der ontleend aan de beschrijving van het handschrift in deze catalogus en aan een gedetailleerde 
getypte beschrijving van het document, gemaakt door antiquariaat H. P. Kraus te New York en 
in enkele exemplaren aan het handschrift toegevoegd. Zoals hierna wel duidelijk zal worden, ben 
ik met de in deze beschrijvingen naar voren gebrachte opvattingen lang niet altijd eens. De be
schrijving van Kraus bevat ook verschillende kleinere slordigheden, die ik hierna niet altijd expli
ciet vermeld, maar stilzwijgend verbeter. 
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wat korte notities over de inhoud. B bevat op fol. 1-7 zes copieën van bullen 
en andere documenten, die betrekking hebben op de Zweedse Birgittenorde, 
ook wel de Orde van Sint Salvator genaamd. Het laatste blad, fol. 8, is onbe
schreven. Naast de moderne potloodfoliëring in arabische cijfers (1-8) is op 
de eerste zes folia eveneens in arabische cijfers nog een oudere foliëring in 
inkt (40-45) aanwezig. Deze laatste foliëring dateert van na de 15e eeuw en is 
door twee verschillende handen aangebracht: de ene hand op fol. 40, de ande
re op fol. 41-45. Na de documenten volgt op fol. 7v25 (potloodfoliëring) een 
autografische notariële waarmerking van Willem Buser alias Rijndorp 2), no
taris in Utrecht. Een datering ontbreekt hierbij. 

Het tweede gedeelte van het cartularium, verder aangeduid als A2, waarvan 
de bladzijden een bladspiegel hebben van 217 bij 149 mm, is in een andere 
hand geschreven, eveneens een hybrida (textualis). De bladzijden van dit ge
deelte hebben 39 regels tekst. Ook hier zijn twee foliëringen in arabische cij
fers: de ene, fol. 9-16, is weer in potlood aangebracht, de andere, fol. 33-39, 
die ontbreekt op het laatste blad, dat evenals bij het eerste gedeelte onbe
schreven is, in inkt in dezelfde hand als fol. 40 van het eerste gedeelte. Het 
tweede gedeelte van het handschrift is incompleet. Het bevat de laatste arti
kelen van de zogenaamde Mare Magnum bul, op 1 mei 1413 door (tegen)paus 
Johannes XXIII uitgevaardigd ten behoeve van de Birgittenorde. In de marge 
staan de nummers van de artikelen in rood. De tekst begint pas in het 37e arti
kel. Uit het slot van het document blijkt, dat A2 op 4 maart 1461 in Utrecht is 
vervaardigd. Twee Utrechtse notarissen, Johannes Vliegher en Arnoldus van 
Culemborch, hebben de tekst van hun waarmerk voorzien. In de bladzijden, 
die hier direct aan voorafgaan, kan men lezen, hoe de overlevering van de 
tekst van deze bul heeft plaats gevonden. Voor deze ingewikkelde tekstover
levering, die van 1461 tot 1421 te volgen valt en niet onbelangrijk is voor het 
begrip van de geschiedenis van de orde in deze tijd, moge ik verwijzen naar 
het belangrijke werk van T. Nyberg over de middeleeuwse Birgittenkloosters 
3). Deze Zweedse historicus heeft hierbij geen gebruik gemaakt van het door 
de UB Utrecht verworven handschrift, maar raadpleegde - zoals nog zal blij
ken - een 17e eeuwse copie uit het Birgittenklooster in Kaldenkirchen. 
Zoals gezegd is het handschrift volgens de catalogus van Sotheby afkomstig 
uit het Birgittenklooster Maria Wijngaard in Utrecht. Met verwijzing naar 
een Duits boekje, waarin alle Birgittenkloosters die ooit bestaan hebben, 
worden opgesomd, wordt medegedeeld, dat dit klooster in 1461 gesticht is, 
het jaar dus, waarin de copie van de bul Mare Magnum in Utrecht werd ver
vaardigd 4). Kennelijk ging men er bij Sotheby en Kraus van uit, dat dit kloos
ter er direct behoefte aan had te beschikken over copieën van voor de orde 
belangrijke documenten. Helaas ontbreken in dit boekje alle literatuurverwij
zingen. Het is dan ook onduidelijk, waaraan de schrijver zijn kennis omtrent 

2) Er staat Rijndop, maar dit zal wel Rijndorp moeten zijn. Zie ook noot 7. 
3) T. Nyberg, Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters. Bibliotheca Historica Lundensis 
XV (Gleerup, 1965)231-235. 
4) Gesammelte Nachrichten über die einst bestandenen Klöster vom Orden der hl. Birgitta (Mün
chen, 1888)146. 
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het stichtingsjaar van Maria Wijngaard ontleend heeft 5). Er is dan ook geen 
enkele aanwijzing voor deze opvatting. Het Utrechtse Birgittenklooster is pas 
in 1484 ontstaan, toen de zusters van het Tertiarissenklooster, gelegen in de 
huidige Brigittenstraat, overgingen naarde Birgittenorde 6). De conclusie ligt 
voor de hand: de teksten van A2 kunnen niet gecopiëerd zijn ten behoeve van 
het Birgittenklooster in de stad Utrecht en wij zullen dan ook op zoek moeten 
gaan naar een andere plaats van herkomst van dit gedeelte van het cartulari-
um. 
Ten aanzien van B staat de mogelijkheid van herkomst uit het Utrechtse 
klooster wel open. Het jongste van de zes gecopiëerde documenten - het 
tweede - dateert namelijk van 8 mei 1485, toen in het Tertiarissenklooster de 
regel van Sint Birgitta reeds was ingevoerd. B moet dus in ieder geval na deze 
datum geschreven zijn. Wanneer precies, is onbekend. De Utrechtse notaris 
Willem Buser alias Rijndorp wordt vermeld in 1479, 1483 en 1487 7). Heel 
veel jaren na 1485 zullen wehet dus wel niet moeten zoeken. 
Lezend in het hiervoor al genoemde werk van T. Nyberg over de stichting van 
Birgittenkloosters in de middeleeuwen ben ik gestuit op een handschrift, dat 
zich bevindt in het Historisches Archiv des Erzbistums Köln. Dit handschrift 
(signatuur St. Aposteln B7, voortaan Al te noemen), dat bestaat uit vier ka
ternen van elk acht bladen, bevindt zich in een oude perkamenten omslag van 
ca. 324 bij 233-241 mm. De bladzijden, gefoliëerd 1-32, meten ca. 326 bij ca. 
238 mm en hebben een bladspiegel van 217 bij 149 mm. De tekst - 39 regels 
per bladzijde - is geschreven door één hand in een hybrida (textualis). Door 
alle bladen heen (maar niet door de band) bevinden zich links onder in de 
marge twee liasgaten. Ook dit manuscript bevat een aantal copieën van bul
len en andere documenten, die betrekking hebben op de Birgittenorde. Het 
laatste document is Mare Magnum. Maar het handschrift bevat niet de volle
dige tekst van deze belangrijke bul. De tekst is incompleet en eindigt bij fol. 
32v25 in het 37e artikel, juist waar het tweede gedeelte van het in de UB 
Utrecht berustende handschrift begint. De oude foliëring van A2 komt over
een met die van het Keulse handschrift. 

De conclusie uit al deze gegevens ligt voor de hand. Het Utrechtse en het 
Keulse handschrift hebben eens bij elkaar gehoord. De twee gedeelten uit 
Utrecht (A2 en B) zijn, zij het in andere volgorde, het vervolg geweest van het 
Keulse handschrift (Al). De beide handschriften vormden eens één geheel. 
Later, maar niet in de 15e eeuw, is een foliëring aangebracht, die liep van 1-
40. Het onbeschreven laatste blad van A2, dat fol. 40 had moeten zijn, werd 
echter overgeslagen. Het eerste blad van B kreeg fol. 40 als aanduiding. Daar-

5) Wellicht heeft de onbekende schrijver de 17e eeuwse copie van het handschrift, die in het 
Birgittenklooster in Kaldenkirchen aanwezig was, onder ogen gehad en uit de waarmerking door 
een Utrechtse notaris uit 1461 afgeleid, dat het origineel uit Utrecht afkomstig was en dat het 
klooster aldaar dus in 1461 gesticht is. Het stichtingsjaar 1461 van Maria Wijngaard spookt overi
gens wel meer rond. Zie Veilingcatalogus van Gendt (Amsterdam, 20 september 1977) nr. 491. 
6) Nyberg, Birgittinische Klostergründungen, 220-222; S. Muller Fz., ed., Catalogussen van de bij 
het stads-archief bewaarde archieven. Eerste afdeeling, de aan de stad Utrecht behoorende archieven 
(Utrecht, 1913) 158-160. 
7) S. Muller Fz., ed., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528) III (Utrecht, 
1919) nr. 4354, 4445,4574. 
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na werd op de volgende bladen, in een andere hand, de foliëring 41-45 aange
bracht. Toen de handschriften uit elkaar geraakten, werden in de 19e eeuw de 
twee gedeelten, die nu in Utrecht berusten, andersom ingebonden en met 
potlood gefoliëerd van 1-16. De eerste twee gedeelten, Al en A2, stammen 
uit 1461, het derde gedeelte, B, moet na 1485 geschreven zijn. In het hiervoor 
genoemde 17e eeuwse handschrift uit Kaldenkirchen, dat een groot aantal 
copieën van documenten met betrekking tot de Birgittenorde bevat, zijn deze 
drie gedeelten ook in deze oorspronkelijke volgorde, Al, A2, B opgenomen 
8). 
Zonder de gegevens van het Keulse handschrift zou de herkomst van het 
Utrechtse cartularium moeilijk met zekerheid vast te stellen zijn. Nu echter 
duidelijk is, dat beide handschriften eens één geheel gevormd hebben, is in ie
der geval A2 zonder moeite te localiseren. Het is uiteraard voor hetzelfde 
klooster vervaardigd als Al , waarvan Nyberg op eenvoudige wijze de oor
sprong heeft kunnen vaststellen 9). Op fol. Ir25 van Al staat namelijk ver
meld, dat Paulus Julehaze, pater en confessor generaal 10) van Marienburg in 
het dorp Soest bij Amersfoort, zich wendde tot de bisschoppelijke curie te 
Utrecht om ten behoeve van dit Birgittenklooster notariële afschriften te ver
krijgen van enkele ordedocumenten. Dit klooster was kort tevoren gesticht 
door Jacob van Gaasbeek, die in het voorjaar van 1459 overleed. 
Het staat dus zonder meer vast, dat Al en A2 voor Marienburg in Soest ge
maakt zijn. Waar B vandaan komt, moet echter nog nader bekeken worden. 
Hier ontbreekt in de tekst elke vermelding van het klooster van herkomst. Uit 
de oude foliëring kan zeker niet geconcludeerd worden, dat het ook uit Ma
rienburg komt. Deze foliëring is immers later aangebracht, op een tijdstip, dat 
het handschrift zich misschien al lang niet meer bevond in het klooster, waar 
het voor geschreven is. Wel is het opvallend, dat de zes documenten, die het 
bevat, niet tevens voorkomen in A. Zou een tekst in beide verzamelingen 
voorkomen, dan zou Marienburg als klooster van herkomst van B zelfs tame
lijk onwaarschijnlijk zijn. 

Wij hebben echter voor de localisatie van B een aanknopingspunt in het on
gedateerde waarmerk van de Utrechtse notaris Willem Buser alias Rijndorp, 
die in het laatste kwart van de 15e eeuw werkzaam was. Uit deze bemoeienis 
van een Utrechtse notaris mag men natuurlijk niet zo maar afleiden, dat het 
handschrift dan gemaakt is voor het Utrechtse Birgittenklooster. Ook het 
klooster in Soest liet immers haar copieën door twee Utrechtse notarissen 
waarmerken. Maar de mogelijkheid, dat B uit Utrecht komt, is zeker niet uit 
te sluiten. De vorm, waarin de beide documentenverzamelingen gegoten zijn, 
is namelijk duidelijk verschillend. Dit verschil wordt overigens pas goed dui
delijk, als men het complete handschrift, dus ook het gedeelte uit Keulen, on
der ogen heeft gehad. 

8) Bisschoppelijk Archief Aken, Hs Kaldenkirchen 185,28-155. 
9) Nyberg, Birgittinische Klostergründungen, 195-203, m.n. 197. 
10) Een Birgittenklooster bestond uit twee leefgemeenschappen met aan het hoofd een abdis. 
De ene bestond uit maximaal 60 nonnen, de andere uit maximaal 17 priesters en 8 lekebroeders. 
Aan het hoofd van het mannenconvent stond een confessor-generalis, een algemene biechtvader, 
die echter in rang onder de abdis stond. 



Wendde men zich in Soest in 1461 tot de bisschop om copieën van documen
ten te verkrijgen, uit niets blijkt dat voor het vervaardigen van B ook deze 
weg bewandeld is. A bevat een aantal documenten, die in de bisschoppelijke 
curie tot één notarieel instrument zijn samengevoegd. Het is kortom een no
tariële acte, waarin een aantal afschriften in extenso is opgenomen. Bij B is 
van een dergelijke vorm geen sprake. Dit bestaat uit een aantal losse docu
menten, door één hand gecopiëerd, met daarachter de autograaf van Willem 
Buser, die wordt aangeduid als clericus Traiectensis apostolica et imperiali auc-
toritate notarius 11). Nergens blijkt, zoals wij bij het handschrift uit Soest za
gen, enige bemoeienis van de bisschop bij de totstandkoming van de copieën. 
Een niet onbelangrijke vaststelling, want, als dat wel het geval zou zijn, dan 
zouden immers alle Birgittenkloosters in het bisdom Utrecht (Brielle, Gouda, 
Kampen, Soest en de stad Utrecht) als plaats van herkomst van B in aanmer
king kunnen komen. Nu moeten wij het, gezien het optreden van een 
Utrechtse notaris, mijns inziens zoeken in deze stad of in de omgeving ervan 
bij een Birgittenklooster, dat een aantal copieën van documenten officieel 
wilde laten waarmerken en daarvoor terecht kwam bij Willem Buser. Dan 
houden wij, lijkt mij, maar twee mogelijkheden over: Maria Wijngaard in de 
stad Utrecht zelf of, opnieuw, Marienburg in Soest, al was dat laatste klooster 
misschien meer op Amersfoort georiënteerd. Een keuze maken tussen deze 
twee kloosters lijkt mij niet goed mogelijk. Ik zou geen reden kunnen beden
ken, waarom in Marienburg of in Maria Wijngaard aan het einde van de 15e 
eeuw een bijzondere behoefte bestond om over copieën van juist deze docu
menten te beschikken. B is weliswaar kort na het ontstaan van Maria Wijn
gaard vervaardigd, op een moment dus dat het Utrechtse klooster misschien 
eerder behoefte had aan allerlei ordedocumenten dan Marienburg, maar toch 
is dit mijns inziens onvoldoende grond om voor Maria Wijngaard te opteren. 
Of B uit Utrecht of uit Soest komt, valt niet uit te maken. 
De inhoud van het Keulse en het Utrechtse handschrift is voor de geschiede
nis van de Birgittenorde in de Nederlanden waarschijnlijk niet zo bijster be
langrijk. De teksten hebben in het algemeen geen betrekking op onze streken 
en zijn ook wel van elders bekend. Ze waren in ieder geval al voorhanden in 
het Birgittenklooster in Kaldenkirchen, maar zullen toch ook nog wel in an
dere verzamelingen voorkomen. De inhoud van de handschriften kan dan 
ook beter in het bredere verband van de algemene ordegeschiedenis behan
deld worden. In deze bijdrage wil ik alleen nog nader ingaan op de vraag, hoe 
A1 in Keulen en A2 en B bij Sotheby in Londen terecht gekomen zijn. 
Al bevindt zich in het archief van de Keulse parochie St. Aposteln, dat berust 
in het Aartsbischoppelijk Archief aldaar. Oorspronkelijk had het signatuur 
Hs 18, maar toen in 1901 - het archief berustte toen nog bij de parochie - een 
nieuwe inventaris werd gemaakt, werd het gerangschikt onder afdeling B 

11) Uit de beschrijvingen van Sotheby en Antiquariaat Kraus blijkt, dat men daar dit verschil in 
vorm niet opgemerkt heeft. Ten onrechte wordt beweerd, dat het Utrechtse Birgittenklooster iets 
met de vervaardiging van de eerste twee documenten van B te maken heeft gehad. In deze docu
menten wordt Maria Wijngaard echter in het geheel niet genoemd. Naar Utrecht wijst alleen de 
ongedateerde notariële verklaring aan het eind van B, die verder niets te maken heeft met de in
houd van de eerste twee teksten. 
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(Handschriften, Akten) 1 (Copiare) no. 1 12). Na de tweede wereldoorlog, 
waarin een groot gedeelte van het archief verloren ging, was een nieuwe orde
ning noodzakelijk. Het handschrift heeft in de huidige getypte inventaris sig
natuur B7. In de inventaris uit 1901 is de opmerking toegevoegd, dat het 
waarschijnlijk afkomstig is uit het klooster Marienforst bij Bonn. De samen
steller zal wel op deze gedachte gekomen zijn door een ander handschrift in 
het parochiearchief, dat een verzameling copieën van teksten uit de 17e en 
18e eeuw van dit Birgittenklooster bevat 13). Hoewel ik dit handschrift niet 
meer heb kunnen raadplegen, daar het in de oorlog verloren is gegaan, zal de 
herkomst uit Marienforst er wel uitdrukkelijk in vermeld zijn geweest. In de 
inventaris uit 1901 blijkt in ieder geval niet, dat er enige twijfel bestond over 
de oorsprong. Ander, nu nog wèl voorhanden archiefmateriaal uit Marien
forst heb ik in het archief van St. Aposteln weliswaar niet gevonden, maar de 
in de inventaris getrokken conclusie, dat ook Al zich waarschijnlijk in dit Bir
gittenklooster bij Bonn bevonden heeft, lijkt mij niettemin juist. Een paar an
dere gegevens sluiten hier namelijk mooi bij aan. 

In de aantekeningen over het aartspriesterschap van Zwolle, die Arnold 
Waeijer (1606-1692), aartspriester en pastoor van die stad, maakte, wordt het 
een en ander medegedeeld over zijn neef Johannes Waeijer 14). Deze even
eens in Zwolle werkzame priester was rond 1601 door de aartsbisschop van 
Keulen benoemd tot commissaris-generaal van de Birgittenorde in Duitsland. 
In 1607 werd hij door het Zwolse stadsbestuur wegens zijn religieuze activitei
ten gevangen genomen en na een lange gevangenschap voor eeuwig uit de 
stad verbannen. Hij hield voortaan verblijf in het klooster Marienforst bij 
Bonn, waar hij op 12 oktober 1624, na zijn functie als commissaris-generaal 
23 jaar bekleed te hebben, overleed 15). Arnold Waeijer deelt verder mee, dat 
zijn neef volgens testamentaire beschikking zijn bibliotheek aan dit klooster 
heeft nagelaten. 

Deze Johannes Waeijer heeft in het begin van de 17e eeuw contacten onder
houden met het Birgittenklooster Marienburg in Soest. In een brief, die Vic
tor Scorel, een natuurlijke zoon van de schilder, vanuit Utrecht op 20 septem
ber 1605 schreef aan Sasbout Vosmeer, die toen in Keulen vertoefde, wordt 
medegedeeld, dat Waeijer zijn goedkeuring gehecht heeft aan de benoeming 

12) H. Schaefer, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die alte Erz-
diöceseKöln, LVIII (1901) 172. 
13) Idem 173. 
14) Arnold Waeijer, 'Nopende het aerts-priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Ne-
der-landen mitsgaders van eenige gedenckwaerdige voorvallen', G. A. Meijer, ed. Archief voor de 
Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (AAU), XLV (1920) 1-193, XLVI (1921) 193-361, m.n. 9-
14. De naam komt in verschillende vormen voor. Ik houd de spelling aan, die Waeijer zelf ge
bruikte. 
15) Ook bij P. Gerlach, ed., 'Het Necrologium van Tilman Vosmeer', Haarlemsche Bijdragen, 
XLVI (1946) 149-187, m.n. 179-180 wordt medegedeeld, dat hij 23 jaar commissaris-generaal van 
de orde was, maar als sterfdatum wordt 2 oktober 1624 gegeven. In de annotatie bij dit necrologi
um vindt men verdere literatuur over Johannes Waeijer. C. F. W. von Nettelbla, Vorläufige kurz
gefaßte Nachricht von einigen Klöstern der H. Schwedischen Birgitta ausserhalb Schweden besonders 
in Teutschland mit Urkunden und Kupferstichen (Frankfurt, enz., 1764) 59, die spreekt van Johannes 
Wagner, stelt zijn overlijden op 11 oktober 1624 en beweert, dat hij commissaris van de gehele 
orde was. 
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van Hildegondis Boss tot abdis 16). Sasbout Vosmeer noteerde achter op deze 
brief, dat deze benoeming inderdaad heeft plaats gevonden (Renovetur tacite 
electio et sic mandat 8 October 1605). 
Het is interessant te constateren, dat de Birgittenorde in Duitsland nog lang 
na de Hervorming kennelijk contact onderhield met een zusterklooster in 
Noordnederland en dat dit contact juist vanuit Marienforst, de verblijfplaats 
van Johannes Waeijer, plaats vond. Mede gezien het voorgaande ligt het dan 
ook voor de hand, dat het Keulse handschrift na de opheffing van Marien
burg in het klooster bij Bonn terecht gekomen is. Dit zal dan wel na 1619 ge
beurd zijn, want in dat jaar wordt nog een abdis in Soest vermeld 17). Of 
Waeijer zelf het handschrift in veiligheid heeft gebracht en het wellicht deel 
heeft uitgemaakt van zijn bibliotheek, valt niet na te gaan. Evenmin weten wij 
of er meer eigendommen van Marienburg naar Marienforst zijn overge
bracht. Wel is bekend, dat er meer kerkelijk bezit uit Noordnederland in dit 
laatste klooster in bewaring is gegeven. Toen een vriend van Johannes Waeij
er, de priester Nicolaas Wiggers Cousebant (1555-1628), in het begin van de 
17e eeuw uit de Republiek moest vluchten, vestigde hij zich in Keulen, waar 
hij Minderbroeder werd, met medeneming van een aantal relikwieën uit het 
klooster Egmond. Deze gaf hij in Marienforst in bewaring 18). Het zou wel
licht de moeite waard zijn eens na te gaan, of dit klooster ook verder nog 
enige rol gespeeld heeft bij de veiligstelling van kerkelijk bezit uit de Repu
bliek tijdens de Opstand. 

Wij kunnen dus wel aannemen, dat Al in het eerste kwart van de 17e eeuw of 
nog iets later vanuit Soest naar Marienforst is overgebracht. Het zal daar ver
moedelijk wel zijn bewaard tot aan de opheffing van dit klooster in 1802. Zo
als al vermeld, liet het in 1625 gestichte Birgittenklooster Marienfrucht in 
Kaldenkirchen in de tweede helft van de 17e eeuw copieën maken van een 
groot aantal documenten, waaronder de volledige teksten die voorkomen in 
Al, A2 en B 19). Waarschijnlijk heeft men deze documenten vanuit Marien
forst kunnen overnemen. Hieruit valt af te leiden, dat niet alleen Al, maar 
ook A2 en B zich in het Birgittenklooster bij Bonn bevonden hebben en dat 
de handschriften pas later uit elkaar zijn geraakt. Wanneer dat heeft plaats 
gevonden, is onbekend. Men zou daarbij echter kunnen denken aan het begin 
van de 19e eeuw, in de Franse Tijd, toen, zoals een paar eeuwen eerder in de 
Republiek, in het Rijnland vele kloosterbezittingen verspreid raakten, tijde
lijk elders werden ondergebracht, of verloren gingen. Sedertdien zal het 

16) RAU, Oud Bisschoppelijke Clerezie, nr. 275. 
17) G. Hilhorst, ed., 'Het klooster Marienburg van de H. Brigitta, ook St. Salvatorsorde ge
noemd, te Soest', AAU, V (1878) 239-292, 325-384, m.n. 381-384. 
18) J. J. Graaf, 'De reliquiën van S. Jeroen en S. Adalbert uit de abdij van Egmond'. Bijdragen 
voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, II (1874) 377-412, m.n. 397. Dat de relikwieën in Ma
rienforst in bewaring zijn gegeven, zal Graaf wel afgeleid hebben uit een brief, die apostolisch vi
caris Philippus Roveniusop 14 juli 1629 aan pater Arnoldus de Wit schreef. Hierin werd de laat
ste verzocht de relikwieën weer terug te halen. Deze brief berustte indertijd bij de Minderbroe
ders te Weert, maar is daar, naar men mij meedeelde, nu helaas onvindbaar. Ten aanzien van Ni
colaas Wiggers Cousebant zie D. van Heel, N. W. C. als seculier priester 1555-1603 en als minder
broeder 1603-1628 (Haarlem, 1929) m.n. 36-47. 
19) Zie over dit klooster T. Nyberg, 'Das Birgittenklooster in Kaldenkirchen', Heimatbuch des 
Grenzkreises Kempen-Krefeld, 1964, 229-234. 
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handschrift uit twee gedeelten bestaan hebben. Het ene gedeelte belandde 
toen in het parochiearchief van St. Aposteln in Keulen. 
Alvorens in te gaan op de vraag, hoe de andere twee gedeelten bij Sotheby te
recht gekomen zijn, eerst nog even aandacht voor iets, waar ik tot nu toe aan 
voorbij gegaan ben en dat ook pas bekeken kan worden, nu wel aannemelijk 
is, dat Al en ook A2 in het eerste kwart van de 17e eeuw van Soest naar Ma
rienforst zijn overgebracht. Al is gebonden in een zogenaamde Kopert, een 
eenvoudige slappe perkamenten band of omslag. Hierbij werden boekblok en 
omslag op eenvoudige wijze aan elkaar verbonden door de draden, waarop de 
katernen genaaid waren, door de rug van de omslag te steken 20). Het achter
plat van een dergelijke Kopert was vaak verlengd, zodat men een klep had. 
Als de band gesloten was, kon men deze klep omslaan op het voorplat. De 
overblijfselen van deze klep zijn bij Al nog duidelijk te zien. Bij dit omslag 
valt verder nog iets bijzonders op. Het is wel wat ruim voor de vier katernen, 
die er nu inzitten. Zonder moeite zouden ook A2 en B, tezamen twee kater
nen, er in passen. Als dat inderdaad eens het geval geweest is, dan heeft de la
tere verandering van inhoud geen sporen nagelaten, maar dat is bij een derge
lijke eenvoudige bindwijze misschien niet zo verwonderlijk. 
De vraag komt nu natuurlijk op, waar de band gemaakt is, in Marienforst of 
in Marienburg. Dit lijkt mij echter moeilijk vast te stellen. Volgens Schmidt 
was het in de late middeleeuwen heel gebruikelijk dat boeken op deze een
voudige en goedkope wijze werden ingebonden. Wanneer de methode in on
bruik geraakte, vermeldt hij niet, maar het woord Kopert, afgeleid van het La
tijnse coopertorium (kaft, omslag), heeft naar zijn mening in de loop van de 16e 
eeuw zijn specifieke betekenis van een onverstijfde band, een band „sine as-
seribus" verloren. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat deze simpele bindwijze, 
zeker voor archiefstukken, die slechts sporadisch geraadpleegd werden, nog 
lang nadien toegepast kan zijn. Hoe oud het omslag is en waar het gemaakt is, 
kan dan ook maar beter in het midden gelaten worden. 

Daardoor valt ook niet vast te stellen, hoe B in Marienforst beland is. Indien 
B ook voor Soest vervaardigd is, dan vormt dit natuurlijk geen probleem en 
zal het wel tegelijk met A naar Marienforst zijn overgebracht. Is Maria Wijn
gaard echter de plaats van herkomst, dan zou B, als het omslag in Marienburg 
gemaakt zou zijn, mogelijk via dit klooster naar Marienforst zijn overge
bracht. Maria Wijngaard, een stedelijk klooster, zal namelijk wel eerder op
geheven zijn dan het zusterklooster in Soest 21). B zou dan na de opheffing 
eerst naar Soest gebracht kunnen zijn, waar beide handschriften in één band 
werden gebonden. Hier is echter weinig zeker. Er zijn verschillende mogelijk
heden. In dit verband zij nog opgemerkt, dat de liasgaten in het laatste blad 
van A2 ontbreken. De drie gedeelten zullen - vóór de omslag werd aange
bracht - dan ook wel niet in de volgorde Al, A2, B aan elkaar bevestigd zijn 

20) W. Schmidt, 'In einem Kopert gebunden' in: Aus der Arbeit des Bibliothekars. Aufsätze und 
Abhandlungen Fritz Redenbacher zum 60. Geburtstag dargebracht (Erlangen, 1960) 59-82. 
21) De gegevens van S. Muller Fz., ed., Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archie
ven. 158-160 e n j . de Hullu en S.A. Waller Zeper, ed.. Catalogus van de archieven der kleine kapitte
len en kloosters (Rijks-archieven in de provincie Utrecht; Utrecht. 1905)'200-201 over de lotgeval
len van Marienburg en Maria Wijngaard tijdens de Hervorming komen niet geheel overeen. 
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geweest. Het is wel mogelijk, dat het touwtje niet door de laatste bladzijde 
liep, maar dat dit bij een bladzijde ergens middenin het geval was, is moeilijk 
voorstelbaar. 
Na deze details naar de vraag, wat er nu na de opheffing van Marienforst ge
beurd is met het gedeelte, dat door de UB Utrecht is verworven. Dit gedeelte, 
dat op 16 mei 1974 bij Sotheby onder de hamer kwam, was toen afkomstig uit 
de collectie van Sven Eriksson. Daarvoor heeft het echter deel uitgemaakt 
van de verzameling van de bekende Engelse antiquair en bibliofiel Thomas 
Phillipps (1792-1872). De signatuur van diens collectie, nr. 13970, staat er in 
vermeld. In de door hemzelf uitgegeven catalogus van zijn manuscripten, 
wordt het onder dit nummer als volgt aangeduid: Bulla pro Ecclesia S. Petri ad 
Vinculo ac Abb. S. M. de Waestenc, ord. S. Aug. Lyncopen. Dioc. in Swecia 4 to 
V.s. XVpp. 32 22). Phillipps heeft zich er bij de beschrijving dus toe beperkt 
aan te geven, wat de eerste tekst inhoudt: de bullen voor de kerk van Sint Pie-
tersbanden in Rome en voor Vadstena, het Zweedse moederklooster van de 
orde. 

Phillipps heeft een enorme collectie Nederlandse manuscripten verzameld. 
Het grootste gedeelte ervan heeft hij verworven uit de bibliotheken van Jo-
han Meerman (1753-1815) en Petrus van Musschenbroek (1764-1823), die res
pectievelijk in 1824 en 1826 geveild werden. Toch heeft hij nr. 13970 niet in 
Nederland aangekocht. Bij de nummers 13966 tot 13974 staat in zijn catalogus 
vermeld Ex. Bibl. Miscellaneis 23). Uit een potloodaantekening in het hand
schrift (Rodd 1849) blijkt, dat hij het in 1849 van de Londense boekverkoper 
Thomas Rodd (1796-1849) 24) gekocht heeft. Waar deze het handschrift heeft 
verworven, is onbekend, maar, gezien het voorgaande, moeten wij het waar
schijnlijk eerder in het Rijnland dan in Nederland zoeken. 
Was de beschrijving in Phillipps' catalogus wat uitvoeriger geweest en was er 
enige aanduiding in opgenomen, dat het handschrift op Utrecht betrekking 
heeft, dan was het waarschijnlijk al veel eerder in Nederlandse handen over
gegaan. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden namelijk door de erfgena
men van Phillipps grote gedeelten van zijn manuscriptenverzameling ver
kocht. In 1886 vond met de Duitse regering een transactie plaats. Twee jaar 
later werden door de Nederlandse regering alle manuscripten uit de collectie 
aangekocht, die op ons land betrekking hebben. De Utrechtse archivaris S. 
Muller Fz. selecteerde met zijn medewerker L. van Hasselt tijdens een ver
blijf in Engeland het relevante materiaal. Gezien de enorme omvang van de 
verzameling werd in eerste instantie verzameld aan de hand van Phillipps' ei
gen catalogus en de auctiecatalogi van de bibliotheken van Meerman en Van 
Musschenbroek. In het verslag, dat Muller schreef over zijn bemoeienis met 

22) The Phillipps Manuscripts. Catalogus Librorum Manuscriptorum in Bibliolheca D. Thomae Phil
lipps, BT. Impressum typis medio-montanis 1837-1871, with an Introduction by A. N. L. Munby 
(London, 1968)258. 
23) Zie noot 22. Zie ook A. N. L. Munby, Phillipps Studies (5 din; Cambridge, 1951-1965) IV, 
188. 
24) Over Rodd zie Dictionary of National Biography, XLIX (London, 1897) 78. Het handschrift 
wordt niet vermeld in de verkoopcatalogi vàn de collectie van Rodd uit 1 849/1850. Maar waar
schijnlijk is al vóór de officiële verkoop het een en ander uit zijn nalatenschap verkocht (vriende
lijke mededeling van Miss J. M. Backhouse, The British Library, 6 februari 1980). 
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deze aankoop 25), klaagde hij over de moeilijkheden, die deze selectie met 
zich meebracht. De beschrijving van de manuscripten in de catalogus van 
Phillipps liet naar zijn mening veel te wensen over. Wat het Birgittenhand
schrift betreft kunnen wij hem inderdaad geen ongelijk geven. Het is dan ook 
niet verbazend, dat Muller en Van Hasselt op grond van deze beschrijving de 
Nederlandse herkomst ervan niet onderkend hebben. Was dat wel het geval 
geweest, dan was het handschrift ongetwijfeld in 1888 op het Utrechtse Rijks-
of Gemeentearchief terecht gekomen en had Muller, - zoals hij volgens de 
verhalen wel vaker placht te doen - in zijn dubbelfunctie van Rijks- èn Ge
meentearchivaris, misschien wel een aardige correspondentie met zichzelf ge
voerd over herkomst en meest geschikte bewaarplaats van dit Birgittencartu-
larium. 

25) S. Muller Fz., 'De aankoop der Hollandsche handschriften van Sir Thomas Phillipps te 
Cheltenham', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks V (1889) 104-
122. Zie ook A. N. L. Munby, 'The Netherlands Goverment's Purchase of Phillipps Manuscripts 
in 1888', Het Boek, XXXIII (1958/9) 1-8. 
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De Dood in de Paulusabdij 

J. W. C. van Campen 

Als in het late najaar van 1528 Mattheus van Goch, abt van de St. Paulusab
dij, voor de zoveelste maal na de conventsmis door de open kloostergang naar 
zijn kamer terugkeerde, kon het gebeuren dat hij peinzend bleef staan bij de 
gedenksteen, die hij zelf daar, nog maar kort geleden, had laten aanbrengen 
nadat in augustus binnen enkele dagen de halve communiteit bezweek aan 
een vreemde, onbekende ziekte, waartegen geen genezend kruid in de kloos-
tertuin te vinden was. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Het 
oude rijmpje was meer dan duidelijk in eigen huis bevestigd 1). 
Wel had Benedictus in het 36e hoofdstuk van zijn Regel zieke monniken met 
grote nadruk in de zorg van hun abt aanbevolen en voorschriften gegeven 
omtrent behandeling, afzondering in een aparte ziekenafdeling, dispensaties 
in het strenge voedingsregiem en dergelijke; wel waren in de kloosterbiblio-
theek enkele medische en botanische handschriften aanwezig, zoals ook in 
Egmond het geval was en in de grote abdijen elders zelfs in veelvoud -, maar 
bij een onbekende ziekte kon boek noch kruid baten 2). Juist die onmacht, 
die onzekerheid was het, die allen zo aangegrepen, zo moedeloos gemaakt 
had, niet de sterfgevallen op zichzelf, hoe uitzonderlijk ook in aantal deze 
keer. In een langbestaande abdij als de St. Paulus is de Dood van ouds een ge
regelde bezoeker, die met dezelfde hospitaliteit bejegend diende te worden 
als de Regel voor andere gasten voorschrijft. 

Hij hoefde maar rond te kijken op het kerkhof en in de kloostergang. Daar la
gen er al zoveel begraven. . . . Eerder nog in dit jaar was zijn medebroeder 
Adrianus gestorven, de vorige abt, Willem van Nijkerken had in 1521 zijn 
grafsteen gekregen, diens voorganger . . . neen, die lag hier niet: Jacob van 
der Steegh was in 1490, op reis naar het Provinciaal Kapittel tussen Cochem 
en Trier aan de pest overleden. Requiescant in pace. 
En dan opeens, zakelijk: hij moest er aan denken de namen van de recent 
overledenen door te geven aan de abt van St. Martinus te Keulen, die hem in 
'29 op het Kapittel te Mainz zou vertegenwoordigen. Daar zouden ze voor de 

1) Het gaat hier niet over de al dikwijls in Europa uitgebroken Engelse ziekte (Sudor anglicus, 
Zweetziekte), die in Utrecht eerst een jaar later optrad, daer men voertijds hier nyet off en wiste, 
Procuratieboeken 30 sept. 1519, GAU, Stad, I, no. 703. 
2) In het algemeen: W. van Heteren O.S.B., 'Geneeskunde en ziekenverpleging in de voorma
lige Benedictijner Kloosters', Het jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandse 
Katholieken, 1895,230-271. 
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afgevaardigden van alle bij de Bursfelder Congregatie aangesloten abdijen 
opgelezen en in het resolutieboek vermeld worden. 

Mattheus keek nog eens naar de grote, tegen de muur van de kloostergang 
vastgezette steen. Ja, hij had er goed aan gedaan geen latijnse tekst te laten 
hakken, maar de landstaal te gebruiken om ook in breder kring aan de ver
gankelijkheid van het leven en de zekerheid van de dood te herinneren, soms 
zelfs van de haastige en onvoorziene dood, waarvan in de Litanie van Alle 
Heiligen gebeden werd gevrijwaard te blijven. Media vita in morte sumus. Hij 
glimlachte, 't Latijn was hem toch altijd meer vertrouwd. 

O menschen wij begeeren dat ghij wilt bidden voor de sielen van alle menschen 
ende insonder voor hfeerj Jan van Keulen, h. Wauter van Almelo, h. Cornells 
Aertsz., h. Peter van Rotterdam, h. Adriaan van Schoonhoven, h. Jan vanRijsen, h. 
Pauwei van Ommeren, priesteren. 
h. Cornells van Delft, h. Benedictus van Blochoven, diaconen, conventualen van S. 
Pauwei binnen Utrecht, ende voor den dienaren des convents die haesteliken ende 
metten voorseijde conventualen hier gestorven sijn ende leggen in dit pant begraven 
int iaer ons Heren XVC ende XXVIII in de maent van Augusto. 

O mensche dat ghij sijt, hebben wij geweest, 
Gedenct oock dat wij nu sijn, dat suit ghij werden. 
Godt heeft gedaen een recht recht, 
Hier leyt de heer al bij de knecht. 

Van Buchel heeft bovenstaande tekst ongetwijfeld volledig afgeschreven 3), 
maar in het Resolutieboek van het kapittel te Mainz wordt de opsomming der 
overleden huisgenoten voortgezet met Albertus en Benedictus, donaten en 
Johannes en Henricus, familiäres, wat wel de op de memoriesteen vermelde 
„dienaren" moeten zijn. Bovendien wordt nog als in het afgelopen kapittel
jaar overleden vermeld ene Mechtildis van der Straissen, quae habuit literam 
confraternitatis, dat wil zeggen dat zij door een brief van gebedsbroederschap 
min of meer geacht werd tot de kloosterfamilie te behoren 4). In een latere 
terminologie zou zij waarschijnlijk oblate van de abdij genoemd zijn. 
Bijeengenomen waren er in dat jaar dus elf monniken en twee man van het le
kenpersoneel haestelicken overleden. Voor zover bekend is, heeft de Paulus
abdij wat de bezetting betreft niet tot de grotere benedictijnenkloosters be
hoord. In 1536 telde zij 11 capitulanten (stemgerechtigde monniken), in 1572, 
in de nadagen, nog 14 en daarnaast nog enkele conversen en proveniers 5). Er 
kunnen na de calamiteit van 1528 niet zo heel veel monniken onder de leiding 
van abt Mattheus overgebleven zijn, die de gestorven medebroeders nog 

3) Van Buchel, Monumenta in templis (Hs. in bibl. GAU), fol. 69 en Van Engelen, Grafs en Wapen 
(Hs. ibid.) II, fol. 184. 
4) P. Volk, ed., Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation (4 dn; Siegburg, 1955-
1972) I, 531. Letterlijk dezelfde opsomming in het Register van recessen van de kapittelvergaderin
gen van de Unio Bursfeldensis der Benedictijnenorde, 1520-1537 in het archief van de Abdij Oost
broek, RAU, Kleine Kloosters en Kapittels, nr. 566. 
5) R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie (Utrecht, enz., 1954) nr. 
151. 
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enige tijd in hun gebeden indachtig waren en in hun conversatie, steeds vager 
en minder, memoreerden. Tot ook zij, op hun beurt, heengingen en alleen 
wat namen op grafsteentjes achterbleven. 

Hier bekruipt de historicus, als zo dikwijls, het irriterende gevoel tegen een 
beslagen ruit te kijken. Hij zou willen weten wat voor mensen achter die na
men schuilgingen, wat zij als groep, als kloostergemeenschap betekenden, 
hoe het met de observantie van de Regel stond, hoe de in benedictijnenkloos
ters zo belangrijke liturgie gevierd werd, hun spiritualiteit en wat hun biblio
theek meer aan handsschriften en boeken bevatte dan het weinige dat daar
van nog bekend is. Van het archief van de Paulusabdij is zoveel verloren ge
gaan, dat dergelijke vragen nauwelijks of niet te beantwoorden zijn. Wat de 
Reformatie in de 16e eeuw gespaard heeft, beperkte zich vrijwel tot die ar
chiefbestanddelen die bruikbaar waren voor het beheer en de exploitatie van 
de in beslag genomen gebouwen en landerijen. Wanneer een kenner van de 
vroegere benedictijnenkloosters 6) geen gebruik had kunnen maken van de 
archieven van de Congregatio of Unio Bursfeldensis, door zijn ordesgenoot P. 
Valk in studies en bronnenuitgaven toegankelijk gemaakt 7), zou hij met de 
schrale utrechtse gegevens de geschiedenis van de abdij zelfs niet in hoofd-
trekken hebben kunnen beschrijven. 
In de kerkelijke hervormingsbewegingen, vooral na en tengevolge van het 
Concilie van Constanz (1414-1418) was uiteraard ook het kloosterwezen be
trokken. Bezinning op de oorspronkelijke opzet, herstel van verslapte obser
vantie, terugdringing van ontstane wildgroei in leefwijze en ritus dienden, 
waar dat nodig was, in de afzonderlijke orden en kloosters nagestreefd te wor
den. In de benedictijnenorde heeft deze vernieuwingstendens geleid tot het 
ontstaan in de jaren 1440-1446 van de Unie of Congregatie van Bursfeld, ge
noemd naar de abdij van die naam aan de Weser, van waaruit de aanzet tot 
hervorming gegeven werd en waarbij zich geleidelijk steeds meer abdijen in 
Noord- en Westduitsland, Nederland, België en Denemarken aansloten. Op 
den duur telde „Bursfeld" meer dan honderd abdijen onder een Generaal 
Kapittel als hoogste gezag. 
In de Nederlanden waren het de Paulusabdij van Utrecht, Oostbroek, Sel-
werd bij Groningen en Klaarwater op de Veluwe, die (1469) als eersten tot de 
Unie toetraden. Egmond volgde in 1491, Staveren in beginsel in 1495. De aan
vaarding van de striktere observantie van Bursfeld bracht behalve verbete
ring van de kloostergeest en een zekere uniformiteit in leefgewoonten ook be
paalde rechten en plichten mee voor de aangesloten abdijen. Tot de laatste 
behoorde onder andere de plicht van de abten om persoonlijk of door een 
vertegenwoordiger te compareren op de vergaderingen van het Generaal Ka
pittel en op die van de Provinciale Kapittels, waarin de Unie sedert 1474 ver
deeld was 8). 

6) C. Damen, 'Over de St. Paulusabdij te Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1957, 29-49; 
idem. De Orde van St. Benediktus in Nederland (Brugge, enz., 1965), passim. 
7) Vooral het in noot 4) vermelde 4-delige werk. 
8) Over Bursfeld: de vele publicaties van P. Volk O.S.B. -Verder: C. Damen, Bursfeld en Neder
land, Kort na de dood van de auteur gestencild uitgegeven door de St. Paulus-abdij te Oosterhout 
(1976). 
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Afb. 1. Zegel van abt Jan Clauwaert, 1475. Afb. 2. 
Rijksarch. Utrecht. I486. 

Zegel van abt Jacob van der Steegh, 
Rijksarch. Utrecht. 

De aansluiting bij Bursfeld van de Paulusabdij in 1469 is wel niet op initiatief 
van de sinds 1458 fungerende abt Jan Clauwaert tot stand gekomen, maar is 
eerder een gevolg geweest van de visitatie van alle benedictijnenkloosters in 
Nederland, waarmee bisschop David van Bourgondië kort te voren abt Adam 
Meyer van St. Martinus te Keulen en abt Johan van St. Mathias te Trier be
last had 9). Geheel van harte is de hervorming in bursfeldse geest aanvanke
lijk niet verlopen. Er zullen monniken geweest zijn, die er mee instemden, an
deren, inbegrepen de abt zelf, bleven afkerig van veranderingen. De abt heeft 
zich zelfs nooit verwaardigd op een Generaal Kapittel te verschijnen, soms 
liet hij zich daar niet eens vertegenwoordigen. Blijkbaar bleef het lijdelijk ver
zet voortduren en wellicht waren er ook misstanden van andere aard. Want in 
1484 meende de bisschop nogmaals te moeten ingrijpen en opnieuw een visi
tatie te bevelen van de mannen- en vrouwenkloosters van de orden in zijn bis
dom en vooral van Sint Paulus te Utrecht 10). Hoe deze visitatie door abt Adam 
van Keulen, abt Dirk van Werden en abt Gerard van Oostbroek verliep, is 
niet bekend, maar als een gevolg daarvan mag wel beschouwd worden, dat 
Jan Clauwaert aftrad (1485). Hij wordt in 1493 als overleden vermeld. 
Zijn opvolger Jacob van der Steegh, monnik uit de St. Martinusabdijte Keulen 
11), een vroom en geleerd man 12), heeft in het begin van zijn abbatiaat nog 
hooglopende interne moeilijkheden gehad, maar spoedig daarna mocht de 
hervorming van de Paulusabdij als geslaagd beschouwd worden. In de officië-

9) Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III (1961), 27. 
10) Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (AA U), XXIV (1897) 305-308. 
11) Aangesteld door paus Innocentius VIII in dezelfde acte van 9 maart 1485, waarin aan de af
getreden abt Clauwaert een jaargeld wordt toegekend. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bis
dom Haarlem LVII, 1939, 377. 
12) Proeliarius (zie noot 21)21 en 23. 
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Afb. 3. Zegel van abt Willem van Nijkerken, 
1512. Rijksarch. Utrecht. 

Afb. 4. Zegel van abt Mattheus van Goch, 1522. 
Rijksarch. Utrecht. 

Ie abtslijsten van de Unie wordt hij dan ook vermeld ahprimus in reformatione 
13). Hij schijnt in zijn vrij korte abtsperiode (1485-1494) nog al actief geweest 
te zijn in Unie-aangelegenheden. Op het kapittel te Trier in 1486 was hij een 
der vier voorzitters, te Keulen in 1488 was hij als gewoon lid. Toen na hooglo
pende partijstrijd onder de monniken van Egmond, voor- en tegenstanders in 
1491 eindelijk tot overeenstemming kwamen en de reformatie aanvaardden, 
waren hij en abt Albert van Oostbroek bij de besprekingen en besluitvorming 
ingeschakeld geweest 14). 
Van der Steegh zelf werd meer dan eens door bisschop David als kloosterher
vormer aangewezen. In Weerselo boekte hij geen succes. Ook bij Vrouwen
klooster in De Bilt liepen de pogingen van hem en zijn medevisitator op niets 
uit, vooral door de machinaties van de domdeken Ludolf, die daarover van 
Jacob van Domburg, abt van Oostbroek, het nodige te horen kreeg. Eveneens 
mislukte de hervorming van het deftige benedictinessenklooster Oudwijk. 
Voelden de zusters er al niet voor, veranderingen in hun al te werelds gewor
den levenswijze te laten aanbrengen, hun families, die overtollige dochters 
daar graag onderbrachten, nog minder. Ze wisten een aanhang op te tromme
len voor een oploop, een protest-actie avant la lettre vóór het bisschoppelijk 
paleis, waar de abt in de joelende troep lelijk in het nauw kwam. De bisschop 
in zijne kamer dit hoorende, riep hem naar binnen . . . en daarmee eindigt het 
relaas 15) van deze Utrechtse rel. De bisschop heeft wijselijk van verdere visi
tatie afgezien. 
Per schip op weg naar het Provinciaal Kapittel van 1494 te Trier, werd abt 

13) Volk, Generalkapitels-Rezesse, I, 142. 
14) Chr. S. Dessing, ed., Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in 
de 15e eeuw. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 3e serie 
LV (Utrecht, 1930)219,223. 
15) Proeliarius, 23. 
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Van der Steegh bij Cochem door de pest overvallen en enkele dagen later in 
de abdij Maria ad martyres te Trier, waar hij indertijd zijn professie gedaan 
had, begraven 16). 
Na hem werd, 1495, Willem van Nijkerken, Wilhelmus de Nova Ecclesia, tot 
abt van de Paulusabdij gekozen. Tijdens zijn abbatiaat is de herstelde obser
vantie blijkbaar gestabiliseerd gebleven. Hij bezocht geregeld de kapittelver
gaderingen, behalve tussen 1503 en 1513. Over zijn persoon is nog bekend, 
dat hij zich 24 juli 1518 voor het te Bursfeld te houden Generaal Kapittel, met 
een beroep op lichamelijke ongemakken, hoge leeftijd en de verre reis ver
ontschuldigde en de abt van Brauweiler als zijn procurator aanwees 17). 12 
augustus 1521 is hij overleden. 
Tertius in reformatione was Mattheus van Goch, de abt die in het begin van dit 
artikel in de kloostergang te peinzen stond bij de memoriesteen van een reeks 
medebroeders. Ofschoon slechts gekozen (13 september 1521) en nog niet 
beëdigd, werd hij nog in dat jaar met de abten van Egmond en Oostbroek aan
gewezen om de incorporatie van het klooster te Affligem in België tot stand 
te brengen 18). In 1522 legde hij te Mainz de gebruikelijke eed van trouw aan 
de Unie af en vertegenwoordigde daar tevens de afwezige proost van Af
fligem. In 1524 woonde Mattheus zelf de kapittelvergadering te Werden bij. 
Te Abdinghof in 1526 werden hij en Abt Everard van Oostbroek vertegen
woordigd door de abt van St. Pantaleon in Keulen. In 1529 te Mainz, waar de 
vele doden van de Paulusabdij in het vorig jaar officieel vermeld werden, trad 
de abt van St. Martinus te Keulen als zijn procurator op 19). Of die plaatsver
vangingen met de gezondheidstoestand van Mattheus samenhingen of welke 
andere reden hij gehad mag hebben om de toch altijd moeizame reizen niet te 
ondernemen, is onbekend. In 1530 echter was hij met zijn ambtgenoot Johan 
van Oostbroek weer te Keulen aanwezig. 

15 februari 1535 is hij overleden. Op het Generaal Kapittel 27-29 augustus 
1536 op Oostbroek, werd de Paulusabdij door haar nieuwe abt Gerhard van 
Nijkerken persoonlijk gerepresenteerd. 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat Mattheus van Goch toegewijd aanhan
ger van de Bursfelder Unie geweest is en dat ook onder zijn bestuur de obser
vantie van de Regel, evenals onder zijn laatste voorgangers, gehandhaafd is. 
Veel later, in 1572 bij de keuze van de laatste abt die nog gefungeerd heeft, 
Gerard van Mierlo, zal verklaard worden, dat in de Paulusabdij de goede 
geest bewaard is gebleven 20). 
De functionaris Mattheus van Goch staat ons nu wel ongeveer voor ogen, 
maar de levende mens van alle dag, zijn type, zijn stijl, karaktertrekken, heb
belijkheden en desnoods onhebbelijkheden blijven in het duister. 
Nu wil het toeval, dat het gordijn dat bij de abt dicht bleef, even op een kier 
open gaat voor een van zijn monniken, Jan van Keulen, de eerstgenoemde en 

16) Ibid., 23 en 24. Het jaartal 1490 aldaar is onjuist. 
17) Damen, Bursfeld en Nederland, 119:.. .personaliter non possum accedere. corporalibus incom-
modis acsenio legitimaque itineris distantia prepeditus, et quin in penultimo capitulo interfui. . . 
18) Volk, Generalkapitels-Rezesse, I, 491. 
19) Ibid., 1,497,511, 519, 532. 
20) AAV, 111,(1876)309. 
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dus waarschijnlijk de oudste op de dodenlijst van 1528. Hij komt terloops 
voor in een zieh grotendeels in Friesland afspelend verhaal van monastieke 
en politieke beroeringen, vol verzet en agressie, moord, partijstrijd, brand
stichting en alles wat in een nog tamelijk rauwe maatschappij bij tijd en wijle 
boven kan komen. Als pater Jan in een utrechtse episode van dat geschied
verhaal een kleine rol komt te spelen, blijkt hij een misschien wat argeloos, 
maar in ieder geval een medelijdend en gevoelig mens te zijn. Daarna ver
dwijnt hij weer achter naam en sterfdatum. 

Het zojuist bedoelde geschiedverhaal over de jaren 1485-1517, dat Proeliarius 
tot titel heeft, berust in handschrift (nr. 1383) in de Provinciale Bibliotheek te 
Leeuwarden 21). De tekst is c. 1500-1518 geschreven door Jacobus van Oest, 
van Oudewater, abt van het klooster van St. Odulfus te Staveren, en, na zijn 
dood in 1516, aangevuld en vervolgd door zijn kapelaan Paulus Rodolfi, van 
Rixtel 22). In de haast dramatische gebeurtenissen, die het grootste deel van 
het handschrift beslaan, is Jacob van Oest hoofdfiguur. De tot in details tre
dende en zeker niet onpartijdige beschrijving roept een beeld op van bepaal
de aspecten van de laat-middeleeuwse samenleving, met name van de moei
lijkheden die soms ontstonden als pogingen tot kloosterhervorming botsten 
op lijdelijk of feitelijk verzet van behoudzuchtige of rebelse monniken. De 
passages waarin Utrecht en de Paulusabdij figuren zijn te karakteristiek om 
niet naverteld te worden. 
Jacobus van Oest, afkomstig uit Oudewater, ingetreden in het hervormde be
nedictijnenklooster Laach bij Andernach 23), kwam naar Utrecht, mogelijk 
reeds toen de Paulusabdij onder abt Clauwaert nog dubieerde over de toetre
ding tot de Unie. In ieder geval was hij daar prior onder het geconsolideerde 
bestuur van abt Van der Steegh. Deze bewerkte zijn overplaatsing naar Eg-
mond, waar de strijd voor en tegen de nieuwe richting nog aan de gang was. 
De aansluiting bij Bursfeld in 1491 zal zeker door zijn aanwezigheid en optre
den - hij was ook daar prior- beïnvloed zijn. Driejaren later, 15 oktober 1494, 
werd Jacob van Oest in een vergadering van geestelijke en wereldlijke autho-
riteiten in Friesland tot abt gekozen van de St. Odulfusabdij te Staveren 24). 
De Egmonder heeft slechts met grote tegenzin zijn benoeming aanvaard, be
kend als hij was met de reputatie van die plaats als woest en tot geen spoor van 
godsvrucht gezind, verwaarloosd in geestelijke en tijdelijke belangen en gebouwen, 
bezwaard met vele schulden, vol slechte monniken en valse broeders 25). Excusez 
du peu! 
De Proeliarius geeft over alles wat daarop volgde een meer dan uitvoerig, 

21) Proeliarius recemiora Frisie bet/a continens. In vertaling door J. G. Ottema uitgegeven 
(Leeuwarden, 1855) als Proeliarius of Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het 
jaar 15IS, beschreven door broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyler. 
Naar deze vertaling wordt hier geciteerd. 
22) Zelf noemt deze zich broeder Paulus, voorheen Johannes Rixtel, die met zijn abt in Fgmond 
woonde en die ook dit boek geschreven heeft, uit de aanteekeningen van zijnen heer abt, waarbij hij ech
ter vele andere dingen op hunne plaats gevoegd en het geheel voltooid heeft. {Proeliarius, 184). 
23) Monasterium ad lacum. Tegenwoordig: Maria Laach. 
24) In 1495 overgebracht naar het naburige Hemelum. Voortaan zou de abdij officieel de naam 
voeren van Klooster van St. Odulfus van Staveren te Hemelum. Proeliarius,.34 en 97'. 
25) Proeliarius. 18-20. 



soms moeilijk te volgen verslag vol details, met veel geciteerde brieven, re-
questen, adviezen van kerkrechtelijke aard, een haast ongelofelijk verhaal 
van confronterende monniken, partijvorming, inmenging van buitenaf, hand
tastelijkheden, bedreigingen van de abt, die herhaaldelijk de vlucht moet ne
men om zijn leven te redden. In diezelfde tijd ongeveer is Friesland in oorlog 
met de Saksische hertogen en de Geldersen, wat de hele situatie nog verwar
der maakte. 
Waarschijnlijk zijn de eerste jaren van de nieuwe abt van Staveren-Hemelum 
zonder al te grote moeilijkheden verlopen, maar 1512-1516 was eengroot deel 
van de communiteit in regelrecht verzet tegen zijn bewind en niet minder te
gen zijn persoon. Dat de abtskeuze door bisschop David bevestigd was en niet 
door Rome en dat hij dus niet rechtens, maar door aanmatiging abt was, werd 
aangevoerd als het kernmotief van het conflict. 
Om nu kort te gaan en eindelijke bij zuiver-utrechtse gebeurtenissen (nog on
der het abbatiaat van Willem van Nijkerken) te komen: na allerlei acties, con
sultaties e tc , etc. kwamen in september 1515 twee der tegen hun abt actie
voerende monniken Jan van Gelder en Hugo van Oudenbosch naar Utrecht, 
waar zij steun dachten te vinden voor hun standpunt en bezwaren. Zij bega
ven zich regelrecht naar de Dom op zoek naar een openbaar notaris die met 
hen mee kon gaan naar de Commissaris van paus Leo X, die toen bij de bis
schop (Frederik van Baden) logeerde, ten einde hem over hun geval te raad
plegen. Hun eigen abt Jacob van Oest, door zijn onderdanen verdreven en 
toen in de Paulusabdij verblijvend, hoorde daarvan en zond dadelijk twee 
monniken naar de Dom, om de deken en zijn vicaris, beiden vrienden van 
hem, in te lichten. Wat later begaven ook hij zelf en zijn kapelaan Paulus zich 
daarheen. En zie daar, opeens kwamen de beide broeders Jan van Gelder en Hugo 
van Oudenbosch de kerk aan de noordzijde binnen, op zoek naar een notaris. De
ken en vicaris tot de abt: Zijn dat de oproerige broeders? Antwoord: Het zijn de 
rebellen. De vicaris: Waar wilt u dat ze in bewaring gehouden worden, in het pa
leis van de bisschop of in de abdij van St. Paulus - In de abdij - Goed, zei de vica
ris, ga daar dan heen terug, ik zal ze sturen. 

Daarop gaf hij twee knechts last die monniken in het oog te houden en erop 
te letten door welke deur zij de kerk zouden verlaten. Volg ze en breng ze naar 
de abdij. Toen nu de twee door de deur bij de toren naar het bisschopshof gin
gen, hielden zij ze aan: De heeren abten van St. Paulus en van Staveren hebben 
bevolen, dat gij bij hen zoudt komen in het klooster van St. Paulus. Waarop Jan 
van Keulen zei dat ze naar de Apostolische Commissaris moesten en geen tijd 
hadden om naar de abdij te komen. Maar de knechts zeiden: Gij moet gehoor
zamen of gij wilt of niet. Zo heeft onze vicaris bevolen en wilden hen grijpen. Jan 
van Gelder, vertoornd, begon zijn mes te trekken. Een van de knechts: Als gij 
mij durft steken met een mes, dan heb ik zulk een pennemes, dat uw oogen ver
baasd zullen zijn, als gij het ziet. Hij wees op het zwaard aan zijn gordel en ruk
te Van Gelder het mes uit de hand. De andere monnik werd er door geïmpo
neerd en vroeg gedwee geen geweld te gebruiken vanwege het publiek op 
straat, ze zouden nu wel gehoorzamen. De knechts leverden ze toen af bij de 
abdijpoort. Daar stond een van de twee broeders die de deken straks gewaar
schuwd hadden, en hen nu spottend als mijn waardste broeders verwelkomde. 
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Binnen werd het bevel van deken en vicaris, hen in strenge gevangenschap te 
houden, ten uitvoer gelegd. Ze mochten daar niet uitgaan, noch worden uitgela
ten zonder toestemming van beide heren. Zoo zijn de broeders, hoewel tegen
strevende, gebracht in den kerker van het klooster van St. Paulus. Nog dezelfde 
dag liet de vicaris voetboeien brengen om ontvluchting te voorkomen. Maar 
de monnik die voor hen zorgen moest, zeg de gevangenbewaarder, was broe
der Jan van Keulen. Door genegenheid en medelijden bewogen verkreeg hij, na 
een week aandringen, toestemming de boeien af te nemen. Zonder boeien op
gesloten zitten vond hij al erg genoeg. Eindelijk, na twee maanden ongeveer, 
gebeurde het dat Jan van Keulen - er staat niet bij of het opzet was - op een 
dag de binnenste deur van het cachot niet zorgvuldig sloot. De twee gevange
nen, handige jongens blijkbaar, hebben 's nachts niet te veel moeite gehad die 
deur open te krijgen en de tweede deur te verbreken. Weg waren ze. Naar 
Friesland 26). 
Deze film speelde zich af omstreeks St. Maartensdag, 11 november 1515. 

Dertien jaar later heeft abt Mattheus vast nog wel eens aan de rol van Jan van 
Keulen in het ontsnappingsavontuur gedacht. Ook wist hij dat de toenmalige 
abt van St. Paulus, zijn voorganger Willem van Nijkerken, in opdracht van het 
Generaal Kapittel van de Orde, kort daarna (4 december 1515), mede namens 
de abten van Oostbroek en Egmond, een dreigende brief gericht had aan ze
ven met name genoemde en de overige broeders van Staveren-Hemelum om 
terug te keren onder het gezag van hun abt 27). Het heeft niet gebaat. Van de 
hervorming van de friese abdij is practisch niets terecht gekomen. 

Abt Jacob van Oest, tot het laatst bezig met het verslag van zijn belevenissen, 
stierf te Egmond op 25 juli 1516, waar hij ook begraven werd. Ergens in zijn 
tekst staat: O, dat ik Friesland ooit gezien heb! 

26) Over dit alles: Proeliarius, 90-183. 
27) Proeliarius, 162-164. - Een der vele oorkonden en andere stukken, die alleen uit deze bron 
bekend zijn. 
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Een orgelstrijd in de St. Jacobskerk te Utrecht 
(1509-1516) 

Maarten Albert Vente 

De stad Utrecht heeft, met uitzondering van de periode van november 1648, 
toen de uit Nijmegen afkomstige Godert van Pisa overleed, tot 1739, het jaar 
waarin Johann Heinrich Hartmann Bätz zich hier metterwoon vestigde, 
steeds orgelbouwers onder zijn burgers of ingezetenen geteld. De reden daar
van ligt voor de hand, zeker voor de praereformatorische tijd, want het van 
kerken, kloosters en kapellen weivoorziene Utrecht bezat toen een aantal or
gels, dat eerst in de 20e eeuw zou worden overtroffen. Bovendien bood het 
nabije, stedenrijke Holland een bijna onverzadigbaar afzetgebied. 
De hoofdpersoon, waarover dit artikel handelt, is Gerrit Petersz Stam, zoon 
van Peter Gerritsz, beiden orgelmakers. Vader Peter, afkomstig uit Hoorn, 
vestigde zich vóór 1456 te Utrecht, verwierf het burgerrecht op 30 januari 
1478 1) en overleed in 1480. Peter had een goede reputatie. Binnen zijn woon
stad verkreeg hij deze door de vervaardiging van het grote orgel in de B uur-
kerk 2) (1469 vlgg.) en van het grote orgel in de St. Nicolaaskerk 3) (1479) 
waarvan thans nog belangrijke delen geconserveerd zijn. Buiten Utrecht ver
wierf hij roem door het indrukwekkende orgel in de St. Bavokerk te Haarlem 
4) (1463-1465, 1471), waarvan het uiterlijk ons, dank zij Pieter Saenredam's 
oeuvre, duidelijk voor ogen staat. Peter kwam tot welstand en belegde zijn li
quide middelen vanaf 1468 in renten op het leven van zijn zoon en opvolger 
Gerrit 5). Het is niet zeker of Peter nog andere kinderen had. 
Gerrit zette zijn vaders kunstambacht voort. De rekeningen van de domfa-
briek melden nog in 1479/80 een stembeurt van het domorgel 6). 
Zijn eerste belangrijke werk had hij ook aan het domkapittel te danken; in 

1) Burgerboeken, GAU, Stad, I, nr. 222. Zie ook de klappers op de burgerlijsten. 
2) F. A. L. van Rappard, ed., 'De rekeningen van de kerkmeesters der Buurkerk te Utrecht in 
de 15e eeuw', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht III 
(Utrecht, 1880) 172, 174, 179. 
3) Rekening van de kerkmeesters der S. Nicolaaskerk 1479/80, GAU, Stad. II, nr. 706. Vgl. 
voorts M. A. Vente, 'De Utrechtsche orgelmakersschool in de 16e eeuw', Jaarboekje van Oud-
Utrecht, 1939, 8-9 en A. Graafhuis, 'De oudste orgels van de Nicolaikerk', Maandblad van Oud-
Utrecht, XXX (1957) 33-36 en de aldaar geciteerde literatuur. 
4) M. A. Vente, Bijdragen tot de geschiedenis van het vroegere grote orgel in de St. Bavokerk (te 
Haarlem), Nederlands Orgelpracht (Haarlem, 1961) 3-8. 
5) Lijfrenteregisters c. 1468, fol. 200; c. 1490, fol. 60 v, GAU, Stad. I, nr. 610. 
6) Fabrieksrekening Dom 1479/80, RAU, Dom, nr. 651. Vgl. N. B. Tenhaeff, ed., Bronnen tot de 
bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, II1, Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie LXXXVIII ('s Gra-
venhage, 1946) 557; M. A. Vente, Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot he-
den (Utrecht, 1975)25. 

184 



september 1481 ontving hij 85 R.gl. 16 st. voor het orghel uut die aide kercke the 
breken ende in dat nye cruyswerck te setten 7). 
Op 15 maart 1482 droeg het kapittel van Sint Marie hem de bouw van een or
gel op, waarvan Willem Tonss, blijkens een overeenkomst van 12 september 
1482, de deuren moest beschilderen. Het werk was in 1484 voltooid; op 24 no
vember van dat jaar beloofde Gerrit Petersz het instrument gedurende drie 
jaren gratis te onderhouden. De affaire had echter een onaangename nasleep, 
want de resoluties van het kapittel maken op 23 april 1490 melding van een 
meningsverschil met de orgelmaker over hem nog toekomende gelden 8). In 
het licht van latere gebeurtenissen rijst de vraag of die moeilijkheden hun 
oorsprong wellicht in Gerrits karakter hadden. 
Het gaat te ver om Gerrits omvangrijke werk op de voet te volgen. Evenals 
zijn vader arbeidde hij vooral te Utrecht, maar men kan zijn sporen ook el
ders aantreffen. Zo leverde hij in 1495/96 een klein orgel, een z.g. positief, 
aan de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch, dat goede 
diensten bewees 9); nog in 1517 beval de Bosse stadssecretaris Simon van 
Coudenberg hem bij de abt van Averbode aan. Simon noemde toen immers 
drie capabele meesters, Peter en Gerrit, vader en zoon te Utrecht en Jan van 
Munster 10). Die inlichting was overigens bepaald niet „up to date", want Pe
terwas toen al 37 jaren dood; Gerrit daarentegen was in 1517 nog zeer actief. 
In 1497 voltooide Gerrit een instrument an die noirtsijde van de St. Janskerk te 
Hoorn, vermoedelijk zijn geboorteplaats. De kerkmeesters betaalden hem, 
na arbitrale uitspraak, 97 Andreas gulden 11). Duidt de interventie van vier 
arbiters soms weer op een geschil? Dat is niet zeker, want de oorspronkelijke 
overeenkomst met Gerrit kon inhouden dat de prijs eerst zou worden vastge
steld na het advies van deskundigen. 
Vóór 1491 huwde hij met Wendelmoet, dochter van schepen Jan Claesz van 
Zijll en Alijt van Zaal 12); immers reeds vóór dat jaar kocht hij een lijfrente 
ten laste van de stad Utrecht ten behoeve van zijn dochter Jut (later gehuwd 
met Härmen van Vrijhuysen), die nog tot 1572/73 leefde 13). Er waren nog 
vele andere kinderen: Katrijn 14) (gehuwd met Gijsbert Lap), Alijt 15) (over
leden voor of in 1531, gehuwd met Berent van Zolms), Borch 16) (gehuwd 
met Dominicus Aertsz Honthorst), Belia 17) (in 1514/15 overleden, gehuwd 

7) W. Jappe Alberts, ed.. Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht. II2, Rijks Ge-
schiedk. Publ., gr. serie CXXIX ('s Gravenhage, ! 969) 67. 
8) Resoluties S. Marie, RAU, S. Marie, nr. 40-6. 
9) A. Smijers ed.. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch, I, Rekeningen van 
1330-1500 (Amsterdam, 1932)200,202. 
10) Floris van der Mueren, Het orgel in de Nederlanden (Brussel/Amsterdam, 1931) 249. 
11) M. A. Vente, Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw (Am
sterdam, 1942)147. 
12) Procuratieboeken 24 mei 1519, GAU, Stad, I, nr. 703. Zie voorts Booths genealogische aan
tekeningen, blz. 53. 
13) Lijfrenteregisters c. 1491,697; 1510-2,434; 1514-2, 134; 1520-2,250; 1543, 189, 425, GAU, 
Stad, I, nr. 610. 
14) Kameraarsrekeningen 1514, fol. 32; 1515/16, fol. 27; 1516/17, fol. 32, GAU. Stad. I, nr. 589. 
Ook GAU, Stad, I, nr. 703 (19 april 1515,26nov. 1517). 
15) GAU, Stad, I, nr. 703 (tussen 11 en 16 oct. 1520). 
16) GAU, Stad, I, nr. 703 (14 dec. 1523); Memories van Transporten 1 juli 1535, GAU, Stad, I, 
nr. 704. 
17) GAU, Stad, I, nr. 589 (151 5/16, 27), 703 (7 febr. 15141. 
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Het orgel in de Ma-
riakerk te Utrecht, 
het chef d'oeuvre van 
Gerrit Peters:. Ge
wassen pentekening 
(258 x 198 mm) van 
anoniem 17de eeuws 
Nederlands meester. 

met Volken Both te Amersfoort; de klokgieter Thomas Both was hun zoon), 
Maritgen 18) (begraven in de Buurkerk 1524/25) en nog drie zonen: Antonis 
19) (gehuwd met Mary), Maarten (Merten), orgelmaker 20), wiens spoor kort 
na 1522 verdwijnt, en Cornells 21) (gehuwd met Geertruyt Michiel Eelgisdr), 
eveneens orgelmaker (overleden in 1559). 
Op 24 mei 1519 begeerde Gerrit, na Wendelmoets overlijden in 1518, een 
boedelscheiding 22); blijkbaar staat dit verzoek in verband met zijn voorne
men in het huwelijk te treden met Alijt Jacobsdr 23). 
Gerrit was een welgesteld man. Dit blijkt uit enkele hoofdelijke omslagen, die 
de stad haar burgers oplegde; in 1492/93 behoorde Gerrit tot de circa 400 
personen, die ieder 2 Rijnsgl. betaalden, in 1495/96 rekende men hem tot de 

18) Rekening van de kerkmeesters der Buurkerk 1524/25, GAL), Stad, II, nr. 47. 
19) Raads Dagelijks Boek 29 april 1521, GAU, Stad, I, nr. 13: Ook GAU, Stad, I, nr. 703 (9 juni 
1519). 
20) J. J. Dodt van Flensburg, 'De geschiedenis der muzyk te Utrecht van het jaar 1400 tot op 
onzen tijd', Caecilia, Algemeen Muzikaal Tijdschrift van Nederland, IV (1847) 145. 
21) GAU, Stad, I,nr. 703 (29 jan. 1523, 19jan. 1524), 704(4 nov. 1535, 18oct. 1537). 
22) GAU, Stad, I, nr. 703 (24 mei 1519). 
23) GAU, Stad, I, nr. 703 (31 juli 1526). 



groep van 140 hoogst aangeslagenen, ieder voor 4 Rijnsgl. 24). Uit tal van 
transporten blijkt, dat Gerrit en Wendelmoet heel wat goederen bezaten; de 
huwelijksschat van de in 1514/15 overleden, met Volken Both te Amersfoort 
gehuwde dochter Belia, omvatte behalve onroerend goed ook belangrijke 
renten 25). 
De aanleg en verbreding van de gracht rondom de Vredenburg leidde tot om
vangrijke gedwongen verkopingen van huizen en erven. In de op die over
drachten betrekking hebbende administratie uit 1532 vindt men, dat Gerrit 
Petersz' erfgenamen een schadeloosstelling van ruim 2500 gulden ontvingen 
26). 
Jarenlang, zeker van 1504 tot 1517, sleepte een procedure met de comman
deur van het St. Catharijneconvent over de perceelsgrens tussen dit convent 
en Gerrits bezit aan de Viesteeg 27). Op 26 augustus 1512 legde de Utrechtse 
raad Gerrit een boete van niet minder dan 100 Philippus gl. op, te betalen bin
nen acht dagen, omdat hij na luydinge der doeken Anno XI in den IJsselsteynsche 
oirloge nyet innen gecomen en is 28). In 1515 stuitte de aankoop van 20 morgen 
land leengoed in Schalkwijk en 't Goy af op bezwaren van de leenheer, de bis
schop van Utrecht 29). De Leidse jurist Philip Vranckensz was in 1519 Gerrits 
gemachtigde in een geschil met Katrijn van Tetroede te Leiden, waarin ook 
de orgelmaker IJsbrand Andriesz van Velden betrokken was. Uit het Leidse 
Wedboek blijkt weliswaar niet welke belangen op het spel stonden, maar de 
uitspraak van 10 augustus 1519 was in ieder geval niet ongunstig voor Gerrit, 
omdat IJsbrand van Velden voordat zijn tijt geëxpireert was van hem (Gerrit) ge-
gaen is 30). 
Moeilijkheden waren er dus volop; de bewering, dat Gerrit een lastige, kop
pige, zich vaak verongelijkt voelende man was, kan met nog veel meer voor
beelden gestaafd worden. Alvorens echter tot het eigenlijke thema van dit 
artikel te komen, moge nog één mededeling volgen. Op 31 juli 1526 verplicht
ten Geryt Petersz Stam die orgelmaecker ende A lijt Jacobsdr sijn wijff 'zich tot be
taling van een erfelijke losrente aan Cornelis Jans weduwe van Gelre 31). De 
transactie kan er wellicht op wijzen, dat Gerrits financiële positie, door de 
boedelscheiding en zakelijke tegenslagen na Wendelmoets dood, er niet beter 
op was geworden. De acte geeft bovendien aan - als enig tot dusver bekend 
bewijsstuk - dat Gerrit de familienaam Stam droeg. Gerrits zonen voerden die 
naam echter niet. 
Terloops maakte ik hierboven reeds gewag van enige geschillen. Gerrits ern
stigste conflict had betrekking op het doorhem in de jaren 1504/09 gebouwde 
orgel van de Sint Jacobskerk te Utrecht. Een deel van het orgelmeubel is be
waard, zij het in de vorm waarin het in 1823 werd gewijzigd, de orgelzolder 

24) GAU, Stad, I, nr. 589 (1492/93; 1495/96). 
25) GAU, Stad I,nr. 703(7 febr. 1514, febr.-juli 1514, dinsdag na Laetare Jerusalem). 
26) N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, wa
terleidingen, wedden, putten en pompen der stad UtrechtII (Utrecht, 1845) 323-326. 
27) GAU, Stad, I, nr. 703 (30 oct. 1505, 11 dec. 1505), 13(30jan. 1517), 666, fol. I (24 april 1517). 
28) GAU, Stad, I, nr. 13 (26 aug. 1512). 
29) GAU, Stad, I, nr. 13(3dec. 1515). 
30) GA Leiden, Recht. Arch., nr. 42, Wedboeken 30 juni 1514, 29 juli 1519. Vgl. Bouwstenen 
voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden III (Amsterdam, 1980) 197, 198. 
31) GAU, Stad, I, nr. 703 (31 juli 1526). 
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vertoont aan de westzijde nog steeds een prachtige gotische balustrade en 
misschien is er zelfs nog enig pijpwerk van Gerrits hand aanwezig. 
Ongelukkigerwijze is de rekening van de eerste kerkmeester der Sint Jacobs-
kerk over het jaar 1504/05, althans met betrekking tot de vele uitgaven van 
dit nieuwe orgel, bijna onleesbaar, zodat deze geen nauwkeurige informatie 
verschaft 32). Daarentegen is er in het Procuratie- en Certificatieboek van 
1501-1512, fol. 77 een acte van 3 October 1509 opgenomen, die wèl licht op de 
gebeurtenissen werpt. 
Gerrit heeft jaren aan dit costelick orgel gewerkt; in 1509 was het zover, dat er 
een expertise plaats kon vinden door zes organisten, drie uit Utrecht en drie 
van buiten de stad, onder wie Reyner Bogerman van Dockum, de stadssecre
taris van Kampen. Deze keurmeesters constateerden allerlei gebreken, die 
Gerrit diende te verhelpen. Toen hij dit gedaan had, verklaarde hij die voirsz 
orgel geemendeert ende oprecht gemakt te hebben ende (dat het) overbodig was 
anderwerven om te leveren. 
De kerkmeesters wilden, gerugsteund door de magistraat en de domproost, 
volstrekte zekerheid en ontboden Reyner opnieuw uit Kampen om ditmaal 
tezamen met twee Utrechtse organisten - hun identiteit is niet bekend - de 
door Gerrit Petersz bewerkstelligde verbeteringen te controleren. 
Opnieuw bevonden de experts, dat het instrument niet kon worden geaccep
teerd. Zij stelden gedrieën, dus niet alleen meester Reyner, hun oordeel op 
schrift, waarop de orgelmaker tegenover de keurmeesters verklaarde, dat hij 
nyet en strafte enich artikell anders dan hij alleen seyde hij en kondes nyet gebete
ren, noch anders gemaken 33). 
Bij die gelegenheid moet Gerrit in woede zijn uitgebarsten, vooral tegen Rey
ner. Burgemeesters, schepenen en raad van Utrecht verklaarden dat Reyner 
zich in dit werck alsoe eerlicken, doechtlicken ende oprechtelicken gehalden ende 
gedragen heeft als enen goeden treflicken ende eerlicken man moegelick ende be-
hoirlick was van doen; de kerkmeesters hadden voorts tegenover de stedelijke 
overheid plechtig verzekerd, dat meyster Reyner gheenrele steeckpenningen, ge
not, nochte profyt in 't cleyn noch in 't groet om 't voirs werck te misprijsen geno
men noch begeert en heeft 33). 
Het bevreemdt, dat de Kamper magistraat tot september 1511 wachtte, alvo
rens hij, op verzoek van zijn secretaris, een loflijk getuigenis naar de Utrecht
se heren zond. Meester Gheryt orgelmaker had meester Reyner zeer onbete-
melicken diffameert, schentelicke ende oneerlicke woirden van hem sprekende, na 
lüde desser zijner ingelachter supplication, etc. Want wij dan, denselven onsen Se-
cretarium nye oneerlicken, dan altijt getrouw in sijnen dienste hebben bevonden. 
De Kamper raad vraagt Utrecht te bevorderen, dat die voirsz meester Geryt sij-
ne onbehoorlicke woorden te rugge steil, alst behoirt. . .34). 
Het is niet bekend of de Utrechtse heren Reyner nog andere satisfactie ga
ven, dan zij reeds in hun verklaring van 3 October 1509 boden. Vermoedelijk 

32) Rekening van de kerkmeesters S. Jacobskerk 1504/5. GAU, Stad, II, nr. 423. Ook GAU, 
Stad, II, nr.415,416. 
33) GAU, Stad, I,nr. 703(3 oct. 1509). 
34) GA Kampen, Stad, nr. 221, Minuten IV. 95. Vgl. M. A. Vente, 'De Utrechtsche orgelmaker-
school', 114, 115. 



hebben zij de twist gelaten voor wat hij was en ingezien, dat het bij het instru
ment van de St. Jacobskerk niet ging om een technisch goed of slecht orgel, 
maar om de vraag of het wel aan de eisen „naar de nieuwe aard" voldeed. 
Aan het begin van de 16e eeuw overheersten de stijltradities, belichaamd in 
de uitstekende instrumenten van de Dom, de St. Mariakerk en de Buurkerk; 
Peter Gerritsz en zijn zoon Gerrit Petersz hadden daar hun beste krachten 
aan gegeven. In de orgels van sommige andere kerken, n.l. de St. Pieterskerk 
en de St. Janskerk, waren nieuwe tendenzen te bespeuren; vooral het instru
ment in de St. Pieter, in 1508 gemaakt door een overigens onbekende meester 
Israël 35), was voor velen een verrassing door een variatie aan klankkleuren, 
rijker dan die men in de meer traditionele orgels kende. Tot de voormannen 
van die nieuwe richting behoorde Reyner Bogerman van Dockum. Het ver
baast ons dus niet, dat de visies van Gerrit en Reyner botsten; er was dan ook 
kans te over om een stevige ruzie te krijgen met de temperamentvolle Gerrit. 
Uiteraard hebben de kerkmeesters van de St. Jacobskerk naar een oplossing 
van hun probleem gezocht. In de rekeningen over het jaar 1515/16 zijn aller
lei ontvangsten geboekt voor het gebruik van het orgel ten behoeve van enke
le broederschappen; de uitgaven omvatten, behalve het salaris van de orga
nist, nog de volgende posten 36): 

Item gegeven van dat compromis van den orghelen ende copy voer scepen overge-
levert ende dat ons meyster Evert van Coddenoort ons ten besten geraden heeft 
tesamen 1 gl- ' st-
It. verteert mit meyster Jan van Covelens ende sommyghe vremden 2 gl. 10 st. 

De betekenis van deze weinige regels is duidelijk: er waren niet voldoende 
gronden om Gerrit Petersz in het ongelijk te stellen; vandaar dat de kerk
meesters tot een compromis bereid waren. Zij kwamen daartoe niet alleen op 
grond van de juridische adviezen van Evert van Coddenoort, maar ook van de 
gesprekken met Jan van Covelens uit Amsterdam, in die jaren veruit de be
langrijkste orgelmaker in de noordelijke Nederlanden en bouwer van orgels 
„naar de nieuwe aard". 
De hoofdrolspelers in dit kleine orgeldrama hadden elkaar al vóór het in 1516 
tot stand gekomen compromis ontmoet. Het Registrum causarum etpactorum 
van Hasselt in Oversticht bevat de mededeling, van 1 februari 1515, dat de 
schepenen van Hasselt de betaling op zich genomen hadden van koste en ge-
dranck die meister Johan (van Covelens) ende meester Geert (Petersz Stam) orgel
makers mitt ohren vock ende meister Reyner (Bogerman van Dockum) organist in 
de leverinck ende allen dat dair anclevende mach wesen . . .37). De ontmoeting 
en de feestelijke maaltijd bij de voltooiing van het Hasseltse orgel legden 
klaarblijkelijk de basis voor de oplossing, die men daarna te Utrecht vond. 
Met dit „happy end" zou ik het relaas kunnen afsluiten. De nuchtere feiten 

35) RAU, S. Pieter, nr. 191-3, Afzonderlijke verantwoording uil 1508/9, ingebonden bijde Reke
ningen der Grote Fabriek 1508/9. Vgl. Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Neder
landen II (Amsterdam. 1971)208. 
36) GAU, Stad, II, nr. 423 (1515/16, fol. 10). 
37) R. A. Zwolle, Recht. Arch., nr. 3151, fol. 88. Vgl. M. A. Vente, Proeve van een repertorium 
van de archivalia betrekking hebbende op het Nederlandse orgel en zijn makers tot omstreeks! 1630. 
Verh. Kon. Acad. van België, Klasse der Schone Kunsten 2e reeks X2 (Brussel, 1956)81. 



rondom het orgel der St. Mariakerk te Utrecht in de jaren 1517 en 1518 tonen 
echter aan, dat Gerrit Petersz de ontwikkelingen niet kon volgen. Hij ontving 
op 7 October 1517 de opdracht het 35 jaar vroeger door hem zelfgebouwde 
orgel te vermaken en uit te breiden. 
De tekst behelst dan enige bepalingen omtrent de toe te voegen geluiden, 
waaruit blijkt dat Gerrit nog steeds volgens het traditionele patroon werkte. 
Op 1 december 1518 sluiten de kanunniken, daartoe zeker geïnspireerd door 
voorbeelden binnen de stadsmuren, nog een aanvullende overeenkomst super 
certis melodiis etc. 38). Daarna verneemt men niets meer. Gerrit zag blijkbaar 
geen mogelijkheid deze certae melodiae tot stand te brengen. 
Jan van Covelens verplichtte zich op 19 januari 1525 het orgel der St. Maria-
kerk naar de nieuwste inzichten te verbeteren en te vergroten 39). In die gang 
van zaken onderkent men ook de invloed van Jan van Scorel, kanunnik van 
St. Marie: Van Scorel beschilderde in 1523 de luiken van het nieuwe orgel in 
de Oudmunster, een van Jan van Covelens' meesterwerken 40). 
Gerrit Petersz Stam moet omstreeks 1519 Utrecht verlaten hebben; zijn zo
nen Merten en Cornelis zetten het familiebedrijf nog gedurende hun vaders 
leven zelfstandig voort. Gerrit werd op 19 september 1527 in de St. Janskloos
terkerk te Haarlem begraven 41). 

38) RAU, S. Marie, nr. 40-10. 
39) RAU,S. Marie, nr. 40-10 (19 jan. 1525). Ook RAU, S. Marie, nr. 252. Zie voorts Bouwstenen 
voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden I (A msterdam, 1965) 285. 
40) RAU, Oudmunster, nr. 499 (1521-1524). Zie voorts Bouwstenen voor een geschiedenis der 
toonkunst in de Nederlandenll (1971) 175, 176. 
41) Haarlem, Archief van kerkvoogden der Hervormde Gemeente, nr. 147/77, fol. 11 v. 
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Hinne Rode 

C. C. de Bruin 

In 1948 verscheen van de hand van pater Dalmatius van Heel O.F.M, die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt door de publikatie van tal van catalogi en inven
tarissen, betrekking hebbende op de laatmiddeleeuwse geschiedenis, een be
schrijving van manuscripten met stichtelijke inhoud in bezit van de biblio
theek der gemeente Rotterdam 1). Als tweede nummer komt in deze inventa
ris een papieren codex voor die de boeken van het Nieuwe Testament bevat. 
Het handschrift behoort tot de stukken die de Erasmus-Stichting had gekocht 
uit het bezit van de Fürst zu Stolberg-Wernigerodische Bibliothek dat in 1931 
was geveild. Het was Willem de Vreese (Tl938), de toenmalige directeur van 
de rotterdamse boekerij, die het initiatief had genomen tot de verwerving. 
Ten behoeve van zijn Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is ook van deze 
codex een voorlopige beschrijving gemaakt waarvan pater Van Heel voor zijn 
catalogus die 10 jaren na de dood van De Vreese is verschenen, blijkens het 
woord ,,Ter inleiding" gebruik heeft mogen maken. Omdat het boek op Van 
Heels naam staat, droeg pater Van Heel de verantwoording voor de beschrij
ving. 
Het schrift dateert volgens hem uit de eerste helft van de 16de eeuw, het pa
pier, naar de watermerken te oordelen, uit de periode 1515-1529. Vóór 1703 
was het manuscript eigendom van Johannes Hannies, conrector te Werden; 
in genoemd jaar ging het door schenking over in het bezit van de archivaris 
Didericus von Stade, waarna het anno 1721 werd gekocht door de toenmalige 
graaf te Stolberg. 
Diedericus von Stade deelt in een notitie op het schutblad mee dat de tekst 
niet identiek is met de overzetting van Maarten Luther maar dat zij bewerkt is 
naar de Vulgaat. Deze mededeling neemt Van Heel over zonder enige toelich
ting of kritisch commentaar. Von Stade's opmerking veroorzaakte een mis
vatting die ongewenste gevolgen zou kunnen hebben, ware het niet dat het 
zich voordoet in een afgelegen sector van het wetenschappelijk onderzoek. 
Desalniettemin is het zaak haar uit de weg te ruimen. Het is de brave archiva
ris uit Werden namelijk ontgaan dat de vertaling die in het geding is, wel de
gelijk op Luthers werk teruggaat. Het is verwonderlijk dat de man die toch 
door en door vertrouwd geweest moet zijn met de tekst van Luther en die 

1 ) Middeleeuwse Handschriften op godsdienstig gebied in hel bezit van de Bibliotheek der Gemeente 
Rotterdam beschreven door P. Dalm. van Heel O.F.M. (Rotterdam, 1948) 2-5. Het rotterdamse 
handschrift heeft de signatuur 96 G 1 1 (olim 15 F 5). 
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zelfs een verklaring bij een aantal woorden uit diens bijbeloverzetting het 
licht heeft laten zien, niet bij de eerste oogopslag heeft geconstateerd dat zijn 
handschrift geen Vulgaatvertaling behelsde 2). Was slordige kennisneming de 
oorzaak van zijn vergissing of geringe vertrouwdheid met de nederlandse taal 
3)? Dat is nauwelijks te geloven. Veeleer was het bedrijfsblindheid; de prak
tijk bewijst dat velen vaak niet in staat zijn een vertaling te determineren 4). 
Dat de onderhavige vertaling van het Nieuwe Testament niets anders is dan 
een „verdietsing" van Luthers overzetting, werd in 1907 aangetoond door 
Franz Sethe 5). De fragmenten uit Luthers Septembertestament en het ma
nuscript, die hij in zijn proefschrift parallel liet afdrukken, laten daaromtrent 
niet de geringste twijfel over. Hij bestempelt weliswaar de taal van de codex 
in de titel van zijn boek als „deutsch", maar in zijn beschrijving kenschetst hij 
haar, nauwkeuriger, als „niederländisch". Toch woekert Von Stade's foutieve 
tekstdeterminering voort in de conclusie waarmee Sethe, hinkend op twee ge
dachten, zijn studie besluit: „Trotz grosser Abhängigkeit von Luther versteht 
es der Urheber der Übersetzung . . . mit feinem Sprachgefühl die Unvollkom-
menheiten seiner Vorlage zu vermeiden, überall darauf bedacht, eine gute, 
gefällige Übersetzung zu bieten, die der Vulgata sich genau anschliessen soll
te". Hij was intussen in gebreke gebleven die nauwe aansluiting aan de Vulga
ta - waarin hij kennelijk toch nog op gezag van Von Stade geloofde - aan te to
nen. Even weinig als Luther zich beijverd had zijn vertaling aan te sluiten bij 
de Vulgata, evenmin lijkt het hs. Wernigerode dat Luther op de voet volgt, 
daarop. 

Teneinde de lezer in staat te stellen zich met eigen ogen ervan te vergewissen 
dat de tekst van het rotterdamse handschrift alleen gebaseerd is op de verta
ling van Luther, en niet op de Vulgata, laat ik hier een kort fragment volgen in 
4 versies: a) de latijnse Vulgataredactie, b) de overzetting hiervan van de hand 
van de windesheimer clericus Jan Schutken, c) Luthers Septembertestament 
en d) het rotterdamse handschrift. 

Romeinen 3 : 27-31 

a) Vulgata 

Ubi est ergo glorificatio tua? Exclusa est. Per quam legem? Factorum? Non: sed 
per legem fidei. Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis. 
An Judaeorum Deus tantum? Nonne et gentium? Immo et gentium: quoniam qui-
dem unus Deus qui iustificabit circumcisionem ex fide, et praeputium per fidem. 
Legem ergo de struimus per fidem? Absit: sed legem statuimus. 

2) Diederick von Stade, Erläu- und Erklärung der vornehmsten Deutschen Wörter deren sich Doct. 
Martin Luther in Übersetzung der Bibel in die Deutsche Sprache gebraucht. (3e dr.: Bremen, 1737). 
3) Oppervlakkige kennismaking van bijvoorbeeld een vertaling van de 4 evangeliën kan, door 
de eenvoudige vertelstijl waarin ze veelal gesteld zijn, zulk een misvatting in de hand werken. 
4) Het bekendste voorbeeld hiervan is de Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling (Leiden, 
1895-1905) van de goedwillende maar onbekwame dilettant ds H. van Druten. 
5) Franz Sethe, Das deutsche N.T. in der HS. Zb 43 der Fürstlich Stolbergschen Bibliothek zu Wer
nigerode (Diss. Greifswald, 1907). 
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b) Vulgaatvertaling van Schutken 

Waer is dan dijn gloriacie? Si is uut ghesloten. Overmits welker ewe? Overmids der 
ewe der werken? Neen, mer overmids der ewe des gheloven. Want wi meynen dat 
die mensche gherechtverdicht wort overmids den ghelove, sonder werken der ewe. 
Of is hi alleen der Joden God? Is hi niet mede der heyden God? Hi is oec ummer 
mede der heyden God, want et is een God die die besnidenisse uten ghelove ghe
rechtverdicht hevet ende oec die heydenscap overmids den ghelove. Destrueer wi 
dan die ewe overmids den ghelove? Dat si verre, mer wi stichten die ewe. 

c) Luthers Septembertestament 

Wo ist denn nu deyn rhum? Er ist auszgeschlossen. Durch wilch gesetz? Durch der 
werck gesetz? Nicht also, sondern durch des glawbens gesetz. So halten wyrs nu, 
das der mensch gerechtfertiget werde, on zu thun der werck des gesetzs, alleyn 
durch den glawben. Odder ist Got alleyn der Juden God? 1st er nicht auch der hey
den God? Ja, freylich auch der heyden God, syntemal es ist eyn Got der da rechtfer
tiget die beschneyttung aus dem glawben, vnd die vorhaud durch den glawben. Wie? 
Heben wyr denn das gesetz auff durch den glawben? Das sey ferne von vns, sondern 
wyr richten das gesetz auff. 

d) Hs. Wernigerode, Rotterdam 

Waer is dan nu uwe beroemenisse? Sy is wtgeslaten. Doer welcke wett? Doer die 
wett der wercken? Niet also, mer doer die wett des geloefs. So holden wy nu, dat die 
mensch gerechtveerdicht werde, sonder toedoen der wett, alleen doer den gheloeve. 
Ofte is God alleen der Joden God? Is hy oeck niet der heyden God? Ja vrylick, hy is 
oeck der heyden God, want het is een God die rechtveerdich maeckt die besnydenin-
ge wt den geloeve ende die voerhuyt doer den geloeve. Hoe? Maecken wy dan die 
wett te niet doer den geheven? Dat sy veer van ons, mer wy richten die wett op. 

Terugkomend op de bovengenoemde beschrijving van Dalmatius van Heel 
herhaal ik dat hij zonder nader commentaar Von Stade's mededeling citeert 
en haar derhalve blijkbaar voor een juiste constatering van een vaststaand feit 
aanziet. Het merkwaardige is dat hij iets verderop de titel van het proefschrift 
van Sethe vermeldt, zonder daarbij mede te delen dat deze tot een geheel an
dere conclusie is gekomen dan Von Stade. Zo is het allesbehalve een denk
beeldig gevaar dat door de collectieve verwarring die hier valt te signaleren, 
anderen die het thans in Rotterdam berustende manuscript onder ogen krij
gen, de daarin voorkomende tekst beschouwen als een middelnederlandse 
vertaling van de Vulgata, en omdat de middeleeuwse overzetting van het 
Nieuwe Testament het meest is verspreid in de vertaling uit de kring der mo
derne devoten, als werk van de windesheimer Jan Schutken 6). 

6) De verwarring is nog vergroot doordat Conrad Borchling in zijn 'Dritter Reisebericht. Mit
telniederdeutsche Handschriften in Wolfenbüttel und einigen benachbarten Bibliotheken', -
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse aus dem 
Jahre 1902, Beiheft 225, het middelnederlandse handschrift van Wernigerode inventariseert als 
een middelnederduitse codex en in zijn notities hieromtrent suggereert dat de tekst ontleend is 
aan de Vulgata (en niet aan Luther!). De germanist Borchling, die het Middelnederlands anders 
goed placht te onderscheiden van het Middelnederduits, verzuimde bij de behandeling van deze 
codex te releveren dat de taal Nederlands is. 
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Hiermee is het verslag van het netwerk van vergissingen dat in de loop der ja
ren gespreid werd over het Nieuwe Testament van Wernigerode, nog niet vol
tooid. In 1937 heb ik in een ruimer verband 7), in een wat moeilijk toeganke
lijk en daardoor aan Van Heel onbekend gebleven artikel, aangetoond dat de 
vertaling waarvan hier sprake is, ook voorkomt in een postincunabel uit het 
jaar 1525. De boekhistorisch interessante vraag hoe de relatie is tussen hand
schrift en druk, m.a.w. of het manuscript diende als kopij voor de druk dan 
wel een latere copie hiervan, dient hier onbesproken te blijven 8). 
Het 2de misverstand waarop ik zo juist doelde, is veroorzaakt door Isaac Le 
Long die in zijn Boekzaal beweerde dat deze uitgave te Basel was uitgekomen 
9). Het kolofon van het zonder vermelding van plaats- en drukkersnaam ver
schenen boek zegt: „Geprent na die beste ende correcste boecken welcke 
ghemaeckt syn tot Basel". Le Long vatte dit abusievelijk op als „gedrukt te 
Basel". In de kerkhistorische literatuur ging zijn misvatting een eigen leven 
leiden en bleef de mening dat het boek in het verre Zwitserland was gedrukt, 
gedurende 2 eeuwen standhouden, totdat mej. Kronenberg op grond van haar 
onderzoek van de gebruikte lettertypen het bewijs leverde dat de postincuna
bel te Deventer door Albert Pafraet was bezorgd 10). De foutieve lezing van 
Le Long vond haar oorsprong in zijn bekendheid met Johan Bugenhagen's 
Souter die in 1526 was gedruct te Basel bi mi Adam Anonymus, van welk schijn-
adres en pseudoniem zich de antwerpse drukker Johan Hoochstraten bedien
de. De bibliografische dwaling was in de hand gewerkt door het feit dat te Ba
sel de drukker Adam Petri reformatorische boeken het licht had laten zien 
die in de Nederlanden bekendheid hadden gekregen; het gebruik van zijn 
naam door een zich in naamloosheid verhullende drukker in Antwerpen had 
geen ander doel dan de inquisitie op een dwaalspoor te brengen en haar aan
dacht af te leiden van personen die zich in de Nederlanden occupeerden met 
de uitgaven van ketterse geschriften 11). 
De titel van het boek is: Dat gants Nyewe Testament recht grondlick verduyt-

7) C. C. de Bruin, 'Die ältesten niederländischen Übersetzungen von Luthers Neuem Testa
ment', Bibel und deutsche Kultur, VII (1937) 1-25, m.n. 20-24. 
8) Voorshands houd ik het ervoor dat het hs. Wernigerode, Rotterdam een kopie is van de de-
venter druk van 1525. Het manuscript mist de proloog, de glossen en andere toevoegingen die in 
de druk wél voorkomen. Het ligt voor de hand dat een latere afschrijver louter de kanonieke bij
beltekst heeft willen overnemen. 
9) Is. Le Long, Boek-zaalder NederduytscheBijbels{AmsteTdam, 1732) 526-532. 
10) W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, I ('s-Gra-
venhage, 1923)382. 
11) Lr is nog een ander boek dat zgn. te Basel door Adam Anonymus maar in werkelijkheid 
door Johan Hoochstraten gedrukt is: de Postillen op die epistelen ende evangeliën (1528; zie Nijhoff-
Kronenberg 3464) welk boek ten dele een vertaling van Luthers Kirchenpostille van 1522 behelst. 
Gedurende lange tijd hebben nederlandse kerkhistorici in de mening verkeerd dat deze preken-
bundel werk was van een landgenoot die als vluchteling te Basel vertoefde. Klaarblijkelijk dacht 
men dat te Basel toen al in de beginjaren der reformatie, een groep nederlandse emigranten 
woonde. Deze dwaling is ongetwijfeld in de hand gewerkt door de wetenschap dat in Duitsland 
zulke kolonies, althans in later tijd, bestaan hebben. In Zwitserland kwamen toen alleen door
gaande reizigers; pas in de dertiger en veertiger jaren vestigden zich daar emigranten als Johan
nes Sartorius en David Joris. De dwaling heeft een taaie levenskracht gehad. Men kan haar ont
moeten bij Le Long, De Hoop Scheffer, Pont en Loosjes. De eerste die de Postillen van 1528 her
kend heeft als een nederlandse bewerking van Luthers Kirchenpostille, was de lutherse predikant 
P. van Genderen Stort die in 1917 een bewerking van een publicatie van Johannes Luther, geti
teld Luther, een gedenkboek op de 400ste herdenking van de kerkhervorming bezorgde en in zijn inlei-
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sehet. Met seer geleerden voerreden ende der swaerster plaetsen korte mer goede 
verklaring. In de proloog wordt gezegd dat het boek in nederlands Duytsch wt 
die beste, volmaecste ende leste exemplaren die in Overlant so menichvoldelick ge
prent sijn. Deze mededeling, gevoegd bij de inhoud van het zo juist genoemde 
kolofon, deed mij op zoek gaan naar de samenhang met vergelijkbare uitga
ven van Luthers Nieuwe Testament te Basel vóór oktober 1525. En inder
daad, hier zijn toen door Adam Petri en anderen een aantal uitgaven bezorgd 
onder vrijwel gelijkluidende titel: Dat Gantz Neuw Testament recht grüntlich 
teutscht. Mit gar gelerten und richtigen vorreden und der schweresten örteren 
kurtz, aber gut auszlegung, 12). Zowel de opbouw van het geheel, met Luther's 
glossen bij de tekst en een register van de liturgische Epistelen en Evangeliën, 
als de vertaaltekst die de bewoordingen van Luthers Septembertestament op 
de voet volgt, vertonen een sprekende gelijkenis met de deventer uitgave. 
Deze is een trouwe weerspiegeling van het baselse model 13). 
Vergelijking met de tekst van de reeds bestaande nederlandse overzetting die 
in 1523-1525 in verschillende uitgaven in Brabant en Holland verschenen was, 
leert dat men te Deventer zijn eigen weg was gegaan 14). Geheel onafhanke
lijk van de amsterdamse en antwerpse drukken waarin allerlei reminiscenties 
aan de oude middelnederlandse vertaling van de Moderne Devotie en be
standdelen uit Erasmus' latijnse Nieuwe Testament-vertaling waren opgeno
men, heeft een groep reformatorische gelijkgezinden te Deventer zich ertoe 
gezet Luthers Nieuw Testament opnieuw uit het Hoogduits in het Nederlands 
over te brengen. In tegenstelling tot wat hun voorgangers in de westelijke Ne
derlanden hadden gedaan, hebben zij zich met pijnlijke zorgvuldigheid ge
richt naar de duitse basistekst en hierin generlei wijzigingen of toevoegingen 
aangebracht. 

De proloog is van zoveel belang dat het zaak is hem volledig mede te delen. 
Tevens laat ik een fragment afdrukken aan de hand waarvan de letterlijke 
overeenkomst tussen het rotterdamse handschrift en de deventer druk van 
1525 zonneklaar blijkt. 

Tot den Christelicken leser 
Doer begheerte, raet ende hulp sommiger Christen menschen die hier in niet hoer 

ding op de vergissing de aandacht vestigde. Zie voor dit alles: C. Ch. G. Visser, Luther's geschrif
ten in de Nederlanden tot 1546 (Assen, 1969) 80-81. 
Het is hier, nu de naam van een Van Genderen Stort valt, de plaats te vermelden dat de roman 
met de titel Hinne Rode. geschreven door de thans alweer vrijwel vergeten auteur Reinier Johan
nes Willem van Genderen Stort (tl 942) en verschenen in het jaar 1929, niets te maken heeft met 
de kerkhistorische figuur die het onderwerp van mijn studie is. Oefende de naam Hinne Rode die 
de bellettrist mogelijk ontmoet had in een boek met kerkhistorische inhoud dat hij wellicht bij 
een bloedverwant had gezien voordat hij door blindheid werd getroffen, zulk een aantrekkings
kracht op hem uit dat hij zijn romanfiguur die naam meegaf? 
12) Zie Paul Pietsch, Bibliographie der deutschen Bibel Luthers, in: D. Martin Luthers Werke. 
Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Die deutsche Bibel, (Weimar, 1968) 201-704, 
m.n. 238 vlg. 
Het adjectief gants en de toevoeging recht grondlick verduytschet in de titel zijn bruikbare herken-
ningsmiddelen voor de opsporing van nederlandse nadrukken. 
13) In de leidse universiteitsbibliotheek berust, behalve een compleet, een onvolledig exem
plaar van de deventer uitgave van 1525, gedrukt op perkament. Blijkens een inliggende aanteke
ning heeft dit toebehoord aan Johan de Witt. 
14) Voor deze westnederlandse drukken verwijs ik naar mijn De Statenbijbel en zijn voorgangers 
(Leiden, 1937). 
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eygen prijs ofte profijt, mer alleen Gods eer ende aller menschen salicheyt hertelick 
soeken ende begheren, is dit Nyewe Testament met groten arbeyt ende nersticheyt 
overgheset in Nederlands Duyts wt die beste, volmaecste ende leste exemplaren die 
in Overlant so menichvoldelick geprent syn. Ende want die overlantsche spraeck 
rechter, rycksinniger endefyner is in woerden, so hebben wy haer in sommige lichte 
woertkens ende sproecken een weynich na ghevolght ende ons met haer vergelijckt 
so veel een yegelick wel mach verstaen. Want onse meyning niet was heel Hollants 
ofte Brabants, mer tusschen beyden opt kortste ende reynste na onsen vermogen 
een gemeyn spraeck te volgen, die men all Nederlant doer lichtelick solde mogen 
lesen ende verstaen. Ende hier in hebben wy gebruickt raet ende hulp veel wyser ge
leerder mannen die dese oversettinge gelesen, ondersoekt ende gepresen hebben. 
Ende ghy suit hier in vynden wat in Testamenten gesocht of begeert mach werden. 
Aldus hoep ick sullen alle goede herten niet verachten onsen arbeyt, in wekken wy 
nerstelick Gods eer ende aller christen menschen verbeteringe ende salicheyt trou-
welick gesocht hebben. Ende die hier mede niet te vreden wil wesen, die sal weten 
dat men een werck alle menschen niet te passe kan maecken ende dattet veel lichter 
is ander lüde arbeyt ende werck te or delen ofte verachten dan na te volgen ofte ver
beteren. Die geest ons Heeren Jesu Christi wil ons allen verlichten tot rechte ken-
nisse syner genaden ende syner godlycken woerden. A men. 

Mattheus 11 : 20-24 

a) Deventer 1525 

Doe begonst hy te schelden die steden in welcken meest syn wercken geschiet wa
ren, ende hadden haer nochtans niet gebeten : Wee u Chorazin! wee u Bethsaidan! 
weren solcke daden tot Tiro ende tot Sidon gheschiet als by u gheschiet syn, sy had
den voertijden in sacken ende in asche hoer ghebetert. Nochtans ick seg u: het sal 
Tyro ende Sidon verdrachlijcker gaen in den dach des oerdels dan u. Ende ghy Ca
pernaum, die ten hemel toe verheven sijt, ghy suit tot in die heil neder ghestoten 
werden. Want so tot Sodoma die daden geschiet weren die by u geschiet syn, sy 
stont noch huden daechs. Doch ick seg u: het sal der Sodemer landt draechlijcker 
gaen in den dach des ordels dan u. 

a) Hs. Wernigerode, Rotterdam 

Doe began hy te schelden die steden in welcken meest syn wercken geschiet waren, 
end hadden haer nochtans niet gebetert: Wee u Chorazin! wee u Bethsaida! weren 
solcke daden tot Tyro end tot Sydon geschiet als by u geschiet syn, sie hadden voer-
tiden in sacken ende in assche hoer gebetert. Nochtans ick seg u : het sal Tyro end 
Sydon verdrachlicker gaen in den dach des ordels dan u. End ghi Capernaum, die 
ten hemel toe verheven syt, ghi solt tot in die heil neder gestoten werden. Want so 
toe Sodoma die daden geschiet waren die by u geschiet syn, sy stonde hueden 
daechs. Doch ick seg u: het sal der Sodomer land drachelicker gaen in den dach 
des oerdels dan u. 

Zoeven maakte ik er gewag van dat een werkgroep van geestverwanten de 
tekst heeft geredigeerd. Dit is af te lezen uit de volgende passage in de pro
loog: Want onse meyning niet was heel Hollants ofte Brabants, mer tusschen bey-
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den opt kortste ende reynste na onsen vermogen een gemeyn spraeck te volgen, die 
men all Nederlant doer lichtelick solde mogen lesen ende verstaen. Ende hier in 
hebben wy gebruickt raet ende hulp veel wyser geleerder mannen die dese overset-
tinge gelesen, ondersocht ende gepresen hebben. De auteur van de proloog was 
derhalve de overzetter die bij het redigeren van de tekst was geassisteerd door 
een kring van deskundigen 15). 
De vraag dringt zich op welke luthersgezinden in het toenmalige Deventer 
van dit gezelschap deel kunnen hebben uitgemaakt. Uit de hervormingsge
schiedenis van Overijssel zijn uit het milieu van het fraterhuis en de frater-
school van de stad enige namen bekend van mannen van wie we mogen aan
nemen dat zij sympathiseerden met de onderneming. Behalve Joh. Oosten
dorp zijn het onder andere Gerard Geldenhauer en Hinne Rode, mannen van 
uiteenlopende regionale herkomst die, in samenwerking met de drukker Al
bert Pafraet, ernaar gestreefd kunnen hebben het lutherse Nieuwe Testa
ment, gesteld in een algemeen nederlandse taal, op zo groot mogelijke schaal 
ingang te doen vinden. Van Gerard Geldenhauer weten we dat hij twee jaren 
later, in 1527, de oudtestamentische profeten uit de te Worms verschenen 
hoogduitse overzetting die gemaakt was door Denck en Hätzer, in zijn moe
dertaal heeft overgebracht. Geldenhauer was een man die blijkbaar de zaak 
van de bijbelverspreiding in de landstaal een goed hart toedroeg 16). Het 
heeft er de schijn van dat hij om in zijn onderhoud te voorzien zo nu en dan 
werkzaam was in drukkerijen, hetzij als corrector hetzij als redacteur van tek
sten. Zo had hij toezicht op de verzorging van de editio princeps van Thomas 
Morus' Utopia die in 1516 door Dirk Martens te Leuven ter perse is gelegd. Of 
hij in zijn onrustige zwerversbestaan - in 1525 vertoefde op zijn doorreis naar 
Wittenberg slechts korte tijd te Deventer - kans heeft gezien om zijn krachten 
te wijden aan de voorbereidingen voor de uitgave van het nederlandse Nieu
we Testament, staat te bezien. Veeleer is denkbaar dat hij als medelezer nut
tige diensten heeft bewezen bij de totstandbrenging van de eindredaktie. 
Een aantal jaren geleden heb ik het probleem wie de centrale figuur geweest 
is, die de onderneming heeft geleid, aan een nader onderzoek onderworpen. 
Ik heb toen getracht aannemelijk te maken dat het niemand anders was dan 
Hinne Rode, de vroegere rector van het fraterhuis te Utrecht 17). In 1522 was 

15) Op hun voornemen een gemeyn spraeck te volgen kom ik nog terug. Het getuigt van een wel
bewuste bezinning op de richting die zij in hun taalgebruik wilden inslaan. Dat zij zich reken
schap gaven van de aard van de taal waarmee zij waren opgegroeid en het verschil tussen het Ne
derlands en Hoogduits, blijkt uit hun constatering dat die overlantsche {= hoogduitse) spraeck rech
ter, rycksinniger ende fyner is in woerden. Hiermede wilden zij zeggen dat het Duits beschikt over 
een rijkdom van uitdrukkingsmogelijkheden en subtiele betekenisnuanceringen die hun moeder
taal niet bezat. Daarom aarzelden zij niet in sommige lichte woertkens ende sproecken de taal van 
Overlant een weinig na te volgen en hier en daar germanismen te bezigen. Het woord rycksinnich 
dat zij gebruiken, is daarvan een voorbeeld; het kwam al in de middeleeuwen in onze taal voor 
maar als een woord van duitse afkomst. Hun tweeërlei voornemen had een verder reikende 
draagwijdte dan men oppervlakkig lezend zou denken. Zij stuurden aan op taaleenheid boven 
dialectische verscheidenheid en op een reformatorische taal die haar voordeel zou doen met de 
rijkdom van de taal van Luther. Dit dubbele streven stelden zij in dienst van de zaak der hervor
ming. Het aantal Lutherwoorden dat door de veelgelezen vertalingen van zijn bijbel en zijn theo
logische traktaten in het Nederlands is ingelijfd, is niet gering. 
16) Zie C. Augustijn, 'De Vorstermanbijbel van 1528', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 
LVI (1975) 78-94. 
17) In het boven geciteerde artikel, verschenen in Bibel und deutsche Kultur, VII (1937) 23-24. 
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hij wegens zijn lutherse overtuiging ontslagen uit zijn ambt en had na zijn ver
trek uit Utrecht samen met een zekere Georgius Saganus 18), van wie verder 
niets bekend is, een reis of meerdere reizen gemaakt naar Wittenberg, Basel, 
Zürich en Straatsburg met het doel bekende godgeleerden als Luther, Oeco-
lampadius, Zwingli en Bucer te raadplegen en te winnen voor de zienswijze 
die Cornelis Hoen op het punt van de symbolische opvatting van het avond
maal had ontvouwd. 
Het door Rode gevolgde spoor leidde o.a. door Basel. Daar heeft hij zonder 
enige twijfel Adam Petri's uitgaven van het Nieuwe Testament leren kennen. 
In 1525 verbleef hij te Deventer. Omdat zijn naam reeds in een oude, vrij be
trouwbare kerkhistorische overlevering 19), tezamen met die van andere her
vormingsgezinden, o.a. Geldenhauer, in verband wordt gebracht met de ver
schijning van enige nederlandse overzettingen van Luthers geschriften, lag de 
gedachte voor de hand dat deductie en combinatie van de voorhanden gege
vens mag leiden tot de veronderstelling dat Hinne Rode de gezochte auteur 
is. Bij het vermoeden dat ik opperde, dien ik echter aan te tekenen dat het 
niet mogelijk is met behulp van de beschikbare gegevens in dezen een water
dichte bewijsvoering te leveren. Toegegeven moet worden dat het een hache
lijke onderneming is bepaalde anoniem uitgegeven geschriften, zonder een 
schijn van aantoonbare verbanden, op naam van een bepaalde auteur te stel
len. Zo is Hendrik van Bommel ten onrechte aangezien voor de maker van tal 
van traktaten en overzettingen die bij nader onderzoek in de naamloosheid 
dienen te blijven waaronder zij het levenslicht hebben aanschouwd. Zelfs de 
Summa der godliker scrifturen (1523), die lange tijd op diens conto heeft ge
staan, verhult zich, naar Trapman met klem van redenen heeft betoogd, in de 
schemer van de anonimiteit 20). In weerwil van een raadzaam scepticisme 
blijf ik het erop wagen aan Rode een rol toe te kennen bij de vervaardiging en 
uitgave van het deventer Nieuwe Testament van 1525. Weliswaar is inmiddels 
vrijwel vast komen te staan dat het weinig aannemelijk is dat hij behalve het 
rectoraat van het utrechtse fraterhuis ook de leiding van de stedelijke Hiero-
nymusschool gehad zou hebben 21). Post vond hiervoor een aanwijzing in een 
passage die voorkomt in de kroniek van het fraterhuis te Doesburg waarin 
Rode als rector van de fraters te Utrecht optreedt, en niet als rector van de 
stadsschool22). 

Het was toen aan mijn aandacht ontsnapt dat reeds Ludwig Keller in zijn boek over Die Reforma
tion und die älteren Reformparteien (Leipzig, 1885) 386, het 'baselse' Nieuwe Testament van 1525 
had toegeschreven aan Hinne Rode. Keiler hield rekening met Rode's bezoek aan Basel. Nu we 
weten dat Rode te Deventer was toen daar het z.g. baselse Nieuwe Testament verscheen, kan 
Keilers toeschrijving, mutatis mutandis, gehandhaafd worden. 
18) Men heeft in de naam Haganus een verschrijving willen zien van Sagarus, Haganus of Sylva-
nus, maar ook dergelijke gratuite emendaties leiden niet tot een bevredigende identificatie. 
19) Zie Henricus Antonii Nerdenus, Syjtema theologicum (Franeker. 1611). 
20) J. Trapman, De Summa der godliker scrifturen (1523) (Leiden, 1978). 
21) A. G. Weiler, ed., Necrologie, Kroniek en Cartularium ca. van het Fraterhuis te Doesburg, 
1432-1559. Kerkhistorische Bijdragen IV (Leiden, 1974) 99. 
22) Ofschoon Post gelijk heeft wanneer hij betoogt dat institutioneel en organisatorisch de 
broederhuizen, met hun beperkt 'personeelsbestand', los stonden van de stadsscholen, ligt het 
anderzijds voor de hand dat de fraters in zulke overzichtelijke leefgemeenschappen als de toen
malige steden waren, contacten onderhielden met de docenten van de stedelijke scholen en zich 
in het bijzonder interesseerden voor die leerlingen van deze onderwijsinstellingen die het voorne-
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De passage is belangrijk genoeg om haar in haar geheel te citeren. Zij luidt: 
Rector domus clericorum in Traiecto, dominus Iohannes Roy, propter Luterum de-
positus est. Item Domus Florenciana multa incommoda intestina hactenus sustinet 
(variant: sustinuitj propter eundem. Hieruit valt op te maken dat Rode wegens 
zijn Lutherse opvattingen van zijn ambt ontheven was. Er is hier geen sprake 
van Rode's eucharistieleer als reden voor zijn ontslag. Bovendien geeft de 
kroniekschrijver met ondubbelzinnige duidelijkheid te kennen dat in het 
Meester Florenshuis te Deventer - waar Rode na zijn reizen door Duitsland 
en Zwitserland mogelijk verblijf hield, althans een welkom onthaal vond -
toentertijd spanningen waren, veroorzaakt door meningsverschillen ten aan
zien van Luthers denkbeelden. Evenals in sommige hedendaagse communau-
teiten - er is tenslotte weinig nieuws onder de zon ! - waren onder de fraters in 
dat tijdsgewricht van gisting en crisis twee richtingen: voorstanders van de on
versneden kerkleer leefden onder één dak met sympathisanten en aanhangers 
van Luther 23). Hinne Rode moet in dat milieu een krachtig verdediger van 
de nieuwe leer geweest zijn, hetgeen des te begrijpelijker wordt wanneer wij 
ons te binnen brengen dat hij in de voorafgaande jaren door zijn persoonlijke 
omgang met reformatoren als Luther, Zwingli, Oecolampadius en Bucer ge-
sterkt.was in zijn hervormingsgezinde overtuiging. 

Tot zijn vrienden in die deventer kring behoorden zoals gezegd enige fraters 
uit de domus clericorum, d.i. het fraterhuis, alsmede de boven reeds genoemde 
magister Johannes Oostendorp, kanunnik van het kapittel van Lebuinus en na 
de dood van Hegius rector van de stadsschool; voorts een aantal reformato-
rischgezinde patricische burgers en tenslotte een groep uitwijkelingen uit het 
westen der Nederlanden die evenals Rode zelf in Deventer een tijdelijk on
derkomen hadden gevonden. Onder deze laatsten bevond zich, het is boven al 
gezegd, ook Gerard Geldenhauer die toen op reis naar Wittenberg gedurende 
korte tijd in Deventer verbleef. In de proloog van het Nieuwe Testament van 
1525 maakt de schrijver gewag van velen die hem bij de uitvoering van zijn 
taak hadden gesteund. Het kan niet anders of in de zo juist geschetste kring 
moet hij begrip voor zijn streven en bereidheid tot medewerking gevonden 
hebben. En wanneer hij in de aanhef van zijn voorwoord zegt dat hij zijn taak 
begonnen is op aandrang van sommige christenmensen, dan behoeven we 
deze woorden niet uitsluitend op te vatten als een retorische bescheiden
heidstopos; blijkbaar was er bij hem zelf en bij zijn vrienden een oprecht ver
langen een goede en „correcte" overzetting van het Nieuwe Testament in de 
eigen, nederlandse moedertaal in handen te krijgen. 
Wanneer mijn vermoeden acceptabel is en Hinne Rode in dit gezelschap van 
deventer hervormingsgezinden een plaats van enige betekenis heeft ingeno
men, wordt het begrijpelijk dat hij, in zulk een milieu vertoevend, het plan op-
men hadden te zijner tijd priester te worden of in een monachale orde in te treden. Dit verklaart 

wellicht de oude misvatting dat Rode rector van de utrechtse Hieronymusschool geweest zou 

zijn. 
23) Enige namen van personen die van deze kring deel uitmaakten, zijn vermeld door J. W. 
Pont in zijn Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (Haarlem, 1911) 167; J. 
G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531 
(Amsterdam, 1873) 98, 101 vlg.; J. de Hullu, ed., Bescheiden betreffende de Hervorming in Over
ijssel (Deventer, 1899) 76-77. 
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vatte de tekst van Luthers Septembertestament, naar de beste en correcste 
exemplaren die hij daarvan te Basel had leren kennen, om te smeden in een 
Nederlands dat boven en beneden de grote rivieren ingang zou vinden. Boven 
is er al op gezinspeeld dat de bewoners van het broederhuis niet allen deven-
tenaren waren maar dat de bevolking van deze gemeenschap interregionaal 
van herkomst was. Rode zelf zal zich wel tot de hollanders gerekend hebben; 
zijn vriend Gerard Geldenhauer - hun kennismaking dateerde mogelijk uit de 
tijd dat beiden in het Sticht werkzaam waren, de een als rector van de 
utrechtse fraters, de ander als secretaris van bisschop Filips van Bourgondië -
was geboortig uit Nijmegen en had op zijn vele reizen zowel tal van braban-
ders als hollanders ontmoet. Geen wonder dat in dit bonte gezelschap van 
hervormingsgezinden de wens opkwam een Nieuwe Testament te bezitten dat 
gesteld was in een taal die in het zuiden en noorden kon worden verstaan. Het 
resultaat van hun arbeid was dan ook in overeenstemming met het gestelde 
doel: het deventer Nieuwe Testament van 1525 was geschreven in een taal die 
minder oostnederlands gekleurd was dan de - weinige - andere landstaalge
schriften die toentertijd door Albert Pafraet ter perse zijn gelegd. Hun ge
meenschappelijke arbeid was op het westen gericht en mag daarom gezien 
worden als een poging naast de reeds verschenen brabantse en hollandse 
overzetting een andere te plaatsen die zich zeer nauw aansloot bij de Luther-
tekst. Misschien was hun oogmerk zelfs de antwerpse en amsterdamse uitga
ven te vervangen door een betere en nauwkeuriger geredigeerde versie. De 
proloog, hoe beknopt van inhoud ook, en het kolofon zijn goed gestileerd en 
ademen de geest van een man die weet wat hij wil en het werk een weten
schappelijk verantwoord fundamentgeeft. 

Het streven van Rode en zijn medewerkers, een Nieuw Testament aan te bie
den dat èn het meest in overeenstemming was met de grondtekst van Luther 
èn geredigeerd in een algemeen, boven dialectisch schrijftaalverschil staand 
Nederlands, heeft echter weinig succes gehad. Alijt, de weduwe van Dirk van 
Borne bezorgde in 1532 een druk die woordelijk schijnt overeen te komen 
met de moedertekst van 1525. Nader onderzoek moet in dezen meer licht 
brengen. Bij deze vermoedelijke nadruk is het gebleven. 
Dat de uitgave haar doel gemist heeft, was een gevolg van het feit dat de wes
telijke Lutheroverzetting - overigens een complex van onderling soms afwij
kende bewerkingen - zich vóór 1525 had gezet. De uitgaven van Adriaen van 
Bergen, Doen Pietersoen en Jacob van Liesvelt hadden de markt reeds ver
overd; het deventer Nieuwe Testament kwam te laat om nog burgerrecht te 
krijgen. 

Eén vraag blijft nog ter beantwoording over: hoe het komt dat van de avond-
maalsopvatting van Rode en de zijnen geen enkel spoor in hun Nieuwe Testa
ment-bewerking terug te vinden is. Er valt geen zweem van sacramentarisme 
in hun werk te bekennen, niet in passages waar men dat allereerst zou ver
wachten, zelfs niet in de glossen. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn met 
het doen van uitspraken in dezen. Bij Johannes VI staat de volgende kantte
kening: „Dit Capittel spreeckt niet van den sacrament des broets ende wyns, 
mer van den geestelicken eeten, dat is geloeven dat Christus God ende men-
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sehe syn bloet voer ons wtghestort heeft". Prof. J. W. Pont, de geschiedschrij
ver van het lutheranisme in de Nederlanden, citeert deze woorden uit een an
dere uitgave van het Nieuwe Testament, die in 1525 te Antwerpen gedrukt 
was bij Govert van der Haghen en uitgegeven door Marten de Keyser. Aan de 
hand van deze glosse betoogt hij dat „in de oudste Luthervertalingen" het 
„kenmerkend-Luthersche" vaak zoek is en dat deze uitleg „lijnrecht tegen 
Luther's meening" indruist 24). Wie de moeite neemt Luthers Septembertes
tament te raadplegen, leest hier de volgende glosse: Dis Capitel redet nit vom 
sacrament des brods vnnd weyns, sondern vom geystlichen essen, das ist glewben 
das Christus Gott vnnd mensch seyn bluttfor vnns gössen hat. Aan de hand hier
van oordele de lezer hoe riskant het is, afgaande op passages die blijk geven 
van een vermeend sacramentarisme, vèr-gaande conclusies te trekken. De 
glosse is 'lutherser' dan de lutherse hoogleraar dacht! 

Zojuist is het probleem gesteld waaraan het toe te schrijven is dat sacramen-
tariërs als Rode de Luthertekst overnamen zonder op enigerlei wijze, bijvoor
beeld in een kanttekening, uiting te geven aan hun beschouwingswijze inzake 
het avondmaal. Het antwoord is kort en goed dat het gezag van Luther ook in 
hun midden in die jaren nog zo groot was, dat zij bereid waren zich daarin te 
schikken en hun persoonlijke zienswijze ten aanzien van een controversiële 
zaak die hun na aan het hart lag, voorlopig het zwijgen op te leggen als het 
erom ging de bijbel in de moedertaal te verbreiden. Zij waren hiertoe des te 
eerder bereid omdat de zwitsers onder wie zij geestverwanten hadden gevon
den, hun hierin waren voorgegaan. De reformatorische Zwitserse bijbelversie 
van het eerste uur was een nauwkeurige weergave van Luthers overzetting. 
Pas later zijn Zwingli en zijn helpers ertoe overgegaan een zelfstandige over
zetting te vervaardigen die als de Zürcher Bibel de geschiedenis zou ingaan. 
Een andere vraag die we moeten stellen, luidt: Waarom heeft Albert Pafraet 
die in het verborgene zijn pers in dienst stelde van de Hervorming 25), de 
reeds bestaande en op vrij grote schaal in het westen circulerende overzetting 

24) J. W. Pont, Geschiedenis van het Lutheranisme, 30-31. Niet alleen in de exegese van het cruci
ale hoofdstuk Johannes VI maar ook bij het elders voorkomende Dit is mijn lichaam ontbreekt in 
het deventer Nieuwe Testament van 1525 een bondige uitleg in de zin van Cornelis Hoen. 
Wie mocht verwachten dat in het Nieuwe Testament dat in 1524 te Delft uitkwam en dat, naar we 
toch wel mogen aannemen, afkomstig was uit een groep hollandse bijbelse humanisten die Eras
mus' latijnse vertaling van het griekse Nieuwe Testament ten grondslag aan hun verdietsing had
den gelegd, bij het 6e hoofdstuk van het evangelie van Johannes en bij Jezus' woorden Dit is mijn 
lichaam een verklaring hadden geplaatst die zou stroken met de avondmaalszienswijze die in de 
delfts-haagse kring leefde, komt bedrogen uit. De vertaler bepaalt zich tot een woordelijke weer
gave van de bijbeltekst. 
25) In het jaar 1524 verscheen bij hem Van den verveerlicken aenstaende tijd Endechristes (Nijhoff-
Kronenberg 3954), in 1528 Eyn merckelick gedichte van den vorgiftigen ketter Martino Luther (Nij-
hoff-Kronenberg 964). De taal van deze geschriften is, anders dan die van het Nieuwe Testament 
van 1525, onmiskenbaar oostelijk Nederlands. Opmerkelijk is dat Albert Pafraet - wiens fonds 
overigens uit latijnse schooluitgaven bestond - deze 2 scherp-antilutherse geschriften, vlak voor 
en kort na het verboden Nieuwe Testament van 1525 het licht deed zien. Was hij een Chr. Plan-
tijn avant la date? Later raakte hij in moeilijkheden door de publikatie van davidjoristische trak
taten. 
De zaak verdient nader onderzoek. Het opvallende is dat de deventer nadruk van 1532 is ver
schenen met vermelding van de namen van de plaats en de uitgeefster en met consent des eersamen 
raets der stat Deventer. De overeenkomsten met de nrs. 2459, 2468 en 381 van de bibliografie van 
Nijhoff-Kronenberg waarop laatstgenoemde attendeert, dienen alsnog kritisch bekeken te wor
den. 
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van Luthers Septembertestament niet eenvoudigweg nagedrukt? Was de de-
venter kring onkundig gebleven van wat in het westen op het gebied van de 
verbreiding van de reformatorische vertaling gaande was? Dit is geenszins het 
geval. Afgezien van de aannemelijkheid van het vermoeden dat die reeds be
staande vertaling intussen ook in het oosten bekendheid had gekregen, is re
kening te houden met het feit dat onder de fraters en de vluchtelingen te De
venter geschoolde mannen waren die de reeds bestaande overzetting goed 
kenden, zelfs zo goed dat zij haar, naar we gevoeglijk mogen aannemen, wel
bewust wilden vervangen door een betere. Het streven de beste en correcste 
exemplaren die te Basel het licht hadden gezien, ten grondslag te leggen aan 
het werk, bewijst een kritische houding ten aanzien van de oudere bewerking. 
Zij waren blijkbaar van mening dat deze de tekst van Luther niet nauwkeurig 
genoeg volgde. Dit was inderdaad het geval; die uitgaven waren weliswaar ge
baseerd op Luthers overzetting maar behelsden zoveel niet-lutherse bestand
delen - reminiscenties aan de vertaling der moderne devoten en aan Erasmus 
- dat zij haar om deze reden verwierpen. Zo leidt dit tot de schijnbaar para
doxale conclusie dat sacramentariërs - die een stroming vertegenwoordigden 
wier opvattingen kort nadien in botsing zouden komen met de inzichten van 
Luther - er alles aan gelegen was Luther op de voet te volgen. Het paradoxale 
blijkt echter bij nader toezien slechts schijn te zijn. Bedenken we in welk jaar 
het deventer Nieuwe Testament is uitgekomen, dan realiseren we ons dat de 
verschijning plaats vond in de vroegste periode van de nederlandse reforma
tie, toen de doorbraak die Luther als hervormer had veroorzaakt, in de gees
ten het effect had van een schok die nog verwerkt moest worden. Het gezag 
van Luther was aanvankelijk onaangetast. Vele nederlanders bezochten Wit
tenberg om de doctor zelf te horen. De vertaling en ruime verspreiding van 
zijn geschriften in de Nederlanden begon juist in deze jaren goed op gang te 
komen. Ook in Zwitserland werkte de ommekeer die Luther teweeg had ge
bracht, nog gedurende enige tijd na. Aanvankelijk weigerde Zwingli over
haast te werk te gaan. Hij gaf er de voorkeur aan, zijn gedachten ten aanzien 
van de nieuwe leer geleidelijk te ontwikkelen. Eerst in 1525 bezorgde hij de 
avondmaalsbrief van Cornelis Hoen, waarschijnlijk op een tijdstip dat de 
mannen te Deventer volop bezig waren met de vertaling van Luthers Nieuwe 
Testament. Het was de tijd waarin Oecolampadius en anderen de uitgave van 
Luthers werk in de beste en correcste redactie bevorderden. Het gezag van de 
Lutherbijbel werd alom erkend. Zelfs de contra-reformatorische bijbelverta
lingen in de duitse taal, vervaardigd door Eek, Emser en Dietenberger berust
ten in hoofdzaak op die van Luther die werkte als een magneet waarnaar al
len zich noodzakelijkerwijs hadden te richten. De deventer groep, die met 
respect opzag naar haar geestverwanten in Zwitserland, volgde het voorbeeld 
dat deze hadden gegeven door hun uitgave van de onvervalste Luthertekst. 
Dat Hinne Rode de hand heeft gehad in de totstandkoming van het deventer 
Nieuwe Testament is, gezien zijn contacten met de zwitsers te Basel, uiterma
te waarschijnlijk. Hem, met uitsluiting van anderen, het auteurschap toe te 
schrijven, zou anderzijds een te boud waagstuk zijn. Hetgeen bekend is om
trent zijn leven en karakter, wettigt echter de gedachte dat hij een leidende fi
guur was in dat gezelschap van reformatorischgezinde nederlanders. Herhaal-
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delijk heeft men getracht op vrij losse gronden naamloze geschriften uit die 
kring op zijn naam te stellen; men heeft hem verantwoordelijk gesteld voor de 
uitgaaf van de Farrago van Wessel Gansfort die begin 1522 door Simon Cor-
ver te Zwolle bezorgd is en van Wessel's traktaat De Sacramento eucharistiae 
dat in het voorafgaande jaar bij dezelfde drukker is verschenen. Ook bij de 
publikatie van enige in Oost Friesland na 1525 vervaardigde verhandelingen 
over het avondmaal zou hij betrokken geweest zijn. Er is echter geen enkel 
geschrift bekend waarvan zijn auteurschap onbetwist vaststaat. Als dat het 
geval is, zou men mij het verwijt kunnen maken: waarom dan toch te midden 
van velerlei ongewisheden de attributie van het deventer NT aan een man van 
wie geen enkel geschrift bewaard lijkt? Het wil mij althans ten aanzien van 
het NT van 1525 voorkomen dat de boven voorgestelde combinatie van be
schikbare gegevens mogelijke bezwaren kan opheffen. 

Het beeld van Hinne Rode rijst uit de mist van het verleden op als een figuur 
met een enigszins vaag profiel. De uitkomsten van het onderzoek 26) dat ook 
door anderen naar hem is ingesteld, doen echter voldoende gegevens aan de 
hand voor een poging zijn portret in bondige trekken te schetsen en daarmee 
het perspectief te tonen waarin zijn boven behandelde optreden te Deventer 
gezien kan worden. Hoewel de onderzoekers allereerst zijn bijdrage aan de 
propaganda van Hoen's avondmaalsopvatting hebben belicht, zijn er intussen 
andere gegevens beschikbaar gekomen met behulp waarvan iets vastere con
touren zijn te trekken. 
Over zijn jeugd ligt een sluier. Zijn geboortejaar en plaats of gewest van her
komst zijn onbekend. Wanneer hij ± 1520 rector van het fraterhuis te Utrecht 
is geweest, mogen we veronderstellen dat hij in het voorlaatste decennium 
van de voorafgaande eeuw het levenslicht heeft aanschouwd. Uit de namen 
van de mensen die tot zijn vroege vriendenkring behoorden, en bovendien uit 
zijn taalgebruik dat overwegend westelijke kenmerken vertoont, is op te ma
ken dat hij een hollander of Utrechtenaar van geboorte was. Of hij, zoals som
mige landgenoten, te Keulen heeft gestudeerd, is onzeker; de matrikels van 
deze universiteit behelzen geen desbetreffende aanwijzingen. Veeleer is aan 

26) Literatuur: De Hoop Schetter, Geschiedenis der kerkhervorming; O. Clemen, Hinne Rode in 
Wittenberg, Basel, Zürich und die frühesten Ausgaben Wesselscher Schriften, Zeitschrift für Kirchen
geschichte, XVIII (1898) 346-372. 
L. Schulze, Hinne Rode, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3e dr. XVII 
(1906)61-67. 
Pont, Geschiedenis van het Lulheranime. 
M. van Rhijn, Wessel Gansfort ('s-Gravenhage, 1917). 
M. van Rhijn, Studiën over Wessel Gansfort en zijn (//(/(Utrecht, 1933). 
A. Eekhof, De Avondmaalsbrief van Cornells Hoen fs-Gravenhage, 1917). 
J. Lindeboom, Het Bijbelsch Humanisme in NederlandÇ s-Gravenhage, 1913). 
J. Lindeboom, De confessionele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden ('s-Graven
hage, 1946). 
W. F. Dankbaar, Martin Bucers Beziehungen zu den Niederlanden ('s-Gravenhage, 1961). 
E. Kochs, 'Die Anfänge der ostfriesischen Reformation', Jahrbuch der Gesellschaft für bildende 
Kunst und vaterländische Altertümer, XIX (1918), 109-273. 
E. Kochs, Grundlinien der Ostfriesischen Kirchengeschichte seit der Reformation (Aurich, 1938). 
Menno Smid, Ostfriesische Kirchengeschichte (Pewsum, 1974). 
Gottried W. Locher, Die Zwingllsche Reformation in Rahmen der europäischen Kirchengeschichte 
(Göttingen, Zürich, 1979). 
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te nemen dat hij, blijkbaar goed thuis te Deventer, daar de stadsschool die na 
de dood van Alexander Hegius werd bestuurd door Johan van Oostendorp, 
had bezocht en pastoraal-theologisch was begeleid door de fraters van het 
broederhuis. Priester gewijd en tenslotte rector geworden van de communau-
teit te Utrecht, kwam hij als zovele andere broeders des gemenen levens al 
vroeg in aanraking met de geschriften en de gedachtenwereld van Luther. In 
Utrecht en Holland trad hij op als een der leidinggevende mannen in een 
kring van gelijkgezinden. De hagenaars Willem de Volder, rector van de la-
tijnse school, en Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland, waar
schijnlijk ook Frederik Hondebeke, rector van de stadsschool te Delft en Jo
hannes Sartorius, leraar aan de stadsschool te Amsterdam, maakten daarvan 
deel uit. Het is niet uitgesloten dat Rode in Utrecht Gerard Geldenhauer 
heeft ontmoet die opgeleid was aan de deventer stadsschool onder het recto
raat van Hegius en Oostendorp en in 1517 bij de utrechtse bisschop Filips van 
Bourgondië als secretaris in dienst trad; weliswaar bracht de aard van diens 
werk mee dat hij zijn taak meestentijds op het kasteel Duurstede verrichtte, 
maar dat neemt niet weg dat hij vaak ook in de Domstad moest verblijven. 
Wilhelmus Grapheus (Willem de Volder) was goed ingelicht over Rode; in 
zijn levensbeschrijving van Jan de Bakker, de pastoor van Woerden die in 
1525 als martelaar op de brandstapel het leven liet, en die in zijn utrechtse 
schooltijd door Rode was ingewijd in de nieuwe leer, beschrijft hij Rode als 
een man die uitblonk door zijn eruditie en vroomheid. 

In 1522 propter Lutherum uit zijn rectorsambt afgezet, maakte Rode, als ge
zegd, een aantal reizen door Duitsland en Zwitserland ten einde met daar wo
nende leiders en vooraanstaande vertegenwoordigers van de Kerkhervorming 
persoonlijk kennis te maken en bij hen inspiratie op te doen, maar ook om 
hen te raadplegen inzake de gedachten over het altaarsacrament die door 
Wessel Gansfort en Hoen waren ontwikkeld. Geschriften van de een, en de 
avondmaalsbrief van de ander bevonden zich onder zijn reisbagage, en dat hij 
met boeken als de beste en correcste exemplaren van de te Basel verschenen 
uitgaven van Luthers Septembertestament en andere reformatorische boeken 
terugkeerde, spreekt welhaast vanzelf. De resultaten van zijn gesprekken en 
uitwisseling van gedachten over de juistheid van Hoen's avondmaalsopvatting 
met bekende reformatoren in Overland zijn bekend: hij stuitte op afwijzing bij 
Luther, maar vond aanstonds instemming bij Oecolampadius en na enige tijd 
ook bijZwingli27). 

27) De hoogleraar J. J. van Toorenenbergen heeft in zijn in 1 882 verschenen publikatie Het oud
ste Nederlandsche verboden boek (XXI-XXVIII en 194-200) op deugdelijke gronden betoogd dat er 
een zeker verband moet bestaan tussen Rode's bezoek aan Oecolampadius en kennismaking met 
diens geschriften en de nederlandse uitgave van Dat Testament Jesu Christi dat men tot noch toe dye 
misse ghenoemt heeft, verduytscht door Johannen Oecolampadium te Adelenburch, die als een soort 
bijlage verschenen is in een aantal uitgaven van de Summa der godliker scrifturen, geplaatst tussen 
het eerste en het tweede deel van de Summa. Het kan immers geen toeval zijn dat juist het avond-
maalsformulier van Oecolampadius in het Nederlands het licht zag, betrekkelijk korte tijd nadat 
Rode en zijn reisgezel in Zürich waren geweest. De hollanders moeten het boekje bij hun terug
keer naar het vaderland meegebracht hebben. Het verschijningsjaar van het nederlandse Testa
ment staat niet vast. Dr Trapman helt ertoe over, het na 1526 te dateren. De taal vertoont andere 
kenmerken dan die van het deventer Nieuwe Testament van 1525, zodat een eventueel auteur
schap van Rode onwaarschijnlijk is. De oorspronkelijk duitse tekst van Dat Testament Jesu Christi 
is. vier jaren na de verschijning van Van Toorenenbergens studie, bezorgd door Julius Smend in 
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Speciale vermelding verdienen zijn contacten met Bucer, omdat de straats
burger reformator waardevolle inlichtingen over hem verstrekt heeft. Straats
burg, halverwege gelegen aan de Rijnroute van Nederland naar Zwitserland, 
was naast Keulen waar Rode ook wel verbleef, een aangewezen pleister
plaats. Rode logeerde bij Bucer en beide mannen leerden elkaar tijdens en 
door hun gesprekken goed kennen. In een helaas niet gedateerde brief aan 
een zekere Martinus (achter wie men Germanus von Fürfeld zoekt) karakte
riseert Bucer zijn vriend als een vroom man die hij hogelijk waardeert om zijn 
inzicht in geloofszaken. In dit opzicht acht hij hem zelfs de evenknie van Lu
ther al is laatstgenoemde, naar Bucer onomwonden toegeeft, een veel begaaf
der leraar. In de context van dit artikel is het van belang van de straatsburger 
theoloog te horen dat Rode naar zijn mening in menig opzicht veel aan Lu
ther had te danken. Maar met betrekking tot het stuk van de reële tegenwoor
digheid van Christus in het altaarsacrament nam, aldus Bucer, Rode een van 
Luther afwijkend standpunt in. Ruiterlijk erkent Bucer hoe hij na gezamen
lijk met Rode deze vraag onderzocht te hebben in het licht van de heilige 
Schrift en na aanvankelijk Luthers zienswijze verdedigd te hebben, zich ten
slotte gewonnen had moeten geven. Uit zijn verslag blijkt tevens dat beiden 
bij hun gemeenschappelijk grondig onderzoek ook de uitleg van Wiclef, Wes-
sel Gansfort en Karlstadt in hun overwegingen hadden betrokken en getoetst 
aan Hoens zienswijze. Er blijkt tevens uit dat zij ook enige kerkvaders raad
pleegden en hun uitspraken legden naast die van Hoen. 

De overredingskracht van Rode, kennelijk een van zijn meest uitgesproken 
karaktertrekken, roemt Bucer nog in een brief van juli 1525 aan Zwingli, 
waarin hij zegt dat het aan Rode en anderen toe te schrijven is dat christenen 
in heel Holland en Friesland, en ook in heel Vlaanderen, Brabant en Gelder
land tot de ware kennis zijn gekomen. Deze geloofspropaganda van Rode en 
zijn medestanders door al de Nederlanden heen bewijst dat juist bij hen, lui-
dens de proloog voor het deventer Nieuwe Testament van 1525, de wens 
moest opkomen de bijbel in de moedertaal te redigeren en verspreiden in een 
algemeen-nederlandse taalvorm die alom in de lage landen bij de zee gelezen 
en verstaan kon worden. Zo gingen geloofsverkondiging en commercie hand 
in hand. De „evangelische leeraers" streefden ernaar op zo breed mogelijk 
gebied de nieuwe leer ingang te doen vinden, de drukker van hun boek was 
gebaat bij een zo ruim mogelijke afzet. Kerkhervorming en boekdruk begun
stigden de eenwording van de nederlandse taal en het nederlandse volk. 
Over de - waarschijnlijk korte - episode in zijn leven waarin hij te Deventer 
vertoevend samen met een aantal geestverwanten op 20 oktober 1525 een 
Nieuwe Testament-vertaling liet verschijnen, is boven gehandeld. Reeds op 

Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers Deutscher Messe (Göttingen, 1896)49-71. S mend 
toont aan dat Oecolampadius - de eerste druk van het duitse Testament kwam uit in 1523 - in zijn 
avondmaalsopvatting nog geheel het gevoelen van Luther deelt en dat de nederlandse overzetter 
een aantal belangrijke wijzigingen heeft aangebracht die strookten met de zienswijze van Corne
lls Hoen. 
Dat Oecolampadius een duitse redactie van het misformulier liet verschijnen, hangt samen met 
zijn streven de liturgie in de volkstaal te brengen; ook de Epistelen en Evangeliën en de psalmen 
las hij in de landstaal. In dit opzicht volgde hij de praktijk van Luther, en ook de nederlanders die 
van oudsher sterk voor het gebruik van de volkstaal in de eredienst geporteerd waren, volgden 
dat spoor. 

205 



zondag 3 december 1525, ruim 6 weken later, kondigden schepenen en raad 
van Kampen een besluit af waarbij het alle burgers van de stad verboden werd 
boeken van Luther of zijn discipelen en navolgers te bezitten ofte drukken of 
ketterse bijeenkomsten te houden. Met name werd in het besluit genoemd 
,,het Ney Testament nyes gedruckt mitter gloessen". De gekursiveerde woorden 
die gewagen van een pas uitgekomen NT met glossen kunnen alleen betrek
king hebben op de pas uitgekomen deventer editie 28). De afkondiging be
wijst hoe scherp de wereldlijke overheid van Deventers zusterstad op haar 
hoede was en hoe snel zij maatregelen trof. Van een dergelijk verbod, in die
zelfde tijd door de deventer magistraat genomen, is weliswaar niets bekend 
maar het lijdt geen twijfel dat de grond daar Rode te heet onder de voeten 
werd en dat hij de wijk naar elders moest nemen. Of hij toen zijn leven van 
rondtrekkend evangelisch leeraer heeft hervat, is iets waarover de bronnen 
zwijgen. Zeker is dat hij zich enige tijd later vestigde in het oostfriese Norden 
waar hij opgenomen werd in een college van lutherse predikanten en in het 
huwelijk trad. 

Tot zijn naaste collega's behoorden de nederlanders Georgius Aportanus 
(Jurjen van der Deure) en Resius. Aportanus, afkomstig uit Zwolle, had in 
zijn geboortestad de stadsschool bezocht en was pastoraal gevormd door de 
broeders van het fraterhuis. Resius, wellicht een groninger, althans oostne
derlander van herkomst, was een gewezen predikheer. In de eerste tijd had
den zij de handen nog vol aan de prediking van de nieuwe leer, maar het 
duurde niet lang of er openbaarde zich in het midden van de gemeente te 
Norden en elders in Oost-Friesland verschil van mening omtrent de leer van 
het avondmaal 29). Geleidelijk spitste de controverse zich toe op de beant
woording van de vraag of Luther dan wel Zwingli het gelijk aan zijn zijde had. 
De nederlanders, vertrouwd met de gedachten van Hoen, waren uiteraard de 
woordvoerders van de tweede stroming. Te Norden vond, naar het gebruik 
van die tijd, in 1527 een twistgesprek plaats; er verschenen traktaten, van de 
hand van Aportanus, en ook van anderen waartoe, hoe kan het anders, door 
sommigen Hinne Rode wordt gerekend. Gerard Geldenhauer noemt in zijn 
Collectanea Rodius bij degenen in Nederduitsland die in causa Lutheri scripse-
runt Latine aut Germanice. De taal van de landstaalgeschriften die in Oost-
Friesland zijn gedrukt, is ten dele zuiver Nederlands, hetgeen als een indicatie 
mag gelden dat ze gevloeid zijn uit de pen van nederlandse emigranten. Het is 
intussen nodig goed in het oog te houden dat Geldenhauer ook melding 

28) Zie Paul Fredericq, ed., Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, 
V (Gent, 's-Gravenhage, 1902) 71-72. Het woord nyes (nieuwes) betekent: 'zeer onlangs, kort ge
leden'. 
29) In de nederlandse bewerking van het grootste gedeelte van Luthers Kirchenpostille die in 
1528 zgn. door Adam Anonymus te Basel (= Johannes Hoochstraten te Antwerpen) is gedrukt, 
gewaagt de overzetter in zijn epiloog van somighe verlichte menschen die van mening zijn dat alles 
goed moet sijn wat si segghen ofte scriven en hij bidt dat hem nyemant en stote inden twiste die nu on
der die evangelische leeraers in somigen saken is. Mocht iemand denken dat hij hier zinspeelt op 
een opkomend meningsverschil op het punt van de avondmaalsleer pro dan wel contra Hoen c.q. 
Zwingli, dan moge ik hier alvast uitdrukking geven aan mijn mening dat deze woorden niet zo
zeer betrekking hebben op de juiste interpretatie van het Hoc est corpus meum als wel op de hou
ding die men moest aannemen ten opzichte van het opkomende spiritualisme. Vergis ik mij niet, 
dan trad de scheiding der geesten in Oost-Friesland vroeger in dan in de Nederlanden. 
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maakt van latijnse geschriften van deze mannen. Het is derhalve zeer wel mo
gelijk dat bijvoorbeeld Hinne Rode ook in deze taal heeft geschreven. 
Rode en Rese woonden als afgevaardigden van het college van predikanten 
te Norden in 1529 het colloquium van Marburg bij, niet als deelnemers maar 
als waarnemers. Het is opmerkelijk dat Rode ook in dit milieu de naam had 
van een „zachtmoedig, diepverstandig" en theologisch degelijk onderlegd 
man te zijn. Zijn bemoeienissen in de soms hoog oplaaiende twisten een ver
zoening te bewerkstelligen liepen echter op niets uit. De vertegenwoordigers 
der zwingliaanse richting moesten het veld ruimen. Aportanus overleed in 
1530; Rode vestigde zich na zijn ontslag als predikant in het plaatsje Wolthu-
sen bij Emden. Omtrent het verdere verloop van zijn leven zijn weinig gege
vens voorhanden. In elk geval was hij in het midden van de vijftiger jaren der 
16de eeuw niet meer in leven; zijn echtgenote werd toen, in 1554, als weduwe 
aangeduid 30). 
Oncontroleerbare en daardoor weinig betrouwbare berichten willen dat 
Rode na zijn vertrek uit Norden sympathieën zou hebben gekoesterd voor 
Karlstadt en voor de Dopers. Wanneer hij niet een der leiders van de sacra
mentariërs was geweest en er bijgevolg reden is voor de gedachte dat hij zijn 
oorspronkelijke zienswijze niet heeft verloochend of genuanceerd, zouden 
zulke mededelingen aandacht verdienen. Zolang nieuwe gegevens uitblijven -
er zijn wellicht nog ongepubliceerde brieven of archiefstukken te vinden -
verzet zich niets tegen de gissing dat hij zijn leven heeft beëindigd in trouw 
aan zijn overtuiging, met dien verstande dat hij, evenals zijn geestverwanten, 
in Oost-Friesland gerekend werd tot de aanhangers van Zwingli. De naam 
van Cornelis Hoen en zijn avondmaalsbrief waren ook daar overschaduwd 
door de reputatie van de Zwitserse reformator en zijn geschriften. Begonnen 
als modern devoot uit de sfeer en school van de broederschap des gemenen 
levens heeft Hinne Rode, de gewezen priester van het bisdom Utrecht en rec
tor van het fraterhuis in de hoofdstad, een innerlijke ontwikkelingsgang door
gemaakt die hem via het lutheranisme met de typisch nederlandse bijkomen
de variant van het sacramentarisme voerde naar het zwinglianisme. 
Wanneer we ons na het hier voorafgaande de vraag voorleggen of het nu ont
worpen beeld van de prereformator zoveel scherper omtrek laat zien dan aan
vankelijk mogelijk leek te zijn, moeten we constateren dat er in zijn levens
gang nog tal van witte plekken voorkomen die alsnog inkleuring behoeven. 
Jammer genoeg zal dit wel een vrome wens blijven. Dat er over hem zo weinig 
gegevens voorhanden zijn, is toe te schrijven aan het feit dat ketterse auteurs 
in de Nederlanden en hun drukkers er alle belang bij hadden onbekend te 
blijven. Biografische bijzonderheden omtrent Rode en zijn medestanders zijn 
uitermate schaars. Als ik een poging gewaagd heb enige samenhang in die ge
gevens aan te tonen zonder de verbeelding te zeer de vrije teugel te laten, heb 
ik dat gedaan in het besef dat elke reconstructie elementen bevat die in het 
oude geheel niet thuis horen. Zonder mij te willen bezondigen aan overbe
lichting van een figuur van het tweede plan, durf ik te concluderen dat Hinne 
Rode als bemiddelaar en actief prediker, als invloedrijke achtergrondsfiguur 

30) Marten Micron deelt dit mee in zijn Apologeticum contra Westphalium (1557). 
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en vermoedelijk ook als auteur 31), kortom als stimulator en coördinator van 
de vroege reformatorische beweging in de Nederlanden aanspraak mag ma
ken op een bescheiden plaats in de annalen van de nederlandse kerkgeschie
denis. 

31) Het boek van Johannes Bugenhagen, Die souter. Verclaringhe des gheheelen psalters. Ghe-
druct te Basel bi mi Adam Anonymus, 1526 (Nijhoff-Kronenberg 508) dat, zoals door mej. Kronen
berg is bewezen, in werkelijkheid gedrukt is door Johannes Hoochstraten te Antwerpen, bevat 
een vertaling uit de tweede hand van Bugenhagens psalmencommentaar. Martin Butzer maakte 
er een duitse vertaling van en een onbekende nederlander hiervan weer een overzetting in onze 
taal. Zou Hinne Rode, die Butzer goed gekend heeft, ook dat boek op zijn terugreis meegebracht 
en in Nederland geïntroduceerd hebben? 
Opmerkelijk is overigens de volgende uiterlijkheid: de proloog van Butzer is gericht tot den chris-
teliken leser; zo ook de prologen in het deventer Nieuwe Testament van 1525, de Postille van 1528 en 
het tweede deel van de Summa der godliker scrifturen. Hieruit valt voorlopig alleen op te maken 
dat de vroegreformatorische auteurs die deze uitgaven voor de drukpers gereed gemaakt hebben, 
in deze eenzelfde gedragslijn volgden. Op deze smalle basis zelfs maar een vluchtig vermoeden 
omtrent het auteurschap uit te spreken, zou getuigen van roekeloosheid. Alleen een nadere stu
die zou meer licht kunnen brengen. 
Bij de hier genoemde geschriften zou nog te voegen zijn dàt gedeelte van de Postille op die Episte-
len ende Evangelien van allen sondaghen ende sonderlinghen heylichdaghen des geheelen jaers also men 
die ghemeinlic inder kercken houdt (Nijhoff-Kronenberg, 3464), zgn. gedrukt te Basel in het jaar 
1528 door Adam Anonymus (= Antwerpen, Johannes Hoochstraten), dat niet naar Luther be
werkt is. Volgens het nawoord van de overzetter dat gericht is tot 'den christeliken leser, sijn de 
Evangelien vanden geheelen jare en de epistelen van de Advent tot Paschen', op een enkele uitzonde
ring na, overgezet naar de basistekst eens zeer verlichten ende van Gode geleerden mans 'd.i. Luther. 
Omdat Luther toenmaals zijn postillenwerk nog niet had voltooid, heeft de vertaler, naar hij ge
tuigt, zelfstandig de Epistelen van Paschen tot de Advent bewerkt, en ook de Epistelen van de hei
ligendagen. Indien hetgeen hij hier zegt in overeenstemming is met de feiten, moeten deze toege
voegde postillen door hemzelf vervaardigd zijn. Anders gezegd: de bundel van 1528 bevat een 
aantal sermoenen van een nederlandse theoloog uit het begin van de hervormingstijd. In hoever
re deze sermoenen - die geschreven zijn naar het procédé van Luther - iets te maken hebben met 
de literatuur van de vroege reformatie hier te lande, is weer een der vragen die op een antwoord 
wachten. 

208 



Utrechtse relaties van Christoffel Plantijn 

D. Grosheide 

Eind juni 1581 heeft Christoffel Plantijn 1) uit Antwerpen, de belangrijkste 
drukker van de toenmalige Nederlanden, een bezoek gebracht aan Utrecht. 
Hij kwam niet alleen, maar was vergezeld van de Leidse hoogleraar Justus 
Lipsius bij wie hij in deze tijd logeerde. De heren maakten hun opwachting bij 
de stedelijke regering en ontvingen de gebruikelijke ,,schenkelwijn". Dit be
zoek heeft meer dan eens de belangstelling van de historici gehad. Reeds in 
1841 heeft Dodt van Flensburg er de aandacht op gevestigd 2) en verband ge
legd met de subsidie, die enige tijd daarna aan Plantijn is verstrekt voor het 
opnemen van een plattegrond van de stad in zijn uitgaven van Guicciardini's 
beschrijving der Nederlanden 3). Deze opvatting is sedertdien, en wel terecht, 
algemeen aanvaard, ook door Sabbe toen hij in 1927 het bezoek opnieuw ter 
sprake heeft gebracht 4). Sabbe heeft de veronderstelling geuit, dat Lipsius 
met Plantijn was meegegaan omdat hij goed bekend was met Dirk Canter, 
een belangrijk man in Utrecht, en hij Plantijn bij hem kon introduceren. Plan
tijn behoefde een dergelijke introductie echter niet, want hij kende Canter al 
meer dan tien jaar, had in 1574 een werk van hem uitgegeven en hem meer
malen boeken geleverd. Lipsius zal de kennismaking met Canter hebben wil
len vernieuwen en had zeer waarschijnlijk nog een andere reden om met 
Plantijn naar Utrecht op reis te gaan. Hij had een brief ontvangen van George 
Rataller, waarin deze hem had geschreven al een jaar lang in zijn hoop Lipsi
us eens te ontmoeten bedrogen te zijn en daarom schriftelijk zijn bewonde-

1) De naam van de in Frankrijk geboren Christophle Plantin geef ik weer op de wijze als hij 
zichzelf op zijn Nederlandstalige drukken aanduidt. Over Plantijn en zijn bedrijf: Leon Voet, The 
Golden Compasses; a history and evaluation of the printing and publishing activities of the Offtcina 
Plantiniana at Antwerp (2 din; Amsterdam, 1969, 1972). Titels van drukken van Plantijn zijn te vin
den in: Belgica Typographical catalogus librorum impressorum ah anno MDXLI ad annum M DC in 
regionihus quae nunc Regni Belgarum partes sunt I (bewerkt door) Elly Cockx-Indestege en Gene
vieve Glorieux; II (bewerkt door) Geneviève Glorieux (Nieuwkoop, 1968 en 1977-80). Ik verwijs 
naar deze publicatie met de letters BT, gevolgd door het nummer van het betrokken werk in deze 
catalogus. Het eerste deel is verschenen van: Leon Voet, The Plantin press {1555-1589); a biblio
graphy of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden (Amsterdam, 
1980). Ik verwijs naar dit deel met Voet I en het nummer van de titel in deze bibliografie. 
2) J. J. Dodt van Flensburg, 'Willem Silvius en Christoffel Plantijn, drukkers, in betrekking tot 
de Utrechtsche zaken', Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, VII (1841) 
379 vlg. 
3) BT 1361. 1365. 
4) M. Sabbe, 'J. Lipsius en Chr. Plantin te Utrecht in 1581', De Gulden Passer, V (1927) 10 vlg. 
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ring voor de grote geleerde liet blijken 5). Lipsius had geantwoord met een 
brief die getuigde van groot respect voor de geletterde president van het Hof 
van Utrecht 6). Hij moet de gelegenheid hebben aangegrepen om de wens 
naar persoonlijke kennismaking te bevredigen. 
Er is zoals zal blijken aanleiding te veronderstellen, dat er in juni 1581 meer 
aan de hand is geweest. Plantijns relatie met Utrecht is echter niet tot dit be
kende bezoek beperkt gebleven, integendeel. Plantijn had zulk een vooraan
staande plaats in het boekenbedrijf der Nederlanden, dat men in het Sticht 
niet aan hem kon voorbijgaan. Dat gold Plantijn als drukker, maar niet min
der Plantijn als boekverkoper. 
In beide hoedanigheden heeft hij inderdaad met Utrecht contact gehad. Hij 
had het met daar woonachtige auteurs, zoals uit bij hem verschenen publica
ties valt af te leiden. Het blijkt voorts uit wat van zijn correspondentie behou
den en grotendeels uitgegeven is 7). En de bescheiden die de transacties van 
zijn boekhandel hebben vastgelegd, wijzen het eveneens uit. M.n. Plantijns 
boekhouding, die thans nog in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen te 
raadplegen is, vormt een rijke bron voor de kennis van zijn relaties. In journa
len heeft Plantijn de leveranties die hij hun deed en de betalingen die hij van 
hen ontving geregistreerd, terwijl hij in grootboeken op naam van ieder van 
zijn klanten een rekening heeft geopend die overzichtelijk, hoewel soms zeer 
beknopt, hun debet en credit liet zien 8). 
Plantijn heeft zaken gedaan met Utrechtse boekverkopers, m.n. vanaf 1565 
9), en met particuliere klanten. De transacties met hen heeft hij aanvankelijk 
in één grootboek opgenomen (libraires et autres), daarna in afzonderlijke ban
den geadministreerd. In deze bijdrage bepaal ik mij grotendeels tot de parti
culiere personen met wie Plantijn in verbinding heeft gestaan. In 1581/82 
heeft hij van vier Utrechters een werk gedrukt. Deze figuren, merendeels be
horend tot de kring van het Hof van Utrecht, vormen een goed uitgangspunt 
voor een overzicht van de wederzijdse betrekkingen. 

Dirk Canter 

Allereerst noem ik Dirk of Theodorus Canter, zoon van een president van het 

5) Rataller aan Lipsius 31 juli 1580: Justus Lipsius, Epistolarum selectarum centuriaprima (Ant
werpen/Leiden, 1586), brief 24. In latere uitgaven van de briefwisseling van Lipsius is deze brief 
niet opgenomen. 
6) Lipsius aan Rataller 2 aug. 1580: Lipsius, Centuria I, brief25. 
7) M. Rooses en J. Denucé, ed., Correspondance de Christophe Plantin. Uitgaven van de Maat
schappij der Antwerpsche Bibliophilen XII, XV, XXVI, XXIX-XXXIV (9 dln in 8 bdn; Antwer
pen, 1883-1920). Ik verwijs naar deze uitgave met Corr. gevolgd door vermelding van deel en het 
nummer van de brief, evt. met opgave van pagina. 
8) J. Denucé, ed., Inventaris op het Plantijnsch Archief [in het] Musaeum Plantin-Moretus (Antwer
pen, 1926). Ik verwijs naar de grootboeken met hun nummer in deze archief-inventaris, bijv. 
M PM, nr. 20. Ik volsta in veel gevallen met een dergelijke algemene verwijzing zonder opgave 
van blad. Naar de journalen verwijs ik met opgave van het jaar en de datum, maar zonder vermel
ding van blad en van het nummer in de inventaris. 
9) De boekbinders, -drukkers en -verkopers waren in Utrecht tot 1599 lid van het Zadelaarsgil-
de, waarvan in 1569 een ledenlijst is opgemaakt, die gepubliceerd is in: S. Muller Fz., ed., De 
Utrechtsche archieven I; schildersvereenigingen te Utrecht, bescheiden uit het Gemeente-archief 
(Utrecht, 1880). Op blz. 61 de leden die bij het boekenbedrijf betrokken waren. Vrijwel allen heb
ben in verbinding gestaan met Plantijn. 
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Hof en ook zelf bijwijlen raadsheer, een geleerde, die ook met afwisselend 
succes pOiitiCK ueunjvig is geweest. Ganter nCCit cen zeer grote bibnothecic 
nagelaten, die na zijn overlijden bij Isaac Elsevier in Leiden in 1617 geveild is 
10). Canter heeft blijkbaar veel geld voor de aankoop van boeken kunnen be
steden en zijn leverancier was Plantijn 11). Hij moet één van diens grote parti
culiere klanten zijn geweest. Aanvankelijk heeft Plantijn de leveranties ge
boekt op de rekening van Dirks oudere broer Willem, in wiens schaduw als 
geleerde hij heeft geleefd en die te Leuven woonachtig was. Dirk zal daar 
toen eveneens verblijf hebben gehouden. Vanaf 1571 heeft hij bij Plantijn een 
eigen rekening. 
De rekening begint in 1571 met een bedrag dat Plantijn Canter estant present 
en Anvers leent (10 mei 1571), waarop volgt een post voor de leverantie van 
papier. Daarna komen bedragen voor geleverde boeken. Anderzijds zijn er de 
van Canter ontvangen betalingen 12). Op 20 januari 1574 heeft Plantijn hem 
een overzicht van de stand van zaken gezonden, de enige maal dat ik iets der
gelijks in de rekeningen van Utrechters, de boekverkopers inbegrepen, ben 
tegengekomen. Het zal nodig zijn geweest om Canter aan zijn verplichtingen 
te herinneren. 
De talrijke leveranties hebben voornamelijk betrekking op de klassieke oud
heid, werken verschenen bij Plantijn zelf en elders, ook bij buitenlandse druk
kers. De Utrechtse boekverkopers moeten niet in staat zijn geweest Canter 
die te verschaffen, maar waren hem meermalen van dienst met het overbren
gen van zijn bestellingen. Ik ga de leveranties van Plantijn niet stuk voor stuk 
na, maar haal één bijzonderheid naar voren die meer algemeen belang heeft: 
de geleverde present-exemplaren. 
Naar aangenomen kan worden was het als erfgenaam van zijn broer, dat Can
ter in 1580 twaalf exemplaren van Willems editie van Sophocles en van diens 
editie van Aeschylus heeft ontvangen 13). Twaalf exemplaren van Dirks eer
ste eigen werk, dat Plantijn in 1574 gedrukt had 14), werden hem op 3 maart 
1574 toegezonden. In het journaal van 1574 staat op 24 september geboekt, 
dat Canter daarna nog drie exemplaren van zijn werk heeft gekocht. Er waren 
grenzen aan wat Plantijn voor een beginnend auteur kon doen. Wél heeft hij 
Canter tweemaal een werk geschonken van een andere auteur. De eerste 
maal betrof het de editie van Vergilius van Germanus Valens Guellius, d.i. 
Germain Vaillant de Guélis, abt van Paimpont, raadsheer in het Parlement 

10) Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, VII (1841) 306 noot; J. A. 
Gruys, The correspondence of Theodorus Canterus . . . ; an inventory. Bibliotheca bibliographica 
Neerlandica IX (Nieuwkoop, 1978) ix, xiii. Zie ook: J. A. Gruys, The early printed editions (1518-
1664} of Aeschylus; a chapter in the history of classical scholarship. Diss. Leiden (Nieuwkoop, 1981) 
277 vlg.: Dirk Canter's 'Fragmenta poetarum graecorum'. 
11) Zijn rekening bij Plantijn: MPM,nr. 16, 18,20. 
12) Ook voor betalingen werden uiteraard derden ingeschakeld. 12 mei 1578 bijv. ontvangt vol
gens het grootboek Plantijn een bedrag van Canter uit handen van ung marchant a la vielle bourse 
te Antwerpen. 
13) Resp. BT 4383 en BT 38; de Aeschylus ook Voet I, 10. Discussie over de betaling van gele
verde exemplaren van Willems editie van de Eclogae van Joannes Stobaeus (BT 4429): grootboek 
s.v. Theod. Canterus omstreeks 12 mei 1578; de leveranties hadden reeds 6 aug. en 23 sept. 1575 
plaatsgevonden. 
14) Variarum lectionum libri duo: BT 561. Verschenen met privilege voor 10 jaar en met verkla
ring van de censor dat de inhoud in geen enkel opzicht strijdig was met het orthodoxe geloof. 
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van Parijs en een relatie van Canter. Van deze publicatie heeft Plantijn op 6 
augustus 1575 en nog eens op 25 september d.a.v. Canter een exemplaar doen 
toekomen 15). De tweede maal gold het een werk van Hubertus Goltzius 16). 
Een motief voor deze schenking heb ik niet gevonden. Daarentegen heeft 
Canter de Opera van Goropius Becanus 17), die Plantijn meer dan eens ie
mand cadeau heeft gedaan, weer moeten kopen (29 september 1580). Zo erg 
nauw lijken deze gegevens overziende de betrekkingen van Plantijn en Canter 
niet geweest te zijn. Ook een paar strubbelingen over het al of niet betalen 
van boeken wijzen daar op. 

In 1582 heeft Plantijn Canters editie van een werk van de eind-derde-eeuwse 
auteur Arnobius gedrukt 18). Het boek is opgedragen aan de boven reeds ge
noemde Valens Guellius, met de datering 13 november 1581. Plantijn zal kort 
nadien de kopij ontvangen hebben, maar maakte geen haast met het drukken. 
Canter moet t.o'. Lipsius zijn teleurstelling daarover tot uitdrukking hebben 
gebracht 19). Lipsius, die het uitstel evenzeer betreurde, heeft, misschien op 
aandringen van Canter, een paar maal over de druk van de, Arnobius aan Plan
tijn geschreven; Canter zelf heeft, toen hij niets vernam, gevreesd dat de kopij 
gedeeltelijk bij Plantijn zoek geraakt zou zijn. 
Dat kon Lipsius echter niet geloven en hij adviseerde Canter ook zelf aan 
Plantijn te schrijven. Of dat gedaan is valt niet te zeggen, maar in de laatste 
week van juli verheugt Lipsius zich erover, dat de druk op gang is gebracht en 
hoopt hij dat niet ziekte van Plantijn deze zal belemmeren. In augustus 1582 
werden Canter 30 exemplaren toegezonden en kwam aan zijn ongeduld een 
einde. 
Wellicht is toen Plantijn in Utrecht was, een afspraak voor de druk gemaakt. 
Canter heeft hem althans toen ontmoet. Volgens het journaal van 1581, 7 juli, 
heeft hij in juni aan Plantijn te Utrecht 21 gld. betaald 20). Het zou niet zijn 
laatste ontmoeting met Plantijn zijn, maar daarover later. 

George Rataller 

Canter heeft de Variae lectiones van 1574 opgedragen aan George Rataller, de 
president van het Hof van Utrecht. Rataller, zegt Canter in de opdrachtbrief, 

15) BT 4704. Canter was met het voornemen tot de druk van deze editie bekend: D. Delacour-
celle, 'Germain Vaillant de Guélis, abbot of Paimpont (1516-1587)', Bibliothèque d' humanisme et 
renaissance, XVI (1954) 351-352. Het werk is Canter aanvankelijk in rekening gebracht, maar in 
1578 als geschenk afgeboekt. 
16) Thesaurus rei antiquariae huberrimus: BT 1299. De schenking is in het grootboek niet geda
teerd, maar begin 1579 gedaan. 
17) BT 1316. 
18) Disputationum adversus gentes libri Septem: BT 172; Voet I, 596. De exemplaren aanwezig op 
de UB Utrecht (coll. Thomaasse en Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek) hebben beide op blz. 
286 de 'Errata', die soms ontbreken. 
19) In alle brieven door Lipsius in 1582 aan Canter gericht schrijft hij over de druk van de Arno
bius. Vermelding van de brieven en een uitgave waarin ze voorkomen in: Gruys, Correspondence, 
8-10. Ik heb de daar eveneens genoemde copieën berustend op de UB Utrecht geraadpleegd. De 
vrees van Canter blijkt uit Lipsius' brief van 6 juni 1582. 
20) Het kasboek van Jan Moretus (MPM, nr. 14, fol. 61) vermeldt onder juli 1581 eveneens het 
bedrag als door Plantijn estant a Utrecht van Canter ontvangen. Het blad heeft per vergissing het 
jaartal 1580. 
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was slechts ongaarne uit Mechelen, waar hij lid van de Grote Raad was, naar 
Utrecht gekomen, doch vervulde zijn ambt op voortreffelijke wijze. De lof
spraak is veelzeggend, omdat Rataiier zich in een uitzonderlijke positie be
vond. Hij was nog geen jaar in functie geweest, of hij werd geconfronteerd 
met de situatie die door het vonnis van de Raad van Beroerten tegen Staten 
en Raad van Utrecht uitgesproken en door Alva bekrachtigd, was geschapen. 
Alle macht van de Staten werd aan het Hof overgedragen. Rataller heeft zich 
daarin geschikt. Wanneer echter in 1576 een oproep uitgaat en in Utrecht 
ontvangen wordt voor een vergadering van de Staten Generaal in Brussel, 
verklaart hij dat het vonnis niet langer gerespecteerd behoeft te worden 21). 
Hij heeft toch moeite met de nieuwe orde van zaken die daarna intreedt en 
wanneer in 1580 een nieuwe eed wordt gevraagd, behoort hij tot de laatste 
groep raadsheren die deze aflegt 22). 

Rataller moet een goed jurist zijn geweest, heeft echter vooral bekendheid 
gekregen door zijn litteraire arbeid, waartoe hij van jongs af neiging had ge
toond. Hij heeft gewerkt aan metrische vertalingen van een aantal Griekse 
dichters in het Latijn en had zich daarmee een zekere reputatie verworven. 
Ondanks drukke werkzaamheden heeft hij ook in Utrecht er gelegenheid toe 
gevonden. In de turbulente tijd die hij beleefde was historische lectuur hem 
een troost en verschafte ze hem de gemoedsrust voor litterair werk, aldus Ra-
talier in de opdracht van zijn vertaling van Euripides aan Nicolas Micault, 
heer van Indevelde, die als lid van de Geheime Raad in Brussel met soortge
lijke problemen als waarvoor Rataller geplaatst was, te maken had gekregen 
23). 
Ratallers Euripides is in 1581 bij Plantijn verschenen 24), de kopij had hem 
omstreeks het midden van 1580 bereikt. Rataller had Plantijn al eerder bena
derd voor een andere uitgave. Hij had in 1570 bij Willem Silvius in Antwerpen 
een vertaling van Sophocles laten verschijnen, een druk die naar zijn mening 
te wensen overliet 25). Voor een herdruk had hij zich met een niet bewaard 
gebleven brief tot Plantijn gewend. Plantijn verklaarde zich bereid een nieu
we editie te drukken, maar gaf fijntjes te verstaan, dat hij liever een nog niet 
eerder uitgekomen publicatie had ontvangen 26). Rataller had de wenk be
grepen en Plantijn zijn Euripides toegezonden. Met voorbijgaan van de Sopho
cles die hij intussen had ontvangen 27) legde Plantijn deze ter perse. De cor-

21) J. den Tex, 'De Staten in Oldenbarnevelts tijd' in: Vanstanden tot Staten; 600 jaar Staten van 
Utrecht 1375-1975. Stichtse historische reeks I (Utrecht, 1975) 51. Den Tex geeft per abuis Ratal
ler hier de voornaam van zijn zoon Philips. 
22) Johan van de Water, ed., Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edic
ten, der Edele Mogende Heeren Staten 's lands van Utrecht (3 dln; Utrecht, 1729) II, 1053 s.v. Peter 
Ruysch: tekst van de eed: 1038/1039. 
23) H. de Schepper, 'Nikolaas Micault', Nationaal biografisch woordenboek (uilgeg. door de) 
Koninklijke Academiën van België VI (Brussel, 1974)664-666. 
24) BT 5747. 
25) BT 4384: Casparus Burman, Traiectum eruditum . . . (Utrecht, 1738) 280. De druk was reeds 
eind 1569 voltooid, want Silvius heeft aan Plantijn op 27 nov. 1569 zes en op 3 dec. 1569 twaalf 
exemplaren geleverd: MPM, nr. 17, fol. 42. 
26) Plantijn aan Rataller 14 mei 1580: Corr. VI, nr. 877. . . . alia tua numquam ante hac evulgata 
kan niet, zoals Denucé aanneemt, op de Sophocles slaan. 
27) Rataller aan Plantijn 25 aug. 1580: Corr. VI, nr. 888. Rataller zond als kopij een gecor
rigeerd exemplaar van de editie Silvius 1570, nog aanwezig MPM. De handelwijze was niet onge-
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rectie was toevertrouwd aan Frans Raphelengius, in 1565 getrouwd met zijn 
oudste dochter en o.a. als proeflezer bij zijn schoonvader in dienst. De cor
rectie gaf Raphelengius aanleiding tot een aantal opmerkingen, die hij aan 
Rataller deed toekomen. Rataller bracht enige wijzigingen aan, waarschijn
lijk in een drukproef die hij had ontvangen, en zond ze met excuses aan Plan-
tijn 28). Na voltooiing van de druk werden Rataller tweemaal twaalf exempla
ren toegezonden: op 21 februari 1581 via de officiële bode van Utrecht, op 27 
februari daarop door bemiddeling van Ratallers neef Johannes Rataller 29). 
Met de boekverkoper Plantijn heeft Rataller eveneens zaken gedaan 30). De 
rekeningen bevestigen Ratallers historische en litteraire neigingen 31). De le
veranties beginnen 8 februari 1571. Het journaal op deze datum laat zien dat 
Plantijn hem toen gratis een catalogus van zijn uitgaven heeft verstrekt en te
gen betaling een „Messe-Katalog". Aangenomen moet worden dat de laatste 
destijds in Utrecht niet te raadplegen was 32). Erg goed bekend was Rataller 
bij deze eerste zending nog niet: de post in het journaal èn de rekening in het 
grootboek geven hem de voornaam Guilielmus, leggen echter wel nauwkeu
rig zijn titel vast. Rataller bestelt niet zo veel en evenmin regelmatig. Dit kan 
de reden zijn, dat Plantijn in 1574 een leverantie niet uit het journaal over
brengt naar het grootboek, maar naar het boek dubieuze debiteuren 33). In 
1576 heeft Rataller echter weer een eigen rekening in het grootboek. Hij had 
toen met een ook niet bewaard gebleven brief Plantijn gevraagd hem enige 
werken te leveren, waaraan volgens het antwoord, dat met de leverantie te 
dateren valt, slechts ten dele kon worden voldaan 34). 

Opmerkelijk is dat Plantijn aan Rataller vanaf 1579 nog al eens een publicatie 
cadeau doet. Hij begint begin juli van dit jaar met Rataller tegelijk met de le
vering van een bestelling een nieuwstijding te schenken. Begin september 
worden een aantal werken, die volgens het journaal gekocht zijn, in het groot-
woon: Voet, The Golden Compasses, II, 279 noot 2. Er is een editie Silvius van 1576 bekend, mis

schien niet meer dan een nieuwe titeluitgave. Zie: J. Machiels, Catalogus van de boeken gedrukt 

voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent (Gent 1979) nr. S 428. 

De herdruk van de Sophocles is eerst in 1584 verschenen bij Joannes Bellerus: BT 4385. 
28) Rataller aan Raphelengius 27 jan. 1581, in: J.H. Hesseis, ed., Abrahami Ortelii. . . et virorum 
eruditorum ad eundem et ad Jacobum Collum Ortelianum . . . epistulae (Cambridge, 1887) nr. 102; 
Rataller aan Plantijn 27 jan. 1581:Co/r. VI,nr.907. 
29) Journaal 1581 opgenoemde data. Inde 'boutique' heeft Plantijn de Euripides reeds op 5 of 6 
febr. verkocht: MPM, nr. 491, fol. 3v. Merkwaardigerwijze heten de exemplaren op 21 febr. 1 58 I 
in het journaal: corrigés. Evenzo bij de post in het grootboek. Is er verwarring met de Sophocles 
van Rataller'? 
30) Zijn rekening bij Plantijn: MPM, nr. 16, 18. 
31) Rechtsgeleerde werken in het bezit van Rataller: P. A. Tiele, 'Visitatie en repurgatie van 
boeken te Utrecht (1568-1570)', Bibliographische adversaria 2e reeks I (1887-1894) 78. 
32) In zijn goede tijd had de Utrechtse drukker en boekverkoper Herman van Borculo regelma
tig de Buchmesse in Frankfort bezocht: Rudolf Wackernagel, ed., Rechnungsbuch der Proben und 
Episcopius, Buchdrucker und Buchhändler zu Basel, 1557-1564 (Bazel, 1881) passim; H. de Vocht, 
ed., Cornelii Valerii ab Auwater Epistolae et carmina. Humanistica Lovaniensia XIV (Leuven 
1957) brief nr. 175. 
33) MPM, nr. 1083, fol. lOr. 
34) Corr. V, nr. 715. Denucé geeft voor deze ongedateerde brief op grond van de plaats in de 
bundel MPM, nr. 8 de datering 19-26 april 1576. Daar de boeken in de brief genoemd volgens 
journaal 1576 op 19 april zijn verzonden, zal ook de brief toen uitgegaan zijn. In de brief noemt 
Plantijn voor een Bazelse editie van de Moralia van Plutarchus een prijs van 4 gld. 16 st., hij heeft 
volgens het journaal aan Rataller 5 gld. in rekening gebracht. 

214 



boek opgenomen als cadeaux. Medio 1580 - de post is in het grootboek niet 
gedateerd - ontvangt Rataüer opnieuw een nieuwstijding gratis, 12 september 
1580 de werken van Goropius Becanus. Op 25 september neemt de zoon van 
Rataller Philips uit Antwerpen een aantal publicaties voor zijn vader mee en 
voegt Plantijn er als geschenk de geschiedenis van Genua van Petrus Bizarus 
(Bizzari) aan toe 35), waarna eind 1580/begin 1581 - ook deze zending mist 
een datum - het grootste cadeau volgt: een gebonden exemplaar mèt de pla
ten van Guicciardini's beschrijving der Nederlanden in het Italiaans 36). En 
tenslotte wordt van de drie werken, die Rataller op 11 juli 1581 volgens het 
journaal met de schipper Thomas Balmaker 37) zijn toegezonden, er slechts 
één: de République van Jean Bodin, in het grootboek opgenomen 38). Dit is 
dan tevens het laatste, dat Plantijn voor Rataller, die 6 oktober 1581 plotse
ling na een beroerte, die hem tijdens een zitting van het Hof getroffen had, is 
overleden, heeft kunnen doen. 

Vanwaar deze vrijgevigheid van Plantijn voor Rataller? Men zou ze kunnen 
beschouwen als een bewijs van erkentelijkheid voor Ratallers levering van 
kopij aan de drukker. Maar de Sophocles heeft hij tenslotte niet het licht laten 
zien en dat maakt deze veronderstelling minder waarschijnlijk. De brieven 
die van de correspondentie overgeleverd zijn, lichten ons niet in: ze zijn strikt 
zakelijk van karakter en missen een persoonlijke noot. Er zijn er echter verlo
ren gegaan, de speciale groeten, die Rataller in zijn brief van 27 januari 1581 
aan Jan Moretus, ook een schoonzoon van Plantijn die in het bedrijf was op
genomen, laat doen verraden bekendheid, die evenmin is na te trekken. Er is 
tussen Rataller en Plantijn meer gepasseerd dan we weten en in dat onbeken
de „meer" moet de verklaring liggen van Plantijns royaliteit. 
Philips Rataller betaalt na het overlijden van zijn vader de overgebleven 
schuld af, voor zover Plantijn deze in rekening brengt, en betrekt ook zelf 
enige boeken van hem 39). Hij heeft nog voor een andere aangelegenheid een 
beroep op Plantijn gedaan. Dit blijkt niet uit zijn rekening in het grootboek, 
wèl uit het journaal 1582 op 5 september en uit het kasboek van Moretus 40). 
Rataller jr. heeft Plantijn gevraagd een bedrag aan geld, dat hij hem in han-

35) BT 322, Voet 1.726. 
36) BT 1361. 
37) Een schipper die Plantijn meer voor het transport naar Utrecht heeft ingeschakeld, bijv. 
voor een zending aan Gerard Jansen van Vollenhoven: journaal 1581, 30 sept. In een brief van 
Jan van Renesse aan Plantijn van 30 dec. 1569 (MPM, nr. 92, fol. 259) heet hij: nuntius meus ordi
narius Thomas de Ballemaker. Volgens N. van der Monde komt de huidige Loeff Berchmaker-
straat bij de verkoop van een huis op 6 april 1592 als Ballemakerstraat voor en wordt in het Raads 
dagelijks boek van 1590, 29 okt., zekere Thomas Ballemaker vermeld: Geschied- en oudheidkundige 
beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht 
It (Utrecht, 1845), 85. 
38) Plantijn heeft volgens zijn notities in het journaal en het grootboek aan Rataller een editie 
in folio geleverd, waarschijnlijk Parijs, Du Puys, 1578. Hij heeft naar Utrecht ook een andere 
uitgave van het werk verkocht. Bij de leverantie van de République aan de boekverkoper Coen-
raet Henricksz (journaal 1580, 25 mei) tekende hij aan: 5°. Geneve. Hiermee wordt de zonder 
drukkersadres verschenen 'gecorrigeerde' editie van Claude Juge aangeduid. Over deze niet 
geautoriseerde uitgave: Corinne Müller, 'L'édition subreptice des Six Livres de la République de 
Jean Bodin IGenève, 15771; sa genèse et son influence', Quaerendo, X (1980) nr. 3 (verschenen 
1981), 211 vlg. 
39) MPM, nr. 18, fol. 209 op zijn naam, maar bij de rekening van George Rataller geboekt. 
MPM, nr. 20, fol. 29 nog eens op een eigen rekening. 
40) MPM, nr. 14, fol. 75. 
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den gaf, over te maken naar Parijs. Het was bestemd voor Pierre Porret, Plan-
tijns „broeder" en zakenrelatie, op wiens rekening bij Plantijn het bedrag is te 
vinden 41). Plantijn heeft dergelijke transacties, waarbij ook Michel Sonnius 
te Parijs was ingeschakeld, voor meer personen verricht en uit brieven van 
Porret blijkt, dat de gelden bestemd waren ter betaling van pensionkosten 
enz., welke jongelui die in Frankrijk studeerden, hadden te voldoen 42). We 
treffen onder hen kinderen van de relatie van Philips' vader Micault aan. Het 
samentreffen in dit verband van Rataller en Micault is niet toevallig, omdat 
Plantijn deze diensten als bankier voor bepaalde personen uit de kring van 
„politie en justitie" verrichtte. Zij hebben een geprivilegieerde categorie on
der zijn talrijke relaties gevormd. De geldtransactie sluit goed aan bij wat bo
ven over de gestes van Plantijn jegens Rataller sr. werd vastgesteld. 

Adriaan van der Burch 

Een derde die contact met Plantijn heeft gehad, was Adriaan van der Burch. 
Deze zoon van een president van het Hof van Utrecht was sinds c. 1572 grif
fier van dit college, werd echter in 1586 onder Leicester vervangen door Phi
lips Rataller, doch trad nadat deze in oktober 1588 zijn functie had opgegeven 
weer als griffier op 43). Ook hij was naast zijn dagelijkse werkzaamheden lit
terair actief. 
In 1582 heeft Van der Burch bij Plantijn de Laudes Hieronymae Columnae la
ten verschijnen. Deze reeks lofdichten van hem en anderen, twaalf jaar tevo
ren in hun studietijd te Padua gemaakt op een telg van de familie Colonna, 
bevatten ook andere gedichten, o.a. één van Van der Burch op het overlijden 
van George Rataller. Vóór in de uitgave is een brief van Van der Burch aan 
Plantijn afgedrukt 44). Hij bevat welbeschouwd een verzoek om het werk te 
drukken en zal opgenomen zijn om de herkomst van de gedichten aan te ge
ven. In het exemplaar dat het Museum Plantin-Moretus van het werk bezit, is 
een copie van het antwoord van Plantijn ingeschreven 45). Plantijn verklaar
de zich bereid het werk te drukken mits Van der Burch een paar honderd 
exemplaren zou afnemen. Over de afwikkeling van de aangelegenheid heb ik 
geen gegevens gevonden: in het grootboek van deze jaren heb ik geen reke
ning op naam van Van der Burch aangetroffen. 

Aert van Eyck 

Aert van Eyck of Arnoldus Eickius, de vierde auteur van wie Plantijn een 

41) MPM, nr. 20, fol. 80. 
42) Wat Rataller jr. betreft: Porret aan Moretus 31 okt. 1582: Con. VII, nr. 992. Het bijzondere 
journaal 1580-1593 houdt gezien de voorkomende namen niet onmogelijk met deze transacties 
verband: MPM, nr. 43-11, register voorin. Ratallers naam ontbreekt hier, hij heeft echter slechts 
éénmaal Plantijn voor een transactie als deze te hulp geroepen. 
43) Grootplacaatboek, II, 1061, 1222. 
44) Gedateerd 16 jan. 1582: Con. VII, nr. 975. Het boek: BT 6989; Voet I, 850. Onder een aan
tal klad-aantekeningen op het laatste blad van het journaal 1580 staan naam en functie van Van 
der Burch geschreven. Deze notitie zal gemaakt zijn met het oog op evt. correspondentie, c.q. le
verantie. 
45) Gedateerd 23 jan. 1582: Con. VI, nr. 976. 
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werk heeft gepubliceerd, heeft in onderscheid van de drie figuren die tot dus
ver de aandacht hebben gehad, niet behoord tot de regeringskringen 46), hij 
was docent aan de Hieronymusschool, waar hij o.m. onderwijs gaf in het 
Grieks. Van Eyck heeft diverse reorganisaties van de school overleefd, maar 
werd tenslotte bij de, overigens tijdelijke, Protestantisering in 1586 niet her
benoemd. Hij was toen al niet jong meer. Buchelius, die hem als leraar had 
gehad, heeft hem gewaardeerd 47), de autoriteiten heeft Van Eyck echter nog 
al eens voor problemen gesteld 48). 
Plantijn, die Van Eyck langer gekend moet hebben, schatte hem niet hoog. 
Hij liet dat in 1571/72 blijken, toen hij aan Erasmus Vendius, raad van de her
tog van Beieren, in verband met een eventueel professoraat in Ingolstadt in
lichtingen over hem gaf 49). Niettemin heeft hij in 1582 een werk dat Van 
Eyck over de Griekse grammatica geschreven had gedrukt 50). Het boek is 
opgedragen aan de stedelijke regering van Utrecht. In de dedicatie wordt lof 
toegezwaaid aan Dirk Canter en Adriaan van der Burch, terwijl van de laatste 
een lofdicht is opgenomen. De kring waarin we ons met ons onderzoek bewe
gen, is maar klein! 
Het stadsbestuur had aan Van Eyck 30 gld. ten behoeve van de uitgave van 
zijn werk geschonken. Hij had de subsidie wel nodig, want hij moest, naar het 
grootboek van Plantijn uitwijst, 200 exemplaren zelf betalen 51). Na de pre
sentatie van het werk aan de stad heeft Van Eyck opnieuw 30 gld. ontvangen 
52). 

Paulus Wtewael 

Een korte vermelding verdient een Utrechts kunstenaar die voor Plantijn 
heeft gewerkt: Paulus Wtewael. Er is over hem weinig bekend 53). Hij heeft 
o.m. een portret van Van Eyck en van de stadhouder Bossu gegraveerd. We 
zullen hem mogen vereenzelvigen met Paulus Vuyten Wael, de zoon van Ja
cob Jansz. Vuyten Wael, die gehuwd was met Margaretha Valerius, een oude-

46) In 1581 heeft een Antonius Caucius bij Plantijn een Grammatica Latina laten verschijnen. 
Meest wordt deze auteur vereenzelvigd met Ant. van Cuyck, die in Utrecht ambten heeft be
kleed. Toen hem van de grammatica 400 exemplaren werden toegezonden, was hij echter in 
dienst van Adolf, hertog van Holstein en woonachtig te Gottorp: grootboek MPM, nr 18, fol. 
316; nr. 20, fol. 45; journaal 1581, 21 febr. Zie ook: Corr. VI, nr. 917. 
47) Arn. Buchelius, Vitae eruditorum Belgicorum, ordine alphabetico; UB Utrecht, Hss., nr. 838, 
fol. 50. 
48) J. J. Dodt van Flensburg, 'Aert van Eyck, lector quartae classis bij de Hieronymusschool te 
Utrecht', Utrecht voorheen en thans; tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 
2e serie I (1844) 145 vlg.; J. A. Wijnne en L. Miedema, ed., Resolutiën van de vroedschap van 
Utrecht betreffende de academie. Werken Historisch Genootschap nieuwe serie Lil (Utrecht, 1900) 
Ixxii-lxxiii, lxxxvi. lxxxviii, xcv. 
49) Brief van kort na 25 april 1571: Corr. II, nr. 274; van waarschijnlijk febr. 1572: Corr. II. nr. 
312. 
50) Tabulae graecae etc.: BT 5697. 
51) MPM, nr. 20, fol. 107. 
52) J. J. Dodt van Flensburg, 'De stads-kameraarsrekeningen, dienstbaar gemaakt aan de ge
schiedenis, voornamelijk die der beschaving in hare ruimste beteekenis', Archief voor kerkelijke en 
wereldschegeschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, III (1843) 255, 258. 
53) Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler . . . begründet von U. Thieme und F. Becker, 
hrsg. von Hans Vollmer, XXXVI (Leipzig, 1947) 286. 
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re zuster van de bekende Cornelius Valerius 54), van wie Wtewael eveneens 
een portret heeft vervaardigd. 
Voor Plantijn heeft Paulus Wtewael meegewerkt aan de illustratie van een pu
blicatie met de afbeeldingen van de heiligen der Rooms Katholieke kerk, ver
schenen in 1580 en 1584, en aan die van het Missale Romanum van 1585 55). 
Deze medewerking vormt een apart facet van Plantijns betrekkingen met 
Utrecht. 

Regeringscolleges 

Niet alleen met personen die bij „justitie en politie" betrokken waren, heeft 
Plantijn relaties gehad, evenzeer een aantal malen met de regeringscolleges 
als zodanig. Het bleek reeds uit de gratificatie, die de stad hem voor de edities 
van Guicciardini heeft gegeven. De stad heeft ook aankopen bij hem gedaan. 
We weten dit niet uit Plantijns boekhouding, maar uit de kameraarsrekenin
gen van Utrecht 56). In 1582 is daar een betaling geregistreerd aan Herrn. 
Acrynsz. vd Ghoey. Hij zal dezelfde zijn als Herrn, van Goye, die in 1580 naar 
in de boekhouding van Plantijn vermeld wordt, enkele malen commissies 
voor de Utrechtse boekverkoper en -drukker Coenraet Henricksz. heeft 
waargenomen 57). Van Goye heeft het ook voor de stad gedaan. 
Hij ontvangt betaling voor de dienste by hem . . . gedaen met alle nywe tydingen 
ende geschiedenissen, die te hove waren, over te schriven, daerin gerekent de af-
drukselen ende printingen by hem tot Plantyn gelicht ende de magistraet overge-
sonden. Deze post is ook hierom interessant dat hij toont, dat de verschaffing 
van geschreven nieuwsberichten aan het Utrechtse Hof, want dit moet be
doeld zijn, en aan de stad van ouder datum is dan de meer bekende activitei
ten van Cornelis Cools in 1594/95 58). Afgedacht daarvan laat de post zien 
hoe afhankelijk men in die dagen van Plantijn voor de nieuwsvoorziening is 
geweest. Vermoedelijk zijn de tijdingen door Van Goye in Plantijns „bouti
que" gekocht en omdat in de boekhouding van de winkelverkoop slechts bij 
uitzondering namen van klanten zijn genoteerd, heb ik er de koop niet in aan
getroffen 59). 

Ook met de Staten van Utrecht heeft Plantijn in verbinding gestaan. Met een 
Leids drukkersadres, dat het jaartal 1584 draagt, heeft hij een nieuwe uitgave 
het licht doen zien van de geschiedenis der Hollandse graven door Hadrianus 
Barlandus, verlucht met hun portretten. Het werk is grotendeels te Antwer
pen gedrukt en was eind 1583 reeds beschikbaar. Het bevat een supplement, 
met een eigen titelblad, over de geschiedenis van de Utrechtse bisschoppen 
en dit gedeelte is opgedragen aan de Staten van Utrecht 60). De opdracht 

54) De Vocht, ValeriiEpistolae, 6. 
55) Sanctorum kalendarii romani . . . imagines in aère excisae: BT 5354 en 5356- Missale Roma
num: BT 6333. 
56) J. J. Dodt van Flensburg, 'De stads-kameraarsrekeningen', 259 
57) MPM,r.r. 110, fol. 27. 
58) Annie Stolp, De eerste couranten in Holland. Diss. Amsterdam UvA (Z. pi., 1938) 53. 
59) Kasboek boutique: MPM, nr. 491. 
60) Hadrianus Barlandus, Hollandiae comitum hisloria et icônes; (gevolgd door) Ultraiectensium 
episcoporum catalogus et res gestae (Leiden, 1584). Zie: R. Breugelmans,'Lugduni Batavorum, ex 
officinaChristophoriPlantini', Quaerendo, V (1975)91 vgl.; Voet I, 625. 
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heeft doel getroffen: Plantijn is er nog in 1583 met 60 gulden voor beloond 
61). 

Hubertus Duifhuis 

Behalve met leken hebben er contacten van Plantijn met de clerus in Utrecht 
bestaan. Ze zijn op één uitzondering na van ondergeschikt belang. Voor Jan 
van Renesse 62), kanunnik van St. Jan, Albertus van den Nieuwenborch 63) 
en Philippus Morus 64) van het kapittel van Oudmunster kan ik met de ver
melding van de namen volstaan. Op Plantijns betrekkingen met de pas
toor/predikant van de Jacobikerk Hubertus Duifhuis moet ik uitvoeriger in
gaan. 
Hun relatie kon sinds 1916 bekend zijn, toen een brief van Plantijn aan Duif
huis is gepubliceerd 65). Eerst kort geleden echter (1977) heeft Hamilton er 
de aandacht op gevestigd 66). De verklaring voor deze wat vreemde lacune in 
de geschiedschrijving zal liggen in de omstandigheid, dat Duifhuis bij Plantijn 
onder zijn Latijnse naam Hubertus Littorinus bekend is 67). Zo komt hij in de 
rekening die hij bij Plantijn had voor 68), zo ook in het adres van de aan hem 
gerichte brief. De uitgever van Plantijns correspondentie heeft Littorinus niet 
thuis kunnen brengen, terwijl anderzijds kerkhistorici, die dit wel hadden 
kunnen doen, aan de correspondentie van Plantijn zijn voorbijgegaan, ook 
onlangs nog 69). 
Plantijn heeft aan Duifhuis boeken geleverd. De leveranties dateren van 9 
maart en 16 juni 1574. In het journaal duidt Plantijn de eerste maal Duifhuis 
aan als pastor ecclesiae Roterodamensis, in juni als,pastor Ultraiectinus. Wellicht 
heeft Duifhuis de reis van Keulen, waarheen hij uit Rotterdam was gevlucht, 
naar Utrecht over Antwerpen gemaakt en toen Plantijn bezocht. Dit is niet 
meer dan een vermoeden, want op welke wijze de bestelling is geplaatst en 

61) Resolutie van 30 okt. en 19 dec. 1583, volgens: P. A. Tiele, 'Les premiers imprimeurs de 
l'université de Leide', II, Le Bibliophile belge, IV (1869) 116. De opmerking van Tiele over exem
plaren waarin het gehele werk aan de Staten van Utrecht is opgedragen moet op een vergissing 
berusten. De opdracht aan de Staten van Utrecht is, in tegenstelling met die aan Holland, niet in 
de uitgave van Plantijns briefwisseling gepubliceerd. Opvallend is dat in de opdracht aan Holland 
speciaal de ondersteuning van de arbeid van Dousa door Lambert van der Burch, kanunnik van 
St. Marie te Utrecht en broer van Adriaan, wordt vermeld: Corr. VII, nr. 1009. 
62) Brief van Jan van Renesse aan Plantijn van 30 dec. 1569: MPM, nr. 92 fol. 259. De briefis 
niet in de uitgave Rooses-Denucé opgenomen. Verder: M PM, nr. 16, lol. 105. 
63) MPM, nr. 18, fol. 260. 
64) Zie: P. M. M. Geurts, De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, Neolatijns dichter. Bibliotheca 
humanistica et reformatoria XXI (Nieuwkoop, 1977) 55, 69-71. 
65) Brief van 31 dec. 1580: Corr. VI, nr. 899. 
66) Alastair Hamilton, 'Hiel and the Hiëlists: the doctrine and followers of Hendrik Jansen van 
Barrefelt', Quaerendo, VII (1977) 243 vlg., m.n. 251 vlg. en 259 vlg. 
67) Duifhuis stond ook nog bekend als Hubertus van Schevelingen, d.i. Scheveningen, waar zijn 
vader meermalen schepen was geweest. Ook deze benaming heeft voor problemen gezorgd: Dia
rium van Arend van Buchell. G. Brom en L. A. van Langeraad, ed. Werken Historisch Genoot
schap 3e serie XXI (Amsterdam, 1907) 52; Dagboek van broeder Wouter Jacobsz. I. H. van Eeghen, 
ed. Werken Historisch Genootschap 4e serie V en VI (2 dln ; Groningen, 1959-1960) II, 750 noot. 
68) MPM,nr. 18, fol. 106; nr. 20, fol. 15. 
69) C. P. van Andel Azn., 'Huibert Duifhuis', Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Ne
derlandse Protestantisme I (Kampen, 1978) 71 vlg.; M. G. L. den Boer, 'De Unie van Utrecht, 
Duifhuis en de Utrechtse religievrede', Jaarboek Oud-Vtrecht, 1978, 71 vlg. 
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uitgevoerd is in grootboek noch journaal aangegeven. De leveranties zijn be
paald niet sensationeel. Ze betreffen een werk van Aegidius Dominicus To-
piarus, een bestseller, die Plantijn meer aan Utrecht heeft geleverd; een werk 
van Alanus Copus; twee van Antonius Broickwy van Königstein en het Psalte
rium van Arias Montanus. Deze leveranties geven de indruk, dat Duifhuis 
zich in 1574 nog als een trouw zoon van de Moederkerk heeft willen gedra
gen. 
Opvallend is dat Plantijn bij de eerste leverantie aantekent, dat ze als ge
schenk is bedoeld. Hij was dus wel met Duifhuis bekend. Naar we nu moeten 
aannemen gaat die bekendheid terug op beider relatie met Hendrik Niclaes, 
de leider van het Huis der Liefde. In 1574 hadden zij echter beiden naar Ha
milton uiteengezet heeft met H. N., onder deze letters staat de leider van de 
spiritualistische secte bekend, gebroken en zij konden daarom nog in goede 
verstandhouding met elkaar staan. Maar nu het vreemde: Duifhuis heeft een 
gedeelte van de hem gratis geleverde werken betaald, nl. op 11 augustus 1574. 
Wat hiervan de reden is geweest, valt niet te zeggen. De overblijvende schuld 
heeft Duifhuis niet voldaan. In het grootboek is in 1582, na zijn dood, aan de 
creditzijde een streep gezet. Plantijn heeft de zaak als afgedaan beschouwd. 
Na 1574 valt er lange jaren geen betrekking waar te nemen. 27 november 1580 
schrijft dan Hendrik Jansen van Barrefelt, alias Hiel, die zich evenals Plantijn 
en Duifhuis van H. N. had afgekeerd en een eigen kring om zich verzameld 
had, een brief aan Plantijn 70), die laat zien dat Duifhuis, want hij is met den 
man van Utrecht bedoeld, evenals Plantijn tot zijn sympathisanten behoorde. 
Barrefelt had Duifhuis geschreven, maar geen antwoord ontvangen, evenmin 
als Plantijn - met dit feit was Barrefelt dus bekend - op een brief zijnerzijds 
een reactie had gekregen. Hij verzocht Plantijn Duifhuis omstreeks Kerstmis 
een groet te zenden en informatie in te winnen ofte daer wat voert ganckx in de 
komenschap is. Met het woord komenschap duidt Barrefelt in zijn brieven de 
activiteiten die de verspreiding van zijn ideeën moesten bevorderen, aan 71). 
Plantijn heeft gevolg gegeven aan het verzoek en op 31 december 1580 aan 
Duifhuis een brief gericht. Uit deze brief blijkt, dat Duifhuis gevraagd was de 
„editing" van een werk van Barrefelt: Het Boeck der ghetuygenissen vanden ver-
borghen Ackerschat, op zich te nemen. Duifhuis had zelf in een brief aan Bar
refelt opgemerkt dat verscheiden zaken onvoldoende duidelijk gesteld waren 
en Plantijn had hem verzocht de nodige correcties aan te brengen, maar had 
niets van hem gehoord. Hij dringt er nu sterk bij Duifhuis op aan hem te ant
woorden. Denucé heeft zich verwonderd over de toon van de brief: c'est le ton 
d'un chef qui parle à des inférieurs 72). Onbegrijpelijk is de wijze waarop Plan
tijn zich in de brief uitlaat, echter niet. Er was Plantijn veel aan gelegen het 
werk uit te brengen. Hij voelde zich niet meer de oude, wilde vóór hij stierf 
als een soort legaat aan de gemeenschap het boek drukken en had daartoe op 

70) Corr. VI, nr. 893. 
71) A. Hamilton, ed., 'Seventeen letters from Hendrik Jansen van Barrevelt (Hiel) tot Jan Mo-
retus', De Gulden Passer, LVII (1979), 70 en passim. Voor ko(o)menschap of koopmanschap fi
guurlijk gebruikt zie: Woordenboek der Nederlandsche taal VII, 2 ('s-Gravenhage enz., 1941) 5361, 
5412. Ook de 'catholike religie' is er wel mee aangeduid: Dagboek Wouter Jacobsz, II, 616. 
72) Corr. VI, blz. 210. 
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zijn drukkerij de nodige voorbereidingen getroffen. De verhoogde activiteit 
van H. N. in deze jaren, die zelfs de aandacht van de keizerlijke commissaris 
voor de Messe in Frankfort trok 73), kan hebben meegespeeld in Plantijns 
wens dit werk en ook andere van Barrefelt op korte termijn het licht te doen 
zien. Maar de Ackerschat behoefde correctie, waarvoor hij Duifhuis de ge
schikte man achtte, en toen deze niets van zich liet horen kwam Plantijn in 
moeilijkheden. Hij zette daarom in het belang van de zaak, die ook Duifhuis 
diende, hem in zijn brief onder zware morele druk. 
Eigenaardig is dat niets in de brief er op wijst, dat Plantijn met de situatie 
waarin Duifhuis verkeerde op de hoogte was. Die had, mag men zeggen, toch 
wel iets met zijn sympathie voor een figuur als Barrefelt te maken. Plantijn 
heeft met zijn brief geen succes gehad. Op 19 februari 1581 heeft hij nog een 
rappel gezonden, dat naar we kunnen aannemen eveneens zonder resultaat is 
gebleven. Op 3 april 1581 is Duifhuis overleden. Of Plantijn vóór zijn bezoek 
aan Utrecht eind juni van dat jaar van zijn sterven geweten heeft, valt niet te 
zeggen. Ik ben geneigd het aan te nemen en één, misschien zelfs het belang
rijkste motief voor zijn bezoek te zien in het ophalen van de onder Duifhuis 
berustende manuscripten en evt. voorhanden correcties. De Ackerschat heeft 
vermoedelijk nog in 1581 het licht gezien 74). 

Nogmaals Dirk Canter 

Plantijn heeft zich eind april 1583 in Leiden gevestigd, wat niet betekent dat 
hij het bedrijfin Antwerpen, dat hij aan de hoede van zijn schoonzoons More-
tus en Raphelengius had toevertrouwd uit het oog verloor 75). Hij had te Lei
den een drukkerij, hij was er ook als boekverkoper actief. Plantijn is zijn ver
huizing zelfs begonnen met op 17 oktober 1582 een hoeveelheid boeken over 
te brengen, o.m. twaalf exemplaren van Canters editie van Arnobius 76). Can
ter is echter in Antwerpen blijven bestellen. Zijn belangstelling gold de zaak 
van Plantijn, niet diens persoon. Merkwaardig is dat Canter - en niet alleen 
hij: een boekverkoper deed hetzelfde - zelfs werken die met een Leids druk
kersadres zijn verschenen, uit Antwerpen liet komen. Dat was het geval met 
het eerder in deze bijdrage genoemde geschiedwerk van Barlandus, het was 
eveneens het geval met een werk van Lipsius: De constantia, dat met een Leids 

73) Wolfgang Brückner,'Eine Messbuchhändlerliste von 1579 und Beiträge zur Geschichte der 
Bücherkommission', Archiv für Geschichte des Buchwesens, III (1961) 1638. 
74) BT 5161 ; Voet 1, 627; voor het verschijningsjaar zie ook Hamilton, 'Seventeen letters', 67 
noot 22. 
75) Het kasboek, dat Jan Moretus had aangelegd nadat Plantijn hem in 1576 de kas had overge
dragen, bleef hij getuigen zijn handtekeningen controleren. Op 9 jan. 1584 gaf hij te Leiden zijn 
goedkeuring aan het gevoerde beheer. Moretus was 31 dec. 1583 naar Leiden gegaan en had o.m. 
het kasboek bij zich. Op 1 mei 1584 was Plantijn zelf tijdelijk te Antwerpen en verklaarde hij zich 
daar accoord. Zie M PM, nr. 14. fol. 90 en 94. 
76) Geboekt onder het hoofd Le Voyage de Leyden, in het grootboek M PM, nr. 20, fol. 128. In 
het journaal 1582 staat op 17 okt. facture d'ung tonneau des livres pour, zonder aanduiding van be
stemming en geeft eerst een aantekening onder de facture de plaatsnaam. De steller van de post 
moet aanvankelijk niet geweten hebben, dat Plantijn zelf naar Leiden dacht te trekken, heeft mis
schien gedacht aan een pendant van de Voyage de Hamhorch entre les mains de Hans Spierinck, een 
schoonzoon van Plantijn (MPM, nr. 20, fol. 74). 
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en een Antwerps adres is uitgekomen 77). De stad aan de Schelde bleef als 
een magneet de klanten tot zich trekken ! 
Canters rekening in het grootboek loopt door tot 3 november 1584. Het beleg 
en de verovering van Antwerpen door Parma moest de relatie wel verbreken. 
Aan de creditzijde sluit de rekening met een intrigerende post. Zonder opga
ve van datum, maar volgend op een post van 23 juni 1584, staat daar dat vol
gens bericht van Jan Dresseler Canter a mon père 150 gulden heeft betaald. 
Canter heeft Plantijn dus nog ergens ontmoet en een gedeelte van zijn grote 
schuld (208 gld. 11 stuiver) betaald. Niet onwaarschijnlijk heeft de betaling te 
Utrecht plaats gevonden, nadat Plantijn Leiden voorgoed verlaten had. Het 
blijkt nl. dat hij zich in augustus 1585 in Utrecht heeft laten zien. In de reke
ning van de Utrechtse boekverkoper Gerard Jansen van Vollenhoven is aan 
de creditzijde een bedrag van 30 gld. opgenomen dat van hem estant le maistre 
a Utrecht is ontvangen 78). Helaas geeft de post alleen de maand aan en mist 
de dag waarop de betaling is verricht. In augustus 1585 is Plantijn uit»Leiden 
vertrokken. In de verhalen die hij over zijn vertrek heeft gedaan, wordt 
Utrecht niet genoemd, hij zou er vóór hij opbrak nog geweest kunnen zijn. 
Meer aannemelijk lijkt dat hij Utrecht heeft aangedaan toen hij uit Leiden 
was afgereisd, omdat hij gezien zijn voornemens daar beter geld kon opne
men dan te Leiden. Te Utrecht zal hij niet alleen Gerard Jansen van Vollen
hoven, maar ook Dirk Canter aangesproken hebben. Plantijn was op de hoog
te van de stand van zaken te Antwerpen en moet geweten hebben, dat beiden 
hem bedragen schuldig waren. Het bericht over de betaling van Canter heeft 
Antwerpen bereikt via Dresseler, die Plantijn te Frankfort vertegenwoordig
de en daar is Plantijn na een reis vol belevenissen tenslotte gearriveerd. Hij 
zal toen Dresseler hebben ingelicht. 

Nadat Plantijn uiteindelijk te Antwerpen in zijn oude omgeving was terugge
keerd, is er tijdens zijn leven geen contact met Canter meer geweest. Eerst na 
Plantijns dood is er weer van transacties sprake. Canters rekening sluit bij 
Plantijns overlijden met een bedrag dat onbetaald is gebleven. Hij wordt dan 
voor 58 gld. 11 st. als dubieuze debiteur aangemerkt 79). Zijn schuld wijst het 
belang aan, dat de Officina Plantiniana voor hem had gehad, het hernieuwde 
contact later wijst uit, dat ze voor hem vrijwel onmisbaar was. 

Ten besluite 

Van contact met andere Utrechters is, voor zover we kunnen vaststellen, bij 
het leven van Plantijn na 1585 evenmin sprake geweest 80). Ook de boekver-

77) Op 7 nov. 1583 zijn volgens het journaal de Barlandus en Lipsius' Constantia aan Canter, op 
10 nov. 1583 aan Gerard Jansen van Vollenhoven geleverd. Op 14 maart 1584 ontvangt laatstge
noemde bovendien De amphitheatro van Lipsius, dat ook met beide adressen is gepubliceerd. Op 
29 mei 1584 zijn hem de beide werken van Lipsius uit Antwerpen geleverd. De werken van Lipsi
us genoemd: BT 1938 en 1934; Breugelmans, 'Lugduni Batavorum', nr. 71 en 67. 
78) MPM.nr. 110, fol. 80. 
79) MPM,nr.21,fol.2. 
80) Wel heeft de Engelse dichter Philip Sidney, die als gevolg van het door de Staten Generaal 
met koningin Elisabeth gesloten verdrag aan de oorlogvoering in de Nederlanden deelnam, in het 
voorjaar van 1586 vanuit Utrecht Plantijn benaderd i.v.m. de leverantie van boeken: M. van Dur-
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kopers hebben met hem geen zaken meer kunnen doen. Job Matteeussen, die 
als enige vanaf 1565 vrijwel onafgebroken publicaties uit Antwerpen had be
trokken, kon evenals Canter eerst in 1592 weer contact opnemen met Plan-
tijns opvolger Moretus 81). Met zijn leveranties aan de boekhandel had Plan-
tijn een veel ruimer kring bereikt dan zijn particuliere klanten in Utrecht 
vormden, met name ook omdat hij veel courant goed leverde 82). De 
Utrechtse jeugd bijv. lijkt, als we afgaan op de rekeningen van de boekverko
pers, uit bij Plantijn verschenen schoolboeken onderwezen te zijn. Plantijn 
heeft met deze en andere gangbare werken zijn bedrijf voor Utrecht een bete
kenis gegeven, die uitgaat boven het belang, dat het er voor een kleine groep 
van litteratoren had. Deze omstandigheid moet in het oog worden gehouden, 
om de in deze bijdrage besproken relaties in het rechte perspectief te zien. 

me, ed., Supplément à la correspondance de Christophe Plantin (Antwerpen, 1955) 224-225. Arnol-
dus Eickius heeft een Elogium op Sidney gedicht, dat in 1586 door Hendrik van Borculo te 
Utrecht is uitgegeven tezamen met zijn Elogium . . . Roberti, comitis Leycestrii, . . . Belgiae guber-
natoris generalis: Machiels, Catalogus, nr. E 818; J. A. van Dorsten, Poets, patrons, and prof essors ; 
sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden humanists. Publications of the Sir Thomas Browne 
Institute, Leiden, General series II (Leiden, 1962) 104-105. 
81) MPM, nr. 110, fol. 192. Eerste leverantie: MPM, nr. 39, fol. 4. 
82) Van andere werken wil ik hier noemen de 'Bible Royale', de beroemde Polyglotbijbel (BT 
436, 5190; Voet 1, 644). Tweemaal heeft Plantijn deze aan Utrecht geleverd. Eerst op 30 sept. 1581 
uit Antwerpen aan Gerard Jansen van Vollenhoven: MPM, nr. 110, fol. 80. Vervolgens in 1584 uit 
Leiden aan Hans van Mansvelt, eveneens een boekverkoper. Dit exemplaar was bestemd voor de 
nieuw opgerichte stedelijke bibliotheek, thans UB: P. A. Tiele, 'Een boekverkoopers-rekening 
van 1584', Bibliographische adversaria 2e reeks I (1887-94) 18-19. 
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Het Utrechtse notariaat 
in de zeventiende en achttiende eeuw 

W. B. Heins 

In nomine Dei 

Langer dan welke oorkondenschrijver ook heeft de notaris vastgehouden aan 
de aanroepingsformule in het begin van zijn instrument. Ook toen het zwaar
tepunt van zijn werk verschoof naar de minuut, heeft hij soms getracht die ge
woonte voort te zetten aan het begin van zijn protokol. Gesteund door de in 
de openingszin vervatte wens volbracht hij zijn taak en beëindigde die met 
een zucht van verlichting, onder woorden gebracht in een kernachtige slotzin. 
Dit archaïsch gebruik past bij het beeld, dat wij van de notaris hebben, maar 
het is onvolledig. Achter het ouderwetse aan vormen gebonden taalgebruik 
behoeft geen dorre, in afzondering levende figuur schuil te gaan, zeker niet in 
het verleden. Het is zelfs mogelijk dat de notaris in de 17e en 18e eeuw dich
ter bij het dagelijks leven van de maatschappij stond dan zijn 20e eeuwse op
volgers. 

Vereisten voor de uitoefening van het notarisambt 

Het Habsburgse bestuur in de Nederlanden, dat de administratie en de 
rechtsbedeling in zovele opzichten opnieuw en beter regelde, heeft ook het 
notariaat hervormd 1). In navolging van de in 1512 voor Duitsland uitgevaar
digde Reichsnotariatsordnung verschijnen in de Nederlanden de plakkaten van 
1531 en 1540. De aanhef van het 4e artikel van het groot plakkaat van politie 
van 7 oktober 1531 geeft een aardig beeld van de situatie: En om te voirsien op
tie geb re eken, faulten ende abuysen, die in onse voirsz. landen gecommitteert wor
den bij den notarissen of tabellioenen, bij eenige uyt simpelheyt en ignorantie ende 
bij de andere mit propooste ende opsetten wille, ten grooten interessen van onsen 
ondersaten ende van der gemeynder welvaart 2). In dit artikel werd verder be
paald, dat voortaan niemand tot het uitoefenen van het notariaat zou worden 
toegelaten, dan na een door het provinciaal Hof ingesteld onderzoek naar zijn 
geschiktheid. In de praktijk liep de zaak soms wat anders. Zo verzocht Splin-

1) Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van de Inleiding op de archieven der no
tarissen van de stad Utrecht, S. Muller Fz. en C. L. de Leur, ed., Catalogus van het archief. Supple
ment, bijvoegselen en indices (Utrecht, 1914), en de losse aantekeningen van W. A. G. Perks in 
GAU. 
2) Johan van de Water, ed., Groot Placaatboek vervattende alle deplacaten, ordonnantien en edicten, 
der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, (3 dln; Utrecht 1729) I, 414. 
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ter van Hamersfelt Splintersz., geestelijke van het bisdom Utrecht, in 1568 om 
admissie van het Hof van Utrecht, hoewel er reeds sinds 1560 akten voor hem 
passeerden. Hij zegt in dat verzoek onder andere, dat hij suppliant over lange 
jaren openbaer notaris gecreeert ende gemaeckt is. Nu verstaet hij suppliant, dat 
hij dexercitie van tzelve notariaet sulcx nyet en soude moegen gebruycken, dat men 
hem in allen aden ende by sonder in testamenten geloeffsouden gheven overmits ze
keren placaten ende ordonnantien tzelfde contrarier ende zonder van desen edelen 
Hove geadmitteert te zijn 3). 
Een andere belangrijke maatregel werd vastgelegd in het 13e artikel van het 
plakkaat van 4 oktober 1540 4). De notarissen waren gehouden te maken goet 
ende rechtveerdig register ende prothocolle van alle contracten, testamenten ende 
andere acten, die sij passeren ende ontfangen zullen ende deselve registreren bij or-
dene, dat sij die ontfangen ende gepasseert sullen hebben; ende in 't eynde van elke 
contract, testament of andere acte teeckenen 't voorsz. register ende 't zelve wel be
waren, om daar toe cours te hebben, wanneer dat van nooden wesen zal. Vervol
gens werden in de artikelen 14 en 15 verschillende bepalingen gemaakt over 
het opmaken der akten met betrekking tot de onbekendheid van de notaris 
met de komparant en zijn domicilie. 
Maar deze regeling was toch nog onvoldoende, vooral nadat de Opstand een 
geheel nieuwe toestand had geschapen. In de verschillende gewesten werd 
het notariaat op het einde van de 16e of in het begin van de 17e eeuw nader 
geregeld. In Utrecht geschiedde dit bij plakkaat van 22 januari 1606 5). In de 
aanhef van deze ordonnantie wordt allereerst gewezen op het belang van een 
goed notariaat. Nu waren er deur veranderinge der tijden ende langduerige 
oorlogen tot den selven amp te en officie van notaris ingevoert personen, die niet al
leen niet bequaem genoeg en sijn ter selver bedieninge, maar ook aan den anderen 
eedplichtig gemaakt worden onder decksel van voorgaande creatie apostolyk of im
periaal (soo men die noemt) deur eenige hen dragende als prothonotarissen. De 
eerste vijf artikelen handelen dan ook over de toelating tot het notarisambt. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn vereisten, kreatie, admissie en eed. 
In de volgende vier artikelen vindt men een aantal bepalingen over het opma
ken van de akten. Vervolgens wordt in de artikelen 10 en volgende het hou
den van een protokol behandeld. In artikel 16 tot en met 19 komen dan bewa
ring en overbrenging van het protokol na het overlijden van de notaris aan de 
orde en in artikel 20 vinden we tenslotte enkele bepalingen met betrekking 
tot de afkondiging. 
Deze ordonnantie is in de loop der jaren verder uitgebreid door resoluties van 
Gedeputeerde Staten en het Hof van Utrecht. Op 1 november 1769 is de or
donnantie op het notarisambt opnieuw vastgesteld als een herhaling van die 
van 1606, maar aangevuld door resoluties die na 1606 waren uitgevaardigd 6). 
Men kan stellen, dat de ordonnantie van 1606 van kracht is geweest tot aan de 
inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk. Toen werd de Franse wet 

3) GAU, Not. Arch., nr.UOOlaOOl. 
4) Groot Placaatboek, I, 423. 
5) Groot Placaatboek, I, 459. Bij verdere aanhalingen van deze ordonnantie is de vindplaats niet 
meer vermeld. 
6) C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen, ed., Vervolg van Mr. Johan van de Waters Groot Plakkaat-
boek 's Lands van Utrecht van de vroegsten tijd af tot het jaar 1810 (Utrecht, 1856-1860) I, 889. 
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op het notarisambt van 25 Ventôse an XI van kracht met ingang van 1 januari 
1811. 
Tijdens de Republiek was er geen sprake van een benoeming tot notaris, 
maar van een vergunning om het notariaat uit te oefenen. Vroeger werd deze 
vergunning verleend door de paus of keizer, of hen, aan wie door dezen de 
bevoegdheid was gedelegeerd, de protonotarissen en paltsgraven. Na de af
zwering van Philips II als landsheer trokken de Staten de souvereiniteit aan 
zich zelf. In de ordonnantie van 1606 werd het verband met de pauselijke 
stoel opgeheven. De Staten bepaalden, dat het aan niemand dan aan hen ge
oorloofd was enige notarissen te kreëren. Degenen die door een protonotaris 
apostolyk ofte imperiaal waren gekreëerd en beëdigd, mochten niet worden 
toegelaten binnen stad, steden en landen van Utrecht. Alle notarissen, die op 
het moment van de afkondiging funktioneerden, moesten de eed van trouw 
aan de Staten van Utrecht afleggen en waren daardoor ontslagen van hun eed 
aan Rome. In Utrecht gaf dit geen problemen zoals in Noord-Brabant, waar 
de notarissen, na de val van Brussel en Antwerpen in 1585, geadmitteerd wer
den deels door de koningsgetrouwe Raad van Brabant te Brussel en deels 
door de Raad van de opstandelingen te Den Haag. Vele notarissen lieten zich 
daarom zowel te Brussel als te Den Haag admitteren. Waarna ze door beide 
partijen weer met een boete werden bedreigd 7). 

De aspirant-notaris in het Sticht wendde zich in een verzoekschrift tot de Sta
ten van Utrecht of hun Gedeputeerden om toelating tot de uitoefening van 
het notariaat. De Gedeputeerden stelden zich op de hoogte van de nutticheyt 
ende bequaemheyt des suppliants oock van sijnen eerbaren leven goeder seden 
name ende fame. Onder het nodige ceremonieel, waarbij de aspirant overgele
verd werd pampier, penne ende inckt, verleenden Gedeputeerden hem de akte 
van kreatie. Met dit stuk begaf hij zich naar het Hof en werd daar door één of 
twee kommissarissen geëxamineerd. Na bekwaam te zijn bevonden, werd hij 
geadmitteerd en vervolgens legde hij de eed af. De aldus gekreëerde en gead-
mitteerde notaris mocht nu verlijden alle publicque instrumenten, contracten, 
acten ende verhandelingen soe judiciele als extrajudiciele ende als bij den gerech
ten geoorlooft sijn, testamenten, codicillen ende allen anderen uytersten wil
len .. . ende voorts all 't gene te doen dat tot den ampte van een eerlijck ende legael 
notaris behoort. Hij kon verzekerd zijn van de legaliteit van zijn akten: Soe sul
len alle contracten, instrumenten . . . voor hem ende getuygen nae behoren gepas-
seert, soe volcomen gelooff hebben ende van gelijcke macht ende weerde wesen als 
alle andere instrumenten voor enich legaele notaris gepasseert 8). Voor de uit
oefening van het notarisambt waren dus nodig een akte van kreatie en een 
akte van admissie. Later kwam daar nog een akte van konsent van de plaatse
lijke overheid bij. Notaris werd men pas, doordat men zich als zodanig vestig
de. 

Een eerste vereiste waaraan een aspirant-notaris diende te voldoen, was dat 
hij minstens 25 jaar oud was. Op die leeftijd lag de meerderjarigheidsgrens. 
Deze eis werd voor de eerste maal opgenomen in de ordonnantie van 1606, 
maar er is niet altijd streng de hand aan gehouden. Bekijken we de rekesten 

7) J. A. ten Cate, ed., De notariële archieven in Noord-Brabant (Den Haag, 1957) 8 vlg. 
8) RAU, Staten, nr. 349. 
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om toelatingen van verschillende personen als notaris, dan zien we dat in de 
periode 1667-1780 in totaal 45 maal dispensatie werd verleend wegens het niet 
bereikt hebben van de 25-jarige leeftijd 9). In de helft van de gevallen gaat het 
slechts om het ontbreken van enkele maanden. Er zijn ook enkele uitschie
ters. Zo was Gerard van Etten, later notaris te Mijdrecht, in 1720 pas 19 jaar. 
In andere gevallen trad men weer strenger op. De Staten van Utrecht verleen
den op 11 augustus 1762 aan Dirk van Schalkwijk, ruim 22 jaar oud, burger en 
inwoner van Utrecht, geen dispensatie. Afwijzing van een kandidaat kan haar 
oorzaak vinden in het feit dat er op een bepaald moment een groot aanbod 
was, terwijl opvolging van een vader door een zoon een reden kan hebben ge
vormd voor toekenning van de dispensatie. Een voorbeeld hiervan vormt Jan 
Smit (1780): terwijl aan des suppliants ouderdom van 25 jaren thans maar ruym 
twee maanden ontbreeken en hij daarenboven gaarne zoude aanhouden het nota-
rieele comtoir van sijn onlangs overledene vader, die in Venendaal, alwaar tegens-
woordig geen notaris gevonden word, de notarieele practijk exerceerde. In 1762 
werd besloten geen dispensatie van de leeftijdgrens meer te verlenen 10). De 
verleningen van dispensatie betreffen zowel notarissen in de steden als op het 
platteland. We hebben de indruk, dat in de 18e eeuw de leeftijd waarop men 
notaris werd, lager is dan in de voorgaande eeuw. Eén van de redenen kan 
zijn, dat in de 17e eeuw een aantal notarissen via het schoolmeesters- of se-
kretarisambt opklom tot notaris, terwijl men in de 18e eeuw direkt als klerk 
startte en het notarisschap gebruikte als een springplank voor magistraats-
funkties. In het algemeen kan men stellen dat men op jeugdige leeftijd notaris 
werd. Dit blijkt mede uit de vaak lange uitoefening van het ambt. 
De opleiding voor het verkrijgen van de bevoegdheid voor de uitoefening van 
het notarisambt was een zuivere praktijkaangelegenheid. De gang van zaken 
wordt ons getekend in een verzoek om toelating door Pieter van Nes van 8 
november 1707. Deze schreef ondermeer, dat hij eenige jaeren aen desselfs huys 
voor Matthijs van Lobbrecht, notaris ende procureur van de stad Utrecht, nu en dan 
heeft geschreven; die ook de moeyten heeft willen neemen van hem particulierlijk te 
onderregten omtrent het geene dat tot het notariaetschap requireert. Tijdens de 
praktijkopleiding bestudeerde men de zogenaamde notarisboeken, handlei
dingen voor notarissen met veel modellen van akten, veelal geschreven door 
mede-notarissen 11). Een veel geraadpleegd werk voor Utrecht was de Prak
tijk notariael van de Utrechtse notaris mr. Gerard van Wassenaer uit 1661 12). 
In een resolutie van 25 oktober 1701 werd een nieuwe vereiste ingevoerd voor 
de toelating 13). In de toekomst zouden alleen als notaris worden toegelaten 
degenen, die zich gedurende vier achtereenvolgende jaren op een notariskan
toor in de praktijk hadden geoefend. Bij de verzoeken om toelating is een en-

9) Brieven van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het Hof, waarin zij advies verzoeken om
trent de toelating van verschillende personen als notaris. Met de minuten der antwoorden, 1656-
1790, RAU, Recht. Arch., nr. 280. Bij verdere aanhalingen is de vindplaats niet meer vermeld. 
10) Vervolg GrootPlakkaatboek, I, 889. 
11) Een uitgebreide behandeling van deze notarisboeken kan men vinden in: A. Pitlo, De zeven
tiende en achttiende eeuwsche notarisboeken (Haarlem, 1948). 
12) Gerard van Wassenaer, Practijk Notariael ofte Instructie, tot het maken ende instellen van de 
voornaemste instrumenten, van alderleij Contracten, Acten, Handelingen en Dispositien, die voor Nota
ris ende Getuygen ofte in 't particulier bij partijen opgerecht ende gedaen worden (Utrecht, 1661). 
13) Groot Placaatboek, 1.462. 
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kele maal een stagebewijs achtergebleven. Zo verklaart notaris Vosch van 
Avesaet uit Utrecht in 1711, dat Johan van der Horst eerst te Breukelen bij 
notaris Henrik Verwoert meer dan vier jaar als klerk heeft geschreven en ver
volgens twee jaar bij hemzelf. Het examen werd aanvankelijk door één, sinds 
1702 door twee raadsheren van het Hof afgenomen. Over de inhoud van dit 
examen geven de archivalische bronnen geen inlichtingen, wel krijgen we een 
indruk daarvan uit het notarisboek Notarius Publicus van Adriaen van 
Aller 14). De nadruk schijnt gelegen te hebben op de praktische ervaring. 
Niet vereist was een akademische opleiding. Pas in 1959 werd die voor de be
oefening van het notariaat verplicht gesteld. Onder de notarissen bevonden 
zich natuurlijk wel een aantal afgestudeerde juristen. Gedurende de periode 
1606-1810 was dit aantal 86, op het geheel gerekend ongeveer 12%. Over de 
periode 1606-1706 bedroeg het aantal 27, circa 6%. Inzake de opleiding werd 
door de Staten in een aantal gevallen dispensatie verleend. Een voorbeeld 
hiervan is mr. Albert George Elsnerus, advokaat voor het Hof van Utrecht, 
die op grond van zijn promotie tot doctor in de rechten direkt werd geadmit-
teerd. In de periode 1701-1781 betrof het aantal dispensaties in totaal vijf ge
vallen. Daarna wordt er geen melding meer van gemaakt. 
Ook op het punt van de godsdienst van de notarissen stelden de Staten eisen. 
In de ordonnantie van 1606 wordt hierover nog niet gerept. Bij resolutie van 7 
november 1639 besloten zij voortaan geen paapsgezinde personen toe te laten 
tot de uitoefening van het publiek notariaat 15). In de marge werd echter het 
volgende aangetekend: Nota hiervan te maecken extract authenticq; houdende 
dese resolutie secreet sonder te divulgueren, maer deselve te practiseren nae be-
hooren. Een andere resolutie van 22 mei 1679 bepaalt uitdrukkelijk dat nota
rissen tot de hervormde kerk dienen te behoren 16). Dit verbod wordt in late
re jaren regelmatig herhaald. Zo wordt er in een resolutie van 6 februari 1770 
aan herinnerd, omdat men dit vergeten was op te nemen in de ordonnantie op 
het notarisambt van 1 november 1769 17). De regelmatige herhaling van het 
verbod duidt er al op dat het slecht werd nageleefd. In het begin zal dit bij ge
brek aan geschikte hervormde kandidaten ook moeilijk te handhaven zijn ge
weest. Bovendien verleenden de Staten ook op dit punt regelmatig dispensa
tie, zoals op 8 juni 1667 aan Bartholomeus Hagen te Amersfoort, die beducht 
is dat sijne religie (als sijnde van de roomsche) hem mochte obsteeren. Enig in
zicht over de mate van verlening van dispensatie krijgen we bij bestudering 
van de rekesten van de aspirant-notarissen aan de Staten om toelating. Gedu
rende de periode van 1667 tot 1712 vinden we een twintigtal roomse aspirant
notarissen: twaalf uit Utrecht, twee uit Amersfoort en zes onbekend. Een uit
schieter vormt het jaar 1696, toen er vier tegelijk werden toegelaten. Na 1712 
vinden we echter geen gevallen meer van dispensatieverlening. Bij geloofs-

14) Adriaen van Aller, Notarius Publicus ofte Inleydinge tot een openbaren Beampt-Schrijver mitsga
ders het Examen der Notarissen: Tot dienst der Notarissen en der genen die haer in die Praclijk willen 
oeffenen, waer dat noch bij gevoeght zijn verscheyden rare Consultatien en Advertissementen (Rotter
dam, 1671). 
15) RAU, Staten, nr. 264. Bij verdere aanhalingen van resoluties is de vindplaats niet meer ver
meld. 
16) Groot Placaatboek, 1,403. 
17) Vervolg Groot Plakkaatboek, 1.893. 
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overgang naar de roomse religie werd de betrokkene zelfs uit zijn ambt ont
zet. In een resolutie van 6 januari 1718 verklaren de Staten: gesien de commis
sie, alsmede seeckere verciaringe den 29e december 1717 getekent bij eenige perso
nen dat den voornoemden Lindsay [= Patricius Hendrick Lindsay, sekretaris 
van Breukelen Proostdij en Reyerscop S. Pietersgerecht] professie doet van de-
gereformeerde religie ende de periode daar onderstaande ende bij hem sijnde gete
kent dat hij Lindsay met de hulpe van God daarinne sal volherden; is na deliberatie 
bij provisie goedgevonden ende verstaan dat gemelde commissie bij den heer presi
derende sal worden geparapheert ende bij den secretaris van Staten getekent ende 
uytgegeven, mits dat indien hij Lindsay weder mogte komen te veranderen tot de 
roomsche religie den selven ipso facto van de bedieninge van 't voors. notariaat
schap salsijn vervallen. 

Niet alleen door de Staten, maar ook door de stad Utrecht werd aan dit punt 
aandacht besteed. Een resolutie van de vroedschap van 3 september 1655 
schreef voor dat de aspirant-notaris bij zijn verzoek een attestatie van de her
vormde kerk diende te overleggen 18). Een andere van 6 november 1671 be
paalde, dat derselver resolutie bij de welcke de notarissen van de roomsche religie 
sijnde worden geweert, nu gerenoveert ende wederom in practijck gebracht soude 
dienen te worden, welke resolutie werd herhaald op 24 juli 1676 en 22 januari 
1683. In de laatste resolutie van 1683 werd evenwel bepaald, dat een notaris 
van de roomse religie toegelaten kon worden indien de vroedschap dit met 
eenparige stemmen goedkeurde. 

Het werk van de notaris 

De notaris ontving zijn akte van kreatie van de Staten van Utrecht. Hij was 
dus bevoegd in het gebied waarover de Staten het gezag uitoefenden. In de 
ordonnantie van 1606 is dan ook van een konsent van stedelijke of andere 
autoriteiten geen sprake. Op 9 augustus 1655 besluit de vroedschap van de 
stad Utrecht echter dat geen notarissen binnen de stad het notarisschap zouden 
mogen excerseren, dan die benevens de admissie van de edele Hove, daartoe mede 
acte van de edele vroedschap, zullen hebben verkregen. In de akte moest worden 
gesteld: gepasseerd voor N. N., notaris 's Hofs van Utrecht binnen de stad Utrecht 
residerende ende bij burgemeesters en vroedschap derzelve stadgeadmitteerd. Bij 
publikatie van 17 augustus 1697 wordt deze materie opnieuw aan de orde ge
steld 19). Burgermeesters en vroedschap der stad in ervarentheydkomende, dat 
contrarie de wel hergebragte costuymen sedert immémoriale tijden geobserveert, 
verscheyde practisijns, notarissen, ende andere persoonen binnen deze stad ende 
vrijheyd onderstaan notariële actens als anders te passeren, zonder dat dese/ve 
daartoe behoorlijk consent van de vroedschap hebben verkregen ofte tot de exerci
tie van 't notariaatschap zijn geadmitteert, herhalen het verbod om als notaris 
op te treden in de stad zonder hun konsent. Op overtreding wordt een boete 
van 300 gulden gesteld voor de eerste en 600 gulden voor de volgende maal. 
De boeten komen voor een derde ten goede aan de hoofdofficier, voor een 

18) GAU, Slad, II, nr. 121. Bij verdere aanhalingen uit de resoluties van de vroedschap van 
Utrecht is de vindplaats niet meer vermeld. 
19) GrootPlacaatboek, 111,394. 
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derde aan de aanbrenger en voor een derde deel aan het stadskinderhuis. 
Naar aanleiding van een voorstel van de Gekommitteerden ter directie van de 
stadsfinancien werd op 8 oktober 1759 door de vroedschap een onderzoek in
gesteld naar de mogelijkheid van een heffing op de afgiften van konsenten. 
Dit hing samen met de vele verzoeken, die dagelijks binnenkwamen om het 
notariaat binnen Utrecht te mogen uitoefenen. De heffing werd in 1760 inge
voerd en de opbrengst daarvan bestemd voor de parochiescholen. Het afge
ven van akten van konsent vond navolging. Behalve in steden gebeurde dit 
ook in hoge heerlijkheden. Zo was het in de proosdij van S. Jan verboden het 
notariaat uit te oefenen zonder konsent van de proost. 
In het achtste artikel van de ordonnantie van 1606 werd de notaris verplicht 
in de akte de woonplaats te vermelden van de personen, die akten voor hem 
verleden, alsook de plaats, waar de akte gepasseerd werd. Een steekproef uit 
1650 geeft het volgende beeld: 

Utrecht Ame 
uit de stad afkomstig 65% 76% 
rest provincie 13% H% 
buiten provincie 7% 9% 
onbekend 15% 4% 

Hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. De personen uit de rest van 
de provincie zijn voor wat Utrecht betreft afkomstig uit de hele provincie. 
Voor wat Amersfoort betreft komt deze groep vrijwel alleen uit het Eemland. 
In beide gevallen geldt dat de meesten uit de direkt omliggende plaatsen ko
men. 
De meeste notarissen waren erg honkvast. In de 17e eeuw treffen we slechts 
elfmaal een verandering van standplaats aan. Ook al is sprake van opvolging 
door een zoon of een andere bloedverwant, dan kan men vóór de tweede helft 
van de 18e eeuw niet spreken van doorlopende notariskantoren. De regeling 
van de overdracht van de notarisprotokollen stond de vorming van zulke no
tariskantoren in de weg. Bij de overdracht van huizen bewoond door notaris
sen hebben wij evenmin sporen van voortzetting van de praktijk kunnen vin
den. 
Een steekproef onder de akten opgemaakt in 1750 geeft aan dat 40% van alle 
akten gepasseerd werd ten huize van de komparant. Dit geldt zowel voor de 
steden als voor het platteland. In een aantal gevallen ligt de verklaring in de 
broosheid van het lichaam van de testator. Verder hebben wij de indruk, dat 
ook de maatschappelijke positie van de komparant een rol speelde. Enkele 
malen vinden wij dat akten werden gepasseerd in een herberg. Geen vreemd 
verschijnsel als we bedenken, dat in dorpen de plaatselijke herberg vaak als 
rechthuis dienst deed en dat daar ook de openbare verkopingen plaatsvon
den. Aan de hand van de bewaard gebleven Protokollen kan een globale tel
ling worden verricht van het aantal akten dat door de notarissen in de steden 
en op het platteland jaarlijks werd opgemaakt. Gekozen is weer het jaar 1650. 
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Utrecht 110 
Amersfoort 20 
overige kleine steden en dorpen 14 

Duidelijk springt het verschil naar voren tussen de notaris in de stad Utrecht 
en elders, waarbij we moeten bedenken, dat de meeste notarissen in de stad 
Utrecht resideerden. De Utrechtse notaris Splinter van Hamersfelt produ
ceerde in de periode 1560-1589 in totaal 440 akten met als hoogste aantal 33 
akten per jaar. Jacob van Herwaerden daarentegen kwam tot een gemiddelde 
van 88 akten per jaar in de periode 1576-1578. 
Verschillende soorten akten worden reeds in het plakkaat van 4 oktober 1540 
opgesomd: contracten, testamenten of andere acten (artikel 13). In het volgende 
artikel worden nog vermeld: obligatien, geloften of contracten, alienatien, testa
menten ofte lesten wille. De ordonnantie van 1606 herhaalt de voorgenoemde 
soorten en breidt deze verder uit met testamenten, codicillen, giften, maken, 
procuratien, attestatien ende generalijcken alle acten en contracten. Naast de or
donnanties vormen ook de leerboeken van notarissen een bron voor de ver
schillende akten waarmee de notaris te maken kreeg. Volgens Pitlo werd twee 
eeuwen lang ongeveer dezelfde soort akten besproken 20). Bij de 18e eeuwse 
schrijvers neemt het aantal modellen toe, d.w.z. niet het aantal soorten akten, 
maar de verscheidenheid per soort. Er komen b.v. meer vormen van het testa
ment in zwang. De meeste schrijvers van notarisboeken onderscheiden drie 
groepen, nl. akten betrekking hebbend op het kontraktenrecht, op het erf
recht en op het gebied van de rechtsvordering. Een derde bron zijn de notaris-
protokollen zelf. 
De akten opgemaakt door de Utrechtse notaris Van Herwaerden over de pe
riode 1575-1581 laten zich als volgt indelen: kontrakten 8%, erfrecht 91/, % en 
rechtsvordering 82'/,%. Bij de kontrakten betreffen de meeste akten transak-
ties van onroerend goed. De testamenten vormen het merendeel van de twee
de groep. Bij de laatste groep is een drietal uitschieters n.l. de attestaties, de 
prokuraties en de protesten. Deze percentages wijzigen zich in de loop van de 
17e eeuw, als we tenminste de cijfers van één stadsnotaris mogen vergelijken 
met die van een aantal collegae uit de 17e eeuw. Een steekproef wederom 
voor het jaar 1650 levert het volgende beeld op: 

Utrecht Amersfoort Kleine steden 
en dorpen 

kontrakten (a) 16%% 8'/2% 19% 
erfrecht (b) 33 % 42y2% 27% 
rechtsvordering (c) 5oy2% 49 % 54% 

De meeste akten betreffen schuldbekentenissen, cessies, kwitanties, koop en 
huur (a), testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenking, voogdij en boe
delscheiding (b) en prokuraties, substituties en attestaties (c). 
Ter vergelijking enkele cijfers uit 1750: 

20) Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, 240 vlg. 
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Amersfoort Kleine steden 
en dorpen 

kontrakten (a) 5iy2% 39% 
erfrecht (b) 36y2% 39% 
rechtsvordering (c) 12 % 22% 

De meeste akten betreffen schuldbekentenissen, huur en koop (a), testamen
ten, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden en voogdij (b) en prokura-
ties (c). Er kan dus in 1750 een verdere toename worden gekonstateerd bij het 
kontraktenrecht, hetgeen zich vooral uit in het veel grotere aantal koop- en 
huurakten. De tweede groep van het erfrecht is sinds 1650 vrijwel konstant 
gebleven, terwijl de derde groep van de rechtsvordering is afgenomen. Dit 
laatste is het gevolg van de vermindering van het aantal prokuraties en het 
vrijwel verdwijnen van de attestaties. Over het geheel is dus een verschuiving 
te zien van de werkzaamheid van de notaris van het terrein van de rechtsvor
dering in de 16e eeuw naar het kontraktenrecht in de 18e eeuw. 
In het plakkaat van 4 oktober 1540 was door Karel V voorgeschreven, dat alle 
notarissen moesten maken goet ende rechtveerdig register ende prothocolle van 
alle contracten, testamenten ende andere acten, die sij passeren ende ontfangen 
zullen ende desehe registreren bij ordene dat sij die ontfangen ende gepasseert sul
len hebben; ende in 't eynde van elke contract, testament of andere acte teeckenen 't 
voorsz. register, ende 't zelve wel bewaren, om daar toe cours te hebben, wanneer 
dat van nooden wesen zal. Dit was de theorie. De praktijk gaf het volgende 
beeld te zien. De notaris maakte de concepten ofte minuten, die de partijen on
dertekenden. Een enkele maal werden deze mee ondertekend door de nota
ris. De minuten werden door middel van een lias bij elkaar gehouden. Op af
beeldingen van notariskantoren ziet men deze liassen aan de muur aan een 
spijker hangen. Een voorbeeld van een dergelijke lias is nog te vinden in het 
eerste deel van notaris Van Herwaerden, lopende over 1575-1581 21). Later 
werden de liassen wel ingebonden. Naast deze liassen werd door de notaris 
een protokol bijgehouden. In dit deel werden de minuten achtereenvolgens 
afgeschreven en door de notaris alleen gewaarmerkt. Een voorbeeld hiervan 
is het eerste deel over de jaren 1560-1589 van notaris Van Hamersfelt 22). Een 
enkele maal wordt in de geschreven akte verwezen naar die minute, die afzon
derlijk bewaard werd, om daertoe recours te hebben, des noots sijnde. De hele si
tuatie wordt duidelijk beschreven in het slot van een akte van notaris Van 
Herwaerden van 15 juni 1576: hiervan begeerden die voors. comparante ende 
Aeltgen heur dochter acte die heurluyden gegonst es. Aldus gedaen t'Uytrecht ten 
woenstede mijns notaris staende onder die lakensnijders ten jare ende dage alsvo-
ren ter presentie van Hubert Antonisz. ende Jan Henricxz. getuygen hiertoe ver
sucht, die de minute van desen hangende aen de leasse met mijn notaris ende die 
comparante ondertekent hebben 23). 

Op het einde van de 16e eeuw zien we de situatie veranderen. Van Herwaer

den gaat in 1578 over tot een andere werkwijze. Hij registreert (zijn akten) an

il) GAU, Not. Arch., nr. UOOóaOOl. 
22) GAU, Not. Arch., nr.U 001 aOOl. 
23) GAU, Not. Arch., nr.U 006a001. 
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stonts in het protokol. De procedure wordt dus vereenvoudigd. De minuut 
wordt direkt ingeschreven in het protokol en ondertekend door de notaris en 
partijen. De lias komt hiermee te vervallen. De notaris moest aan deze nieu
we werkwijze wennen. Verscheidene malen vergat hij zijn protokol mee te ne
men. Volgens ouder gewoonte stelde hij de eerste redaktie op een los vel pa
pier. Aan het einde van elk deel van zijn protokol verzamelde hij later de af
schriften van deze akten in een appendix. De afschriften werden weer alleen 
gewaarmerkt door de notaris. Dit nieuwe systeem wordt bevestigd door de 
ordonnantie van 1606. In het 12e artikel wordt gesteld: dat al bij ordine ende 
sonder confusie, soo die voor hem gestipuleert ende gepasseert sullen worden, in 
welck register hij oock elcke testament, acte ofte contracte gehouden sal wesen te 
onderteykenen, ende bij den contrahenten ende stipulanten, midsgaders den getuy-
gen, doen onderteykenen ofte mar quer en. Sommige notarissen bleven kennelijk 
moeite hebben met de nieuwe werkwijze. Zo hield Nicolaes Vonck (1669-
1728) een protokol in de oude vorm bij naast de lias van zijn minuten 24). 
Sedert de ordonnantie van 1606 hield dus de notaris een protokol, waarin de 
voor hem gepasseerde akten werden opgenomen, ondertekend door hemzelf 
en de partijen. Dit protokol had gewoonlijk de vorm van een deel, enkele ma
len van een lias. Sommige notarissen verdeelden hun Protokollen in verschil
lende series, b.v. een van testamenten, een van huurcedullen en een van aller
hande andere notariële akten. Maar niet alle akten, die voor de notaris waren 
verleden, kwamen in het protokol voor. In het 1 Ie artikel van de ordonnantie 
van 1606 staat, dat hij in zijn protokol moest opnemen alle testamenten, codicil
len, giften, maken, procuratien, attestatien ende generalycken alle acten en con
tracten, die informe van acte notariaal voor hem gepasseert sullen worden. Naast 
zijn protokol vormde bijna iedere notaris een serie onderhands opgemaakte 
akten, die niet notariael waren en die hij apart bewaarde, geregen aan een lias. 
Voor enkele soorten akten was opmaak in notariële vorm noodzakelijk. Voor 
andere gold echter de wens van partijen. Huwelijkse voorwaarden werden 
b.v. vaak onderhands gepasseerd. Claes Verduyn uit Utrecht schreef dan ook 
in zijn protokol ter begeerte ende requisitie van N.N., die bij mij op huyden heb
ben doen beschrijven haer huwelijcxvoorwaerden, soo heb ick deselve hier in desen 
mijn notariiprothocolle geregistreert. De grens tussen de notariële en niet-nota-
riële akten werd op den duur steeds vager. Aan de lias van de niet-notariële 
akten werden soms ook notariële akten geregen. Het betrof dan vooral de no
tarissen, die alleen de door hem gewaarmerkte afschriften van hun notariële 
akten in het protokol opnamen. Bovendien werden er nu en dan onderhandse 
akten in de Protokollen opgenomen. Nog onzekerder werd de grenslijn, toen 
het bij sommige notarissen gewoonte werd om ook het protokol uit losse ak
ten te doen bestaan. Deze gewoonte werd regel sedert de publikatie van 1730, 
waarbij voorgeschreven werd om elke minuut van de notariële akte van een 
zegel te voorzien. Sinds die tijd schijnt elke notaris in de regel slechts een se
rie losse gezegelde akten bijeengebracht te hebben, die hij zelf met partijen 
en getuigen ondertekende. 

In de loop van de tijd heeft de bewijskracht zich verplaatst. Het protokol was 
in de middeleeuwen een kladboek met konsepten. De door de notaris ge-

24) GAU, Not. Arch., nr.U083a001. 
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waarmerkte grosse was alleen bewijskrachtig. In de 16e eeuw neemt de waar
de van de door partijen ondertekende minuut toe. Bovendien gaat de notaris 
een register met afschriften aanleggen. Dit register ontleent zijn bewijskracht 
aan de ondertekening van de notaris. In geval van nood kan het worden ge
raadpleegd. Voor de zekerheid liet de notaris de minuut van de akte, die hij in 
het protokol afschreef, ondertekenen door partijen. Hij bewaarde deze aan 
een lias tot zijn decharge. De grossen werden slechts voorzien van de handte
kening van de notaris en het zwaartepunt verschoof van de grosse naar de mi
nuut. Deze gang van zaken wordt bekrachtigd in een publikatie van de Staten 
van 2 januari 1730. Hierin bepaalden deze, dat ter voorkoming van fraude 
niet meer de afgegeven grossen, maar de originele actens ende instrumenten 
selfs, die gepasseert ende ter registere of protocolle werden gebragt, gezegeld 
moesten worden. 

Een van de hoofdmotieven voor de invoering van de ordonnantie van 1606 
vormde de conservatie van de registeren ofte prothocollen der notarissen omme 
daar toe des nood, acces ende openinge van te hebben. Deze materie is verder uit
gewerkt in de artikelen 15-19. Volgens artikel 15 was de notaris gehouden het 
protokol goed te bewaren en niet te scheuren, plecken of anders die acten of in
strumenten daar inne staande, onleesbaar te maken. De notaris mocht aan be
langhebbenden inlichtingen uit het protokol niet weigeren mits dezen een bil
lijke beloning daarvoor betaalden. 
Het volgende artikel regelde de overbrenging van de Protokollen na het over
lijden van de notaris: soo men bevind dat naar het afsterven van de notarissen, hun 
prothocollen of registers dikwijls qualijken bewaart blijven, deur onkunde of on-
achtsaamheijd van hunne kinderen, vrienden ofte erfgenamen, daar door deselve 
verbrocht, verbijstert en ook te niet gemaekt werden. De bescheiden van de over
leden stedelijke notarissen moesten binnen het jaar overgebracht worden 
naar de sekretarie, die van de plattelandsnotarissen naar de griffie van het 
Hof van Utrecht. Artikel 17 behandelde de verstrekking van inlichtingen uit 
de Protokollen en het geven van uittreksels. De verschuldigde kosten worden 
verdeeld tussen de dorpssekretaris c.q. de griffier van het Hof en de erfgena
men. Artikel 18 stelt de boeten vast bij overtreding en het slotartikel regelt de 
vrijstelling van de verplichting tot overbrenging voor de nabloedverwanten, die 
zelf notaris waren en aan wie de Protokollen waren vermaakt. Dezen konden 
er gedurende hun leven over beschikken tegen afgifte van een ontvangstbe
wijs. 

De overbrenging der Protokollen blijft een belangrijk punt. Zo wordt deze 
zaak opnieuw ingescherpt bij een resolutie van het Hof van Utrecht van 7 
maart 1724: dat het 16e, 18e en 19e articulen . . . t'eenemaalbuyten train ende ob
servantie sijn geraakt 25). Besloten werd alle schouten en sekretarissen aan te 
schrijven om te zien of er enige Protokollen in de gerechtskisten berustten of 
onder erfgenamen. Een zelfde geluid laat de ordonnantie van 1 november 
1769 horen: mitsgaders in ervaringe gekomen zijnde, dat verscheide protocollen 
van notarissen, in zonderheid ten platten lande dezer provincie geresideerd hebben
de, na hunlieder overlijden in grote wanorde bevonden ofte wel geheelijk vermist 

25) Groot Placaatboek.X, 462. 
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zijn geworden 26). De bepalingen worden weer verder uitgebreid. Zo moeten 
de Protokollen van overleden notarissen behoorlijk ingebonden, voorzien van 
een inventaris van het aantal delen en een alfabetisch register op de akten, in
geleverd worden. Ieder deel moet binnen 24 uur na bekomen kennis van het 
overlijden van de notaris gerechtelijk worden verzegeld en binnen 14 dagen 
worden overgebracht. 
Ook de stedelijke besturen zijn attent op de overbrenging van de Protokollen 
naar de stedelijke sekretarie. Op 27 augustus 1688 besluit de Utrechtse vroed
schap de lijst van overleden notarissen, welker erfgenamen almaer in gebreke 
blijven de Protokollen te brengen, in handen te stellen van de deurwaarder. Als 
op 3 februari 1690 notaris Van Wantenaer verzoekt de Protokollen van de 
overleden notaris Vastert, die hem bij testamentaire beschikking waren be
sproken, te mogen behouden, is het antwoord negatief. De vroedschap van 
Utrecht vindt dat Van Wantenaer niet soo nae in bloede is en ordonneert hém 
de Protokollen ter sekretarie van de stad te brengen. Volgens een resolutie 
van 8 januari 1694 was dit echter nog steeds niet geregeld. In Amersfoort gaf 
de sekretaris de deurwaarder opdracht in 1718 de Protokollen en liassen van 
de overleden notaris Van Raalt bij Rutgerus Dibbits op te halen, maar vol
gens zeggen van zijn vrouw waren deze al bij burgemeester Goudoever ge
bracht 27). 
Een enkele maal worden de Protokollen bij testament vermaakt. In het testa
ment van de Amersfoortse notaris Steven van Brinckesteyn van 8 oktober 
1741 verklaart deze, dat sijn soon Anthony van Brinckesteijn sal hebben ende be
houden alle de klederen ende kleynoden ten sijnen comparants lijve behorende als
mede de comptoire van 't notarisschap met alle boeken en papieren uytgenomen de 
bijbels ende sulke boeken die van geestelijke saaken melden 28). En door een an
dere Amersfoortse notaris Bartholomeus Hagen werd bij testament van 29 fe
bruari 1700 aan zijn zoon Arent Joseph toebedeeld een vijfde part neffens het 
geheele comptoir ende boecken niet uytgesondert j welck hij Arent Joseph Hagen 
als van meyninge sijnde te worden notaris boven sijnen voornoemden vijfden part 
wort gegeeven 29). 
Van de aantallen notarissen, die in de 18e eeuw de eed aflegden, is veel meer 
bewaard gebleven dan van de notarissen, die dit in de 17e eeuw deden. Waar
bij wij overigens dienen te bedenken dat er vooral in de 17e eeuw notarissen 
geweest kunnen zijn, die hoewel beëdigd, het ambt niet hebben uitgeoefend. 
Van de in de 17e eeuw beëdigde notarissen zijn van 47% de Protokollen be
waard gebleven, van de in de 18e eeuw beëdigden is dit percentage 82. Gespe
cificeerd per halve eeuw loopt het percentage op van 35% in de eerste via 
56% in de tweede helft van de 17e eeuw naar ruim 80% in de 18e eeuw. 

De notaris in de samenleving 

Sedert 1606 werd door het Hof van Utrecht een register bijgehouden van het 

26) Vervolg Groot Plakkaatboek, 1. 889. 

27) RAU, Recht. Arch., nr. 478. 
28) RAU, Not. Arch.,nr.AT036aOO4. 
29) RAU, Not. Arch.,nr. AT024e001. 
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afleggen van de eed door de notarissen 30). Het register begint met een op
somming van de notarissen, die reeds in funktie waren en hun eed vernieuw
den. Aan de hand van onderstaand staatje krijgen we een indruk van de toe
name van het aantal notarissen: 

Jaren Aantal beëdigde notarissen 
1607-1631 70 
1632-1656 127 
1657-1681 131 
1682-1706 83 
1707-1731 77 
1732-1756 79 
1757-1781 73 
1782-1810 79 

Bovengenoemde cijfers geven een snelle stijging aan in de jaren 1627-1686 
met pieken in de periode 1647-1656 en 1667-1676. Inde 18e eeuw schommelt 
het gemiddelde rond drie toelatingen per jaar. Het totale aantal notarissen 
over de periode 1606-1810 bedraagt 748. Een aantal malen hebben we in de 
17e eeuw een momentopname: in 1606 bij de hernieuwing van de eed waren 
er 29, in 1659 bij het afleggen van de eed op het 22e artikel van de ordonnan
tie van 22 april van dat jaar 71 en in 1685 bij de vastlegging van het aantal no
tarissen 105. Ter vergelijking kan dienen dat in de 19e eeuw het aantal nota
rissen schommelde tussen de 35 en 46. 
De overheid streefde naar een goed funktionerend notariaat. Men kon alleen 
beschikken over goede notarissen wanneer hun een redelijk bestaan werd ge
boden, hetgeen onder andere bereikt kon worden door hun aantal te beper
ken. De Staten besloten op 20 februari 1685 om het aantal notarissen, op dat 
moment te Utrecht bestaande uit 64 personen, door uitsterven terug te bren
gen tot 30, te Amersfoort op gelijke wijze van 14 tot 8, te Rhenen, Wijk bij 
Duurstede en Montfoort het aantal te handhaven op elk 3, en verder op het 
platteland de situatie te stabiliseren: in de proosdij van S. Jan 6, in Eemland 
en de hoge heerlijkheid van Soest 4, te Amerongen en Vreeswijk elk 1, te 
Demmerik 2, te Breukelen, Nederhorst den Berg, Kortehoef en Werkhoven 
elk 1 notaris 31). De mogelijkheid werd opengelaten dat in andere hoge heer
lijkheden en dorpen, waar op dat moment geen notarissen waren, op gelijke 
voet notarissen werden aangesteld. In een resolutie van Gedeputeerde Staten 
van 25 oktober 1701 werden deze getallen nog eens bevestigd 32). Praktisch 
betekende het dat de bestaande situatie van 1685 bevroren werd. Alleen voor 
de beide grote steden, Utrecht en Amersfoort, traden verminderingen op. 
Van een vermindering tot het streefgetal van 30 kwam echter niet veel te
recht. Zo lag het aantal in 1707 nog op 51, in 1748 op 44 33). Van enige logi
sche verdeling over de gehele provincie was geen sprake. 

30) RAU, Recht. Arch., nr. 281. 
31 ) Groot Placaatboek, 1, 462. 
32) Groot Placaatboek, 1,462. 
33) Naamwyser waarin aangewesen worden de Namen en Woonplaatsen van de Heeren Geèligeerden, 
Edelen en Ridderschap, en de Regenten der Stad Utrecht, zijnde de Ed. Mog. Heeren Stalen van den 
selven Lande. Met de Namen van eenige der selver Officianten en Bedienden. Tot dienst van de Ließeb-
bers in ordre gesteh over desen Jare 1707 (Utrecht, 1707); Wem. 1748. 
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De natuurlijke tegenspeler van de notaris lijkt de dorpssekretaris. Om enige 
indruk van de konkurrentie tussen beide funktionarissen te krijgen dienen we 
het aantal akten en de soort akten te bezien, die opgemaakt zijn door de se-
kretarissen van een aantal gerechten rondom Amersfoort in 1650. Dit geeft 
het volgende resultaat: 

Hoogland 16 
Isselt 0 
Leusden 7 
Soest 24 
Stoutenburg 1 

Een totaal van 48 akten die in de volgende kategorieën kunnen worden ver
deeld: 

transporten 24 
hypotheken 7 
estimaties 2 
prokuraties 2 
attestaties 1 
codicillen 1 
huwelijksproklamaties 6 
nominaties schepenen 1 
overige 4 

Alle akten op onroerend goed betrekking hebbend moesten voor het plaatse
lijk gerecht passeren binnen welks jurisdictie de goederen gelegen waren. De 
notaris mocht wel alle akten opmaken van de obligatoire rechtshandelingen 
op onroerend goed betrekking hebbende. Het aantal bekeken akten is na
tuurlijk te gering om er verregaande konklusies uit te trekken. Voorzichtig 
kunnen we stellen, dat het aantal akten, dat de sekretaris per jaar opmaakt 
slechts gering schijnt. De meeste van deze akten zijn transporten van onroe
rend goed en vestiging van hypotheken, welke akten de notaris niet mocht 
opmaken. Prokuraties, attestaties en testamenten konden zowel voor notaris 
als sekretaris worden verleden. Op het geheel van 48 opgemaakte akten is een 
totaal van vier vrij gering. Als wij daarnaast bedenken, dat in de 17e eeuw een 
groot aantal dorpssekretarissen tevens notaris was, terwijl in de 18e eeuw veel 
stedelijke notarissen een of meer dorpssekretariaten bekleedden, dan schijnt 
de konkurrentie, die de sekretaris de notaris aandeed wel meegevallen te zijn 
34). 

Slechts op het randgebied van de openbare verkopingen vernemen we af en 
toe van spanningen. Een voorbeeld hiervan is het geschil in Mijdrecht tussen 
een aantal notarissen en de schout en sekretaris van Mijdrecht 35). In 1780 
wendden zich een dertigtal notarissen in een rekest tot de Staten van Utrecht 
en maakten daarin bezwaar tegen een publikatie van deken en kapittel van S. 

34) In 1650 was de katholieke Amersfoortse notaris Reinier van Ingen sekretaris van Hoogland 
en Soest. Hij was tevens schout van Isselt. 
35) RAU, S.Jan.nr. 1081. 
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Jan te Utrecht van 25 februari van dat jaar. Daarbij werd aan alle notarissen 
verboden openbare verkopingen te houden van roerende of onroerende goe
deren. Deze publikatie was overigens een herhaling van die van 1671 en 1702. 
In concreto protesteerden schout en sekretaris tegen het optreden van de bei
de notarissen Cornelis Mom en Dirk van Bork, die door middel van aanplak
biljetten de vrijwillige verkoping hadden aangekondigd van verscheiden per
celen veenland gelegen onder Mijdrecht in de plaatselijke herberg Het wapen 
van Mijdrecht. Dit werd strijdig bevonden met de inhoud van de keur en in vi-
lipendie van de authoriteit van de heere proost en desselvs tot hier toe nooit weder-
sprooken regaal van admissie tot de exercitie van 't notarisschap. Bovendien 
merkten schout en sekretaris op dat als er tegen zulke zaken niet zou worden 
opgetreden, zij zeer zouden worden benadeeld in de opbrengst van de emolu
menten van hun ambt, waarvoor zij een hoge prijs hadden betaald. Ook voor 
de proost zou dit een vermindering der revenuen uit dit ambt betekenen. In
zet van dit geschil waren twee zaken. Op de eerste plaats dat het aan notaris
sen binnen de hoge heerlijkheid van S. Jan verboden was publieke verkopin
gen te houden. Vervolgens dat alleen notarissen, die door de proost waren ge-
admitteerd hun funktie binnen dit gebied mochten uitoefenen. 
Behalve tegen de konkurrentie van de dorpssekretarissen moesten de notaris
sen zich ook te weer stellen tegen beunhazen. In 1697 vernemen wij dat in de 
stad Utrecht verscheyde practisijns, notarissen en andere persoonen binnen dese 
stad ende vrijheyd, onderstaan notariële actens als anders te passeeren, zonder dat 
deselve daar toe behoorlijk consent van de vroedschap hebben verkregen ofte tot de 
exercitie van 't notariaatschap zijn geadmitteerd 36). In Veenendaal klaagt nota
ris Elias Verschuyr in een rekest aan het gemeentebestuur van Rhenen op 19 
mei 1704 dat door particulieren, in het bijzonder Cornelis Garritsen worden ge
houden openbare erfhuizen, publieke verkopingen en door den sehen geschreven in
ventarissen, maeggescheyden en vordere contracten contrarie 't oude gebruik. Hij 
verzoekt daarom maatregelen tegen Cornelis mitsgaders allen anderen onge-
qualificeerde d'penne voerende in Veenendaal 37). 

In het eerste artikel van de ordonnantie van 1606 wordt naast het voorschrift 
van de minimumleeftijd van 25 jaar, vereist dat de kandidaat was van goeden 
leven en conservatie, ende staande ter goeder name ende fame. In de periode 
voorafgaande aan deze ordonnantie werden de notarissen vrijwel uitsluitend 
gerekruteerd uit de groep van de clerici. Een enkel voorbeeld: Johan van Hal-
Ier was pastoor van S. Jacob te Utrecht en Splinter van Hamersfelt wordt ge
noemd als bisschoppelijk klerk. Als in 1580 de rooms katholieke eredienst in 
de provincie Utrecht verboden wordt ontstaat er een grote leemte aan gekwa-
lificeerden. Het is interessant na te gaan wie de groep van clerici opvolgen. 
Aan de hand van de akten van kreatie door de Staten, waarin af en toe staat 
vermeld welke funktie de aspirant-notaris op dat moment uitoefent, kunnen 
we ons enigszins een indruk vormen 38). Over de periode 1606-1700 is bij 129 
personen deze vermelding bijgevoegd, waarbij niet gezegd is, dat de overigen 
geen andere funkties hadden. 

36) Groot Placaatboek. 111,394. 
37) RAU, Gemeentearch. Rhenen, nr. 
38) RAU, Staten, nr. 349. 
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Nevenberoepen notarissen: Aantal 
sekretaris van dorpsgerecht 32 
schout van dorpsgerecht 5 
schepen van kleine stad 1 
oud-burgermeester van kleine stad 1 
eerste klerk van Amersfoort 1 
schoolmeester, voorlezer, koster 5 

prokureur 46 
advokaat 17 
deurwaarder 1 
substituut-griffier 1 
substituut-sekretaris van politie 
te Utrecht 1 
bode en exploiteur Lekdijk 1 

notaris Hof van Holland 5 

kapittelsekretaris 12 

Totaal 129 

In deze opsomming zijn een viertal groepen te onderscheiden. In de eerste 
vinden we de sekretarissen en schouten van de dorpsgerechten met een aan
vulling van de schoolmeesters. Uit deze groep zullen voornamelijk de platte-
landsnotarissen gekomen zijn. Hoewel er ook weer aanwijzingen zijn van 
dorpssekretarissen, die hun karriere in de stad trachtten te maken. Zo besloot 
de vroedschap van Utrecht op 9 september 1672 dat voortaen de aggreatie van 
notariaetschappen alleenlijck sal worden verleent aen sodanigen die alhier effecti-
velijck wonen. Hierdoor werden vooral de sekretarissen en schouten in hun ex
pansie gehinderd. Dit voorschrift werd overigens niet streng nagevolgd. De 
sekretaris van Oostveen b.v. werd in 1689 toegestaan het notariaat in de stad 
Utrecht en haar vrijheid uit te oefenen, hetzelfde eenjaar later aan de sekre
taris van Werkhoven. De tweede groep wordt gevormd door de prokureurs 
en advokaten, waarbij verder nog enkele lagere funktionarissen als deurwaar
ders en substituut-griffiers te voegen zijn. Deze groep zorgde voor de notaris
sen in de steden. De derde groep bestaat uit een vijftal Hollandse notarissen 
uit het grensgebied. Zo werd de Woerdense notaris Wilhelmus Coster in 1681 
gekreëerd en geadmitteerd te Utrecht en een andere, Dirk Swartendijk, gead-
mitteerd te Montfoort. De vierde en laatste groep wordt gevormd door de 
sekretarissen van de Utrechtse kapittels. 

Bij de opsomming der verschillende beroepen missen we dat van predikant. 
Tijdens de Republiek nam de hervormde kerk een bevoorrechte positie in, 
doch zij zelf had de neiging om kerk en staat gescheiden te houden. Op de 
provinciale synode van Amsterdam van 1595 kwam de vraag aan de orde of 
dienaren lange tevoren het notariaetschap bedient hebbende en door het Hof van 
Holland met rede daerin vernieut sijnde, het sehe sullen mogen totten eynde haer-
lieder levés bedienen ofte dat sij 't sehe sullen moeten terstont verlaten. Waarop 
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werd geantwoord dat overmits soodanig ampt politycq is ende met vele inconve-
nienten ende swaricheden mitsgaders andere circumstantien vergeselschapt, dat 
een dienaer, de dienst der gemeynde (hetwelck den heelen mensche verheyscht) 
aengenomen hebbende, sijn voorgaende notariaetschap sal naerlaten doch alsoo 
dat sehe ten bequaemsten ende sonder merckelijcken versuymenisse dergener, wel-
ckers sake hij onder sijn handen heeft geschiedde 39). Als op de Amersfoortse 
klassisvergadering van 13 september 1625 wordt gevraagd of een predikant 
wel notaris mocht zijn en het notariaatschap praktiseren, wordt kort en bon
dig geantwoord: Neen! 
Over het inkomen van een notaris valt zeer weinig mee te delen. Hoge inko
mens genoten ambtenaren tijdens de Republiek niet. De ordonnantie van de 
Staten van Holland van de leges op het trouwen en begraven van 26 oktober 
1695 geeft ons een eerste aanwijzing van de inkomens- en vermogenspositie 
van de notaris 40). Tot de eerste klasse, zij die 30 gulden betaalden, behoren 
de baljuw, schout, burgermeester, raad, thesaurier, pensionaris en sekretaris 
van de steden, die een inkomen genieten van 800 gulden of meer. Dit werd 
gelijk gesteld met een vermogen van 12.000 gulden of meer. De tweede klasse 
bestond uit de notaris, prokureur, solliciteur, dorpsschout, dorpssekretaris en 
anderen, die ambten bekleden, welke een inkomen tussen 400 en 800 gulden 
jaarlijks opleveren en allen, die een vermogen van 6.000 tot 12.000 gulden be
zaten. De aanslag bedroeg 15 gulden. 
De notaris werd betaald voor het opmaken van akten, maar over de tarieven, 
die hij daarvoor berekende, weten wij bijzonder weinig. Er zijn wel ordonnan
ties, waarin deze vergoeding nauwkeurig wordt aangegeven voor advokaten, 
prokureurs en sekretarissen. De ordonnanties voor notarissen geven op dit 
punt geen bijzonderheden. In een ordonnantie van 28 januari 1686 op het in
vorderen en executeren van alle reële en personele ongelden staat: dat allen 
en eenen ygelijk ten platten lande vrij staat, ende gelaten word, omme selver often 
overstaan van schout en schepenen, of door een openbaar notaris 's Hoofs van 
Utrecht, erfhuys van sijne meubile en inmeubile goederen te houden, en over het 
loon of salaris van dien met deselve soodanig te transigeren of accorderen, als sij-
lieden te raide sullen werden, en dat daar mede alle contrarie usantien en gebruy-
ken ten platten lande, of op sommige plaatsen ingekropen, sullen cesseren 41). Een 
enkele maal wordt er op de achterzijde van een akte een aanduiding gegeven 
van de kosten voor het opmaken van de akte. Bij een huurakte uit 1744 verle
den voor de Amersfoortse notaris Erasmus van Goudoever, noteert deze in 
guldens, stuivers en penningen 42): 

minuteren 1-4-0 
2 afschriften 1-4-0 
rantsoen 1-15-0 
3 zegels 1-14-0 
getuigen 0-4-0 

Totaal 6-1-0 

39) J. Reitsma en S. D. van Veen, ed., Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de 
noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, I (Groningen, 1892)206. 
40) Jacobus Scheltus, ed., Groot Placaetboeck . . . van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael 
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Evenals over het loon hebben wij over de welstand van de notaris slechts en
kele losse gegevens gevonden. In de legger van het huisgeld te Amersfoort uit 
1755 komen we zes notarissen tegen 43). Bij twee vinden we de vermelding 
„notaris", bij twee „prokureur" en bij twee „heer". Alle zes bezaten op dat 
moment meerdere grote en kleine huizen in de stad. Zo bezat de bekende 
Abraham van Bemmel huizen in de Nieuwe straat, op de Kamp en aan de Sin
gel. Een uitschieter vormt Jacob Morray, die vele malen funkties bekleedde 
in het stedelijk bestuur. Bij zijn dood in 1703 liet hij meer dan 80.000 gulden 
na 44). Hendrik Arend van Zevender en de Goudoevers behoorden eveneens 
tot de welgestelden. Andere notarissen ging het echter minder goed. Zo ver
klaarde Maria van Swijnevoort te Amersfoort op 21 januari 1719 wel haar va
ders lijk te willen begraven zonder daarmee de nalatenschap te aanvaarden 
45). De Utrechtse notaris Gerrit Bredie kwam in 1723 in Jutphaas steun vra
gen voor een van zijn kleinzoons, die hij niet tot last wilde of kon hebben. 
Toen de jongen gestorven was kreeg Bredie 20 gulden van de predikant voor 
de begrafenis 46). 

Waarschijnlijk zal het leeuwendeel van het inkomen van de notaris gezocht 
moeten worden in de door hem beklede nevenfunkties. Het notarisambt 
schijnt zich langzaam van een bijkomende bevoegdheid, via een nevenfunktie 
tot een beroep hebben ontwikkeld. Een aantal personen had vergunning om 
het notariaat uit te oefenen nodig om bepaalde akten te kunnen opmaken. In 
een rekest aan de Staten uit 1707 verzoekt Erasmus van Goudoever om te 
worden toegelaten tot het notarisambt, dewijle den suppliant met den penning-
meesterampten van 't weeshuys ende 't S. Pietersgasthuys binnen Amersfoort is be
gunstigd geworden, wekkers huyrcedullen alle met willige condemnatie worden ge-
passeert, waerdoor het voors. notarisampt den suppliant ten hoogsten noodsaecke-
lijck is. En in een ander rekest uit hetzelfde jaar van Pieter van Nes zegt deze 
't voors. notariaetschap niet anders van meyning is te excerseere dan alleene voor 
soo verre hem het selve omtrent de bedieninge van sijn rentmeesterampt soude 
moogen te passe coomen. Een veel voorkomende nevenfunktie van de platte-
landsnotaris was die van schoolmeester. In ander verband zagen we reeds de 
kombinatie prokureur-advokaat/notaris en sekretaris/notaris. Het is niet al
tijd gemakkelijk aan te geven wat de hoofd- en nevenfunktie was. Zo zal bij 
de kombinatie prokureur/notaris mogelijk de eerste funktie de belangrijkste 
zijn geweest, omdat wij b.v. in de legger van het huisgeld van Amersfoort uit 
1755 vaak alleen de vermelding prokureur vinden bij de beroepsaanduiding. 
Van een nevenfunktie is duidelijk sprake bij dorpssekretarissen, die een hoge
re status proberen te bereiken door notaris te worden, van een hoofdfunktie 
bij stedelijke notarissen, die dorpssekretariaten verzamelen. 

der Vereenighde Nederlanden: ende Van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland! ende West-
Vrieslandt. Mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeetandt. IV (Den Haag, 1705) 899. 
41) Groot Placaatboek.il, 520. 
42) RAU, Not. Arch., nr. AT028b013. 
43) S. W. Melchior, Blaffen van het Huisgeld uit de Resolutieboeken berustende ten gemeente-archie-
ve van Amersfoort. A. D. MDCCLV (stencil: Amersfoort, z.j.). 
44) RAU, Not. Arch., nr. AT024e001. 
45) RAU, Not. Arch., nr. AT032a001. 
46) E. P. de Booy, De Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 
tot hei begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks III (Utrecht, 1977). 
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De stedelijke notarissen treffen we aan in een grote verscheidenheid van be
stuurlijke funkties 47). In de tweede helft van de 17e eeuw komen we in 
Amersfoort notarissen tegen als kerkmeesters van de S. Joriskerk en de O. L. 
Vrouwekerk en als regenten van het S. Pietersgasthuis, het Burgerweeshuis, 
de Armen Noodhulp en de Armen, genaamd de Poth. In 1669 treffen we voor 
het eerst de notaris Jacob Morray aan als raad van de stad. Later zien we hem 
in zijn hoedanigheid als burgermeester, schepen en weesmeester. Sinds die 
tijd vinden we in toenemende mate notarissen onder de regenten. Zo vinden 
we in 1716 twee notarissen als burgermeester. In Utrecht wisten de notarissen 
pas veel later de regentenkolleges binnen te dringen. In de eerste helft van de 
18e eeuw bekleedden zij wel funkties van rentmeester van wees- en gasthui
zen of het sekretaris- en rentmeesterschap van de Duitse orde, maar zetelden 
zij niet in de magistraat. Een veel voorkomende kombinatie in de stad 
Utrecht was die van notaris en makelaar, soms ook van notaris en tapper. Bij 
de kontrole van de lijst van gezamenlijke notarissen besluit de vroedschap op 
17 maart 1656 de uitoefening van het notariaat te ontzeggen aan Frederick 
van Noordijck soolange hij tapperneringe doende is. Op 28 juli 1656 wordt 
Noordijck overigens weer toegelaten niettegenstaende de tapperneringe. De 
Utrechtse notaris Felix ten Brinck verkreeg van de Utrechtse vroedschap ver
gunning op 16 februari 1705 om te instrueren in de arithmetica, italiaens ende 
coopmans boeckhouden. Enige maanden later, 14 december 1705, werd deze 
vergunning ingetrokken en tevens aan hem en Nyclaes Bongert tijdelijk de 
uitoefening van het notarisambt ontzegd wegens quaede conduiten, inobedien-
tie, impertinente ende disrespectueuse expressien ende bejegeningen omtrent de re-
geringe. Op 16 februari 1706 werd deze resolutie weer ingetrokken. Beide he
ren worden nog eenmaal vermeld als de vroedschap op 2 juli 1708 besluit Ni-
colaes Bongert en Felix ten Brinck tot nader order niet tot de kerckedienst te 
nomineren. Het kwam vaak voor dat leden van het plaatselijk bestuur deel uit
maakten van de kerkeraad. Een onderzoek in de archieven van de hervormde 
gemeente te Utrecht bevestigde deze veronderstelling. Sinds 1654 treft men 
geregeld notarissen onder de ambtsdragers aan. Zo waren in 1691 de Utrecht
se notarissen Johan van Aalst, Engelbert Rhee, Rombout van Vechoven, 
Hendrik Vijandt ouderlingen en Hendrik van Hees, diaken. 

Tenslotte nog enkele andere aktiviteiten. Bartholomeus Hagen maakte van 
1667 tot 1704 deel uit van het S. Lucasgilde te Amersfoort. Twee andere 
Amersfoortse notarissen maakten naam als stadsgeschiedschrijvers: Jan van 
Ingen in het midden van de 17e en Abraham van Bemmel tegen het midden 
van de 18e eeuw 48). Behalve dat zij geschiedenis schreven, maakten notaris
sen ook geschiedenis. Sommigen deden aktief aan politiek. De Amersfoortse 
notaris Richard Saab was een van de voormannen bij de plooierijen in die 
stad. Na een mislukte poging met wapengeweld de stedelijke regering te ver-

47) Hiervoor is doorgenomen Beschrijving der stad Amersfoort door Abraham van Bemmel (2 dln; 
Utrecht, 1760). 
48) Johan van Ingen: Geschiedenissen, J. H. P. Kemperink, ed., Archief'voor de Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht. LXXIV (1957) 1-155. 
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zetten, werd hij gevangen genomen en op 3 oktober 1703 onthoofd 49). Een 
van zijn grote tegenspelers was Jacob Morray, een oud-eollega. Op het eind 
van de 18e eeuw ontmoeten we een aantal notarissen, die betrokken waren bij 
de patriotse beweging. Een tweetal Utrechtse notarissen, Daniel Rother en 
Didericus Johannes van Olst, werden wegens hun aktiviteiten in 1784 zelfs en
kele jaren als notaris geschorst. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het notarisschap zich ontwikkelde van 
een nevenfunktie tot een volwaardig beroep. De beampt-schrijver werd een 
ambtenaar met een monopoliepositie. De werkzaamheden van de notaris ble
ven zowel in de aard als in de vorm gelijk. 
Gestart met de bede in de aanhef mogen wij eindigen met een zelfde zucht 
van verlichting en de zin die een oude notaris schreef aan het slot van zijn 
protokol. 

Finis coronal opus. 

49) J. Hovy 'De regeringsverandering te Amersfoort in 1703. Een bijdrage tot de geschiedenis 
der plooierijen in de provincie Utrecht' Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XV (1960), 
177-216. 
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Predikherenkerkhof 9 
een huis aan de rand van de oude Bisschopsstad 

Herma M. van den Berg 

Wie ooit aan een der Utrechtse kerkhoven gewoond heeft, weet hoe geheim
zinnig zo'n adres voor niet-Utrechters klinkt. Was de oude bisschopsstad zo 
wuft, dat haar inwoners dagelijks een memento mori nodig hadden? Auteurs 
die Utrecht nog gekend hebben voor de grote naoorlogse bevolkingsaanwas, 
getuigen wel anders. Ritter beschrijft hen als feodaal en gevoelig voor gezag; 
Johan Brouwer tekent een sfeer van geheimzinnigheid, die in de oude stad 
hing, en is met name geboeid door de werven en waterlopen en door de onbe
rekenbaarheid van het stratenplan 1) 
Beide elementen, het gezag en de onoverzichtelijkheid vinden hun oorsprong 
in het middeleeuwse karakter van de stad: zetel van een Rijksbisschop, die 
zijn kathedraal omringde met een aantal kapittelkerken. Rond elk van die 
kerken was een vrij grote ruimte, het hof van de kerk, omgeven door de hui
zen van de kanunniken en tezamen een besloten gebied, de immuniteit vor
mend. Binnen dat gebied was men onafhankelijk of immuun van het stads
recht 2). De kapittelheren hadden hun eigen recht binnen dat gebied. Naast 
het gezag van het stadsrecht kende de Utrechtse burger dus een aantal rech
ten van de kapittelheren, welke functie nog lang na de Reformatie, zij het dan 
zonder rechtsgebied, bleef voortbestaan. 

Stad van kerkhoven, de kerkhoven van de stad 

De stichting van de kapittels in kruisvorm rond de centraal gelegen kathe
draal is een schepping geweest van bisschop Bernold (1028-1054), die in de 
kerkgeschiedenis als heilig te boek staat. Naast zijn politieke functie van door 
de Keizer benoemd wereldlijk bestuurder over het Sticht, blijkt hij ook een 
geestelijke leider geweest te zijn. Niet ten onrechte is bij de herleving van de 
kerkelijke kunst naar hem in 1869 het Bernulphusgilde genoemd. Katholieke 
kunstenaars verenigden zich daarin met het ideaal de middeleeuwse bloei van 
de kerkelijke kunst te doen herleven. Bernold heeft door de stichting van de 

1) P. H. Ritter jr., 'Poging tot zelfkritiek' in: J. Romijn, ed. Hart van Nederland (Utrecht, 1950) 
151-158; J. Geerlinck (ps. van J. Brouwer), Vandaag geen spreekuur, Het verborgen leven van een 
oude stad (Amsterdam, 1942), herdrukt in Verzamelde Werken (Amsterdam, 1956). 
2) S. Muller Fzn., Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van het grondeigendom in de 
Middeleeuwse steden (Amsterdam, 1890); B. M. de Jonge van Ellemeet, 'Uit de geschiedenis van 
het Kapittel van Sint Jan', Jaarboekje van Oud Utrecht (Jb OU), 1935, 29-51. 
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kapittels en door de overbrenging van de Benedictijnerabdij Hohorst naar 
Utrecht onder de naamheilige S. Paulus, de stad verheven tot een centrum 
van internationale allure, waar de kerkelijke kunst hoogtij vierde. Hij deed 
dat binnen de politiek van de Salische keizers Koenraad II en Hendrik III, die 
Utrecht meermalen bezochten. Of Bernold een voorbeeld voor ogen stond 
voor zijn stad en zo ja, welk, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat voor ver
schillende elfde eeuwse steden zo'n kruis van kerken bedoeld was, opdat de 
kerkelijke macht door een woud van torens zich van verre zou manifesteren. 
In de bronnen wordt over de in kruisvorm gestichte kerken getuigd inzake 
Fulda (1060), Bamberg (1007) en Meinwerks Paderborn (1050) 3); ook Trier, 
Keulen, Straatsburg en Hildesheim waren in Ottoonse tijd naar vier zijden 
door kerken begrensd. Door voor beide door hem gebouwde kerken, zowel 
de S. Pieter, als, naar wij sinds kort weten, ook voor de S. Jan de zuilenbasi
liek te kiezen, symboliseerde Bernold eens te meer het imperiale karakter van 
zijn stichtingen. Ook in het centrum van het Rijk werd de zuilenbasiliek op
nieuw toegepast. Over de vraag of Bernold uit dit gebied afkomstig was, heeft 
ook de recente bestudering van de naar hem genoemde codex geen nieuw ge
zichtspunt opgeleverd. Wel is de herkomst uit de school van Reichenau-S. 
Gallen bevestigd, die Lieftinck in 1949 reeds aanleiding gaf, met andere argu
menten, voor die streek te pleiten als oorspronkelijke woonplaats van Ber
nold 4). 

Aan die door hun goederenbezit tot grote zelfstandigheid uitgroeiende kapit
tels nu herinneren in Utrecht het Pieterskerkhof en het Janskerkhof, die bei
de tevens nog ongeveer de afmeting en de vorm van de middeleeuwse immu
niteiten aangeven. De Paulusimmuniteit was als kloosterlijk gebied kennelijk 
minder in de stad geïntegreerd; zij liet geen naar haar genoemd kerkhof na. 
De ruimten om de Maartensdom en de voormalige Mariakerk voeren thans 
een duidelijk jongere naam. Van der Monde en de kadastrale minutekaart 
spreken echter nog van een Domkerkhof, terwijl men in de 16e eeuw een Ma
riakerkhof kende 5). Bovendien kende men in de 19e eeuw nog het Munster
kerkhof, genoemd naar de Oudmunster- of S. Salvatorkerk, de kerk ten zui
den van de Dom, die tot het oudste monasterium of munster van de bisschop 
behoorde. De oorsprong van de naam Oudkerkhof heeft al veel pennen in be
weging gebracht. Recent bodemonderzoek heeft in zoverre grond gegeven 

3) C. J. A. C. Peeters, 'De oudste bisschopskerken van Utrecht' in: Feestbundel F. van der Meer 
(Amsterdam-Brussel, 1966) 73-127; E. Herzog, Die Ottonische Stadt. Die Anfänge der mittelalterli
chen Stadtbaukunst in Deutschland (Berlin, 1964); E. H. ter Kuile, 'De kerken van bisschop Ber
nold', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (Bulletin K.N.O.B.) 6e serie 
XII (1959), 145-164. Inzake het kruis van kerken verwijst J. E. A. L. Struick, Utrecht door de 
eeuwen heen (Utrecht, 1966) 36, naar St. Albans, waar drie kerken reeds door de 10e eeuwse abt 
Wulfin rond de Benedictijner abdij gesticht zijn. Het betreft hier echter geen stedelijke noch bis
schoppelijke stichtingen, doch een krans van kerken in het gebied rond een abdij (An Inventory of 
the hist. Monuments, Hertforshire, 1910). 
4) G. I. Lieftinck, 'De herkomst van bisschop Bernold van Utrecht (1027-1054)', Jb OU 1949, 
23-40; A. S. Korteweg, De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum het Catharijneconvent te Utrecht en 
verwante handschriften (Amsterdam, 1979). 
5) N. van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving van de pleinen, straten, stegen, wa
terleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht (3 dln.; Utrecht, 1844-1846); Struick, 
Utrecht door de eeuwen heen, 146. 
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aan de suggestie, dat daar de oudste kerk gestaan kan hebben, dat op grote 
diepte enige naar het oosten gerichte skeletten zijn gevonden 6). 
Naast de bisschoppelijke kerken waren er in Utrecht de parochiekerken voor 
de burgers: in het zuiden de Nicolaaskerk, gewijd aan de H. Nicolaas, patroon 
van de schippers en omgeven door het „Klaas"kerkhof. In het westen de Ger-
trudis- of Geertekerk, gewijd aan de patrones der reizigers en omgeven door 
het Geertekerkhof, terwijl in het noordwesten de Jacobskerk gewijd was aan 
de H. Jacobus, patroon der pelgrims. Rond deze kerk vindt men het „Jaco-
bi"-kerkhof. Direct ten westen van de kathedraal, over het water, stond 
voorts de Buurkerk, van ouds gewijd aan Maria en, ter onderscheiding van de 
kapittelkerk van die naam, Maria Minor genaamd. Ook de ruimte rond de 
Buurkerk heette naar het terrein eromheen, Buurkerkhof. 
Aanvankelijk slechts de grond rondom het kerkgebouw aanduidend, is het 
woord kerkhof op den duur in het spreekgebruik geheel versmolten met dat 
van begraafplaats, daar de Christelijke begraving in gewijde grond diende 
plaats te vinden. Voor de kerkelijke waardigheidsbekleders was het inwen
dige van de kerk als plaats voor de grafstede in gebruik gekomen in navolging 
van de oorspronkelijke heiligen- en stichtersgraven. Overige aanzienlijken 
volgden gaarne dit voorbeeld; voor de onvermogenden werd een graf gegra
ven in de nabijheid van het kerkgebouw op het hof der kerk. In Utrecht zou
den daarvoor in het bijzonder de hoven van de parochiekerken in aanmerking 
komen 7). 

Het Predikherenkerkhof eerst na 1580 ontstaan 
Evenmin als de Pauluskloosterkerk hebben vóór de 17de eeuw de jongere 
kloosterkerken, die van de Minderbroeders en van de Dominicanen in 
Utrecht een naar hun kerkhof genoemde straat gekend. De Minderbroeders 
waren gevestigd op het westelijke gedeelte van de immuniteit van S. Jan. In 
het noorden van de stad was in de dertiende eeuw, naar we moeten aanne
men, nog weinig gebouwd. Binnen de muren woonden daar waarschijnlijk 
toen reeds de Lauwers of Looiers, in de nabijheid van stromend water, beno
digd voor hun handwerk 8). Naar hen zijn de nog bestaande Korte en Lange 
Lauwersstraat genoemd, volgens Van der Monde een der oudste straten der 
stad. Daar zou in het midden van de dertiende eeuw een terrein braak gele
gen hebben, dat door rooms koning Willem II gekocht kon worden en ge
schonken werd aan de daar sinds kort gevestigde eerste nederzetting in 
Noord Nederland van de snel groeiende orde der Dominicanen of Jacobijnen 
9). Deze orde ontleende haar naam aan de Spanjaard Dominicus de Gus-

6) J. H. Jongkees, 'Aantekeningen over Utrechts oudste geschiedenis', Jb OU 1945-1946, 35-88; 
T. J. Hoekstra, 'Archeologische Kroniek 1976-1977', Maandblad Oud Utrecht (Mdbl OU, LUI 
(1980) 13. 
7) A. J. van der Weyde, 'Over begraafplaatsen en begraven in het bijzonder in Utrecht', Jb OU 
1930,85-113. 
8) Over looiersbuurten en hun situatie aan het water vgl. J. C. Cramer, Gerberhaus und Gerber
viertel in der mittelalterlichen Stadt, Diss. Darmstadt (nog niet gedrukt) en samenvattend artikel 
onder dezelfde titel Architectlira, IX (1979) 132-147. 
9) S. P. Wolfs, Studies over Noord Nederlandse Dominicanen in de Middeleeuwen (Assen, 1973); A. 
A. Hoogland 'De Dominicanen te Utrecht', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, VIII (1880) 183-211. 
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mann, die haar in 1217 te Toulouse stichtte. Naast armoede was de studie van 
de theologie een der voornaamste doelstellingen van de stichting; door deze 
studie zou men ketterij kunnen bestrijden en hoopte men de afvallige Wal-
denzen en Albigenzen tot de kerk te kunnen terugbrengen. Het centrum van 
studie was in de 13de eeuw in West-Europa de universiteit van Parijs en daar 
wist Dominicus een kapel te verwerven, die gewijd was aan Jacobus. Dat de 
tweede naam van de orde aan de Parijse kern is ontleend, wijst op de kracht 
van de verbreiding van dit centrum uit. In Utrecht herinnert de Jacobijne-
straat aan deze van ouds populaire benaming van de orde. Het terrein rond de 
kerk wordt in een 14de eeuwse acte dan ook Jacopine kerkhof genoemd 10). 
Aan hun activiteit, die in de eerste plaats uit prediken moest bestaan, ontle
nen zij tenslotte hun derde naam, die van Predikheren. Het prediken was vol
gens de orde noodzaak geworden daar grote groepen van de bevolking ver
vreemd waren van de in formaliteiten gevangen officiële kerk, waardoor er 
ketterijen, ongeloof en „onkerkelijkheid" waren ontstaan. Waarschijnlijk 
hebben zij zich dan ook principieel gevestigd in volkswijken, waartoe wij in 
de 13de eeuw, gezien de aanwezigheid van de looiers, het noorden van de stad 
kunnen rekenen 11). De kerken van de Predikheren waren dan ook in princi
pe zeer eenvoudig; zij bestonden uit slechts twee lange beuken, waarin veel 
gelovigen een plaats konden vinden en veel altaren in nissen langs de zijmu
ren opgesteld stonden. Alle leden van de orde waren in principe priester en 
moesten dagelijks een mis opdragen. Dat op den duur ook deze opzet in luxe 
onderging en de altaarnissen gezochte familiekapellen werden, ligt in de aard 
der dingen besloten en was tenslotte aanleiding, dat deze kerk het het eerst 
moest ontgelden bij de Reformatie. Na de definitieve overgang van de stad 
tot de Reformatie in 1580 was het klooster der Predikheren een der eerste 
objecten van sloop. Het afkomend puin werd gebruikt aan de fortificatie der 
stad. Te lang had men zich bovendien kennelijk gestoord aan het gebrek aan 
verbinding tussen de Breedstraat en de wal door de aanwezigheid van het 
langgerekte kloosterterrein, waarop de kerk met de zuidgevel langs de Breed
straat lag met ten noorden daarvan het pandhof. In 1584 besluit de stadsrege
ring tot rooiing van een ,,Walschestraat" tussen de Breedstraat en de wal on
geveer in het verlengde van de Loeff Berchmakerstraat: Geordonneert een 
straat van peyn (puin) te maken tusschen de Lauwerstraat en Jacopine straat 12). 
Voor woningen kwam waarschijnlijk aanvankelijk alleen de oostzijde in aan
merking, waar nog gebouwen stonden van het klooster, te weten een vleugel 
van de kloostergang, zoals die op de vogelvluchtkaart van Hogenberg en 
Braun wordt weergegeven (afb. 1). Wij kunnen dit met zoveel zekerheid stel
len, daar nog heden ten dage de middeleeuwse noordelijke begrenzing van 
die gebouwen aanwezig is. De zuidelijke muur van het huis nr. 9 blijkt tegen 
een middeleeuwse muur te staan, die op de eerste en tweede verdieping van 
het pand nr. 7 in zicht is en zelfs een middeleeuwse kap draagt, die zich zuid-

10) Van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving, II, 209. 
11) P. A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Hollanden Zeeland. Holland
se Studiën (Dordrecht, 1977); C. L. Verkerk, 'Nijmegen en de Dominicanen'. Bijdragen en Mede
delingen Gelre, LXIX (1977) 35-79 en LXX (1979) 190. Een studie over de plaats van de Domini
canen in de stad Utrecht, die in deze serie voorgenomen is, kon nog niet verschijnen. 
12) Van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving, II, 196. 
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Afb. I. Het noordelijke stadsgedeelte naar de kaart van Braun en Hogenberg (omstreeks 1570) omcir
keld de Predikherenkerk met pandhof. Foto gemeentelijke archiefdienst. 

waarts voortzet tot de zuidermuur van pand nr. 5. In de topgevel tegen nr. 9 
zijn de gotische nissen nog aanwezig, zoals trouwens in 1961 reeds is opge
merkt 13). 
De oudste vermelding Preeckerskerckhoffvonden wij in 1598 vermeld in het 
transport van een earner 14). Mogelijk zijn de oude opstallen van het klooster 
vertimmerd tot kleine woningen of earners of werden deze tegen de muur van 
het kloosterterrein gebouwd. De kadastrale minute van ca. 1820 geeft nog 
een zevental panden ten noorden van het latere nr. 9 (afb. 2a, 2b). De vondst 
in 1972 van een haardsteun, die 1592 is gedateerd (afb. 3) kan wijzen op 

13) MrfW0Ü.XXXIV(1961)l9. 
14) In het GAU zijn klappers aanwezig op de Iransporten en plechten van vaste goederen in de 
stad van 1594-1811 geklapperd zowel op straatnamen als op eigenaren. 
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Afb. 2 a, b. Situatie naar de kadastrale minute plm. 1835 en naar de toestand in 1971. 

nieuwbouw van een zekere allure in of kort na dat jaar 15). In cameren zullen 
althans geen haardstenen zijn toegepast. Omstreeks die tijd worden in over
drachten dan ook reeds huizen vermeld aan de oostzijde van de Walsche-
straat of Preeckerskerckhoff. Men bouwde niet op ongestoorde grond, want bij 
dezelfde gelegenheid, waarbij de haardsteen werd gevonden, werden in de 
kelder van Predikherenkerkhof 9 twee putten aangetroffen van grote bak
steen, een gestapelde put in de noordoostelijke hoek van de noordelijke kel
der en een gemetselde put deels onder de zuidelijke wand van die kelder, die 
met een boog daaroverheen gebouwd was. Tussen beide putten, dat wil zeg
gen ten oosten van de gemetselde put en ten westen van de gestapelde put 
liep een dunne middeleeuwse muur, terwijl ook onder de zuidelijke muur een 
ouder muurgedeelte werd waargenomen (afb. 6). Later kwam in de tuin nog 
een middeleeuws muurgedeelte aan het licht 16). 
Uit een ophoging van de noordelijke keldervloer kwam voorts een laat
middeleeuwse waterbak te voorschijn, die slechts weinig beschadigd was (afb. 
4). De bak moet half in een muur zijn ingemetseld geweest, daar het omlijste 

15) J. Hollestelle, 'Haardstenen', Bulletin K.N.O.B., 6e serie XII (1959), 257-278. 
16) De gestapelde put bestaat uit baksteen van 31-32 x 8 cm hetzelfde materiaal waaruit de 
muur bestond; de put bevatte o.m. een baksteen van 34 x 8,5 cm. De gemetselde put bestaat uit 
baksteen van 28 x 6 cm en was met een koepelvormige deksel uit 18e eeuwse steen afgedekt. 
Voor zo ver datering van baksteenformaten voor Utrecht betrouwbaar is, kan de stapelput 14de 
eeuws zijn en de gemetselde put uit de 15de eeuw dateren (gegevens T. J. Hoekstra). De muur in 
de tuin bestond uit baksteen van 32 x 8 cm, 'Archeol. Kroniek 1974-1975', Mdbl OU, Lil (1979) 
25. 
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Aft>. 3. H aardsteen gedateerd 1592, 
gevonden in de kelder van 
Predikherenkerkhof9. 
Foto R.D.M.Z.Zeist 1981. 

veld van de voorzijde tot halverwege de zijkanten is omgevoerd. Op de voor
zijde staan, door lofwerk omgeven, elkaar aanziende kopjes (in 1973 enigszins 
bijgewerkt); onder een daarvan is een smalle afvoer. Wij vermoeden, dat wij 
in dit stuk een mogelijk eerst laat begraven overblijfsel van het klooster mo
gen herkennen. 
In 1634 tenslotte wordt de Walschestraat met bomen beplant en kunnen we 
aannemen dat zij als woonstraat erkend en gezocht was: Opt versoeck vande ge-
buyren van de Walsche straat ende anders genaemt het Predicarenkerckhof is 
gecon(senteer)t aldaer Lindebomen te mogen planten ter aenwijsinge van de Ca-
meraers dezer stadt 17). 

Het huis nr. 9 

Zoals het huis zich thans vertoont (afb. 5, 6) bestaat het uit een in de breedte 
gebouwd voorhuis, door een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn gedekt en 
een smaller achterhuis, dat tot 1956 eveneens door een zadeldak gedekt was. 
De 35 cm dikke muren bestaan uit donkere baksteen in kruisverband ver
werkt met klezoren aan de hoeken en in de dammen tussen de vensters. De 
kozijnen met de hardstenen onderdorpels zijn aangebracht tegelijk met de 
rijkversierde ingangspartij, die langs een breed bordes bereikbaar is en het 
huis een deftig midden 18de eeuws uiterlijk geeft. Tot de hoogte van het bor
des is langs de gevel een hardstenen bekleding aangebracht met flauw getoog-

Afb. 4. Laatgotische 
water bak, de kopjes iets 
bijgewerkt door 
A. Slinger in 1973. 
Hg. 25 cm, 1.45,5 
cm en br. 30 cm. 
Foto R.D.M.Z. 
Zeist 1980. 

§§§§ 

17) Raadsdagelijks Boek : Van der Monde. Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving. II, 200. 
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Aß. 5. Het huis 
PredikherenkerkhofÇ. 
Foto R.B.M.Z. 
Zeist 1981. 
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de keldervensteromlijstingen, waarin houten hekken met traliewerk passen. 
Dezelfde flauwe bogen vinden we aan het bovenlicht van de ingang en iets 
krachtiger aan de bekroning van het middenvenster op de verdieping. De 
vensters zijn in de 19de eeuw gewijzigd in een zes- en achtruitsverdeling. In de 
kozijnen zijn echter sporen te onderscheiden van dieper doorschuivende bo-
venvensters, waarbij een 19de eeuwse wisseldorpel te denken valt op de hoog
te van het tegenwoordige kalf van de dubbele voordeur. Daarbij passen ven
sters bezet met kleinere ruiten tussen roeden. In het inwendige behoren bij 
die verfraaiing de forse omlijstingen van de deuren naar de vertrekken ter 
weerszijden van de hal en het stucplafond in de linkervoorkamer. De hal 
heeft tegenover de ingangsdeur van het huis een houten wand waarin twee 
deuren gestaan hebben waarboven een breed 19de eeuws spoelvormig boven
licht, dat de 19de eeuwse trap verlicht. Deze begint direct achter de hal en 
stijgt via een bordes langzaam tot achter de scheimuur tussen voorhuis en 
achterhuis. Bij de 19de eeuwse wijziging van het trappenhuis is deze muur 
grotendeels verwijderd en op de verdieping op een brede boog opgevangen. 
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Aß. 6. Opmeting van het pand Predikherenkerkhof9. Gemeten en getekend door D. J. de Vries, J98&. 

De verbinding van de eerste naar de tweede verdieping wordt gevormd door 
een forse spiltrap met eiken treden, die gevoegd zijn in zware getorste spil, zo
als gebruikelijk in Utrecht en wijde omgeving, tot Culemborg toe. De peer-
vormige beëindiging is hier verdwenen. De spanten van de grenen kap heb
ben eveneens een 17de eeuws voorkomen, evenals de zolderingen bestaande 
uit zware eveneens grenen moerbinten en kinderbalken daartussen. 
Tijdens de laatste verbeteringswerkzaamheden aan het huis bleek voorts de 
noordelijke muur, waarlangs de trap loopt, nog een restant van een geprofi
leerde trede te bevatten van het benedenwaartse vervolg van de spiltrap. 
Deze moet zich van de beganegrond naar de eerste verdieping immers ook 
voor de scheimuur bevonden hebben. Daar het tegenwoordige bordes zich 
juist op de hoogte bevindt van het kalf van de houten achterwand van de hal, 
kunnen we aannemen, dat ook de spiltrap daar onderbroken werd. De elf tre
den die tussen de vloer van de verdieping en het bordes passen, vormen juist 
een halve cirkel; tussen bordes en beganegrond komen dan dertien treden. In 
die reconstructie komt het bordes boven de tegenwoordige gang te lopen en 
zal in de scheimuur tussen voor- en achterhuis opnieuw een poortje gestaan 
hebben. 
Het dubbelpoortje in de hal had een tochtwerende werking en scheidde gang 
en trapruimte. Met de rechterdeur kwam men in een lage gang naar het ach
terhuis; de linkerdeur zal toegang gegeven hebben naar de trap. Wanneer 
men deze denkt aanvangende met enige rechte zg. bloktreden en een kwart 
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spil, voegt deze zich in de ruimte tot het bordes. Van de voorkamers uit was 
dus oorspronkelijk een directe verbinding met de bovenvertrekken mogelijk. 
Deze toestand lijkt gehandhaafd tot ongeveer het tweede kwart van de 19de 
eeuw, toen de trap met de ijzeren spijlen gemaakt werd en het bovenlicht de 
modieuze spoelvorm kreeg. De oudste verfsporen op het bovenlicht waren 
gelijk aan die op de spijlen van de trap en bestonden uit een bruinrode kleur. 
Vóór de wijziging van de trap kwam men door het rechterpoortje en de lage 
gang in het achterhuis, waar zich het huiselijk leven zal hebben afgespeeld. 
Waarschijnlijk was de achterkamer verhoogd boven de vlak gedekte kelder, 
waarin een grote schouw op de functie van keuken wijst. Ook in de achterka
mer zal een stookplaats geweest zijn en beide rookkanalen zullen langs de zui
delijke topgevel van het achterste zadeldak opgegaan zijn naar een schoor
steen op de top daarvan. Ook de beide grote vertrekken ter weerszijden van 
de hal zullen stookplaatsen gehad hebben met schoorstenen op elk van de 
topgevels, zoals die in gewijzigde vorm nog aanwezig zijn. 
Inwendig is het huis in zijn 17de eeuwse vorm dus vrij duidelijk, uitwendig 
zullen wij ons een smallere ingang moeten denken, langs een dubbele stoep 
bereikbaar met mogelijk te weerszijden smalle zijlichten en een bovenlicht, in 
de trant van bv. het huis Wijde Begijnestraat 5. Of de vensters ook smaller ge
weest zijn is niet duidelijk. De onregelmatige steenafsneden langs de dagkan-
ten lijken erop te wijzen dat deze niet oorspronkelijk zijn en eerst ontstaan 
zijn bij het maken van de 18de eeuwse kozijnen. De hanekammen boven de 
vensters zouden dan ook 18de eeuws zijn en de oorspronkelijke, mogelijk na
tuurstenen bovendorpels hebben vervangen, die in het midden van de 17de 
eeuw in Utrecht in zwang waren. 

Het brede stadshuis in Utrecht 

In tegenstelling tot Amsterdam en vele andere Nederlandse steden, waar de 
woonruimte steeds beperkter werd en de huizen op smalle kavels langs de 
grachten en straten gebouwd werden, kreeg Utrecht na de Reformatie veel 
bouwterrein beschikbaar. De tot dan toe afgesloten hoven rond de kapittel
kerken immers werden nu toegankelijk en leverden bouwterrein; er werden 
nieuwe straten gerooid als toegangen en doorgangen voor verkeer en voet
gangers 18). De tuinen en terreinen van de middeleeuwse woningen van de 
kanunniken werden verkaveld en als bouwterrein verkocht. Daar het deels 
om de voorterreinen ging van de middeleeuwse kapittelhuizen waren de er
ven niet zeer diep en werd de benodigde ruimte in de breedte gezocht. Zo 
kwam bv. aan de noordzijde van het Janskerkhof vóór de kapittelhuizen een 
nieuwe reeks woningen te staan met een brede gevel aan de straat, zoals Jans
kerkhof 19 en de huizen op de hoeken van de nieuw gerooide Boothstraat, ge
noemd naar de burgemeester onder wiens beleid de straat gerooid werd. Op 
het terrein van het S. Pieterskapittel werden de Pietersstraat en de Munt-
straat aangelegd en de Keistraat, genoemd naar de kei, die de Amersfoorter 

18) Werkgroep Kunsthistorisch Instituut, 'Utrecht in de 17de eeuw', Jb OU, 1972, 115-143; C. 
C. S.'Wilmer, 'De veranderingen in het Utrechtse stadsbeeld van circa 1570 tot circa 1620', 1978, 
89. 
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Everard Meyster in 1663 in zijn huis op de hoek van Achter Sint Pieter en de 
nieuwe straat liet aanbrengen. Het huis op de hoek van deze straat en de 
Kromme Nieuwe Gracht werd kort na 1664 opgetrokken voor Rombout Mo-
da, kanunnik van Sint Pieter. Ook dat pand kreeg de brede gevel aan de straat 
en werd door twee evenwijdige kappen gedekt als Janskerkhof 19. Voorts is 
het omstreeks 1640 gebouwde zuidelijke hoekpand van het Pieterskerkhof 
aan Achter Sint Pieter door een dubbel zadeldak gedekt, evenals het pand op 
de westelijke hoek van de Muntstraat en de Kromme Nieuwe Gracht. De 
smaak voor de brede panden ligt ook ten grondslag aan het groots gedachte 
uitbreidingsplan van de stad ten westen van de Mariaplaats, dat reeds in 1624 
speelde, doch eerst in 1664 in een aantal tekeningen is vastgelegd en waarvan 
Paulus Moreelse de initiatiefnemer is geweest 19). Een aantal van deze huizen 
in de oude stad is in 1953 toegeschreven aan Gijsbert Thönisz van Vianen als 
architect 20) en de auteur van deze studie noemt ook het pand Predikheren-
kerkhof 9 onder de werken van deze architect. Wat betreft het baksteenmate
riaal en de vlakke brede gevel, zonder naar voren springend middengedeelte, 
komt het laatste overeen met de genoemde huizen aan het Janskerkhof, 
Boothstraat en Keistraat. Of dit laatste aan Gijsbert Thönisz als architect mag 
worden toegeschreven is echter zeer de vraag; in het verkoopcontract van 
1664 aan Rombout Moda komt Gijsbert Thönisz slechts voor als verkoper 
van grond die hij van de Heren regierders der stadt Utrecht gekocht heeft 21). 
Voor het Janskerkhof berust het auteurschap van Gijsbert Thönisz op de 
bouwrekening, waarin hij als metselaar betaald wordt 22). 
Voor Predikherenkerkhof 9 is via de eigendomsoverdrachten in de 17de eeuw 
weinig datering te vinden. Briët spreekt van Van der Perre als eigenaar. Dit 
berust op het register van het huisgeld van 1653, waarin van het noorden uit 
gerekend, op zijn naam staan drie cameren met een gulden per stuk belast en 
vervolgens een huis voor 9 gld. Verder zuidelijk komen dan de heer Compos-
telle voor 8 gld., Pierre Cari voor 4 gld. en C. P. Visscher voor 8 gld. De uit 
Middelburg afkomstige Johan van de Perre kocht het pand in 1643 eenjaar 
na zijn huwelijk met de zeer gefortuneerde Amsterdamse koopmansdochter 
Suzanna Bartolotti 23), van W. Stoop, die het in 1635 van de weduwe Fransen 
van Maarssen overnam. Dan wordt het omschreven als huysinge, erve, hofstede 
met hofkelder. Bij de aanslag van huisgeld in 1629 is Van Maarssen aan de 
oostzijde van de straat slechts een van de drie aangeslagenen. Het lijkt dus 
aannemelijk dat Van der Perre het huis kort na 1643 zal hebben laten bouwen, 
toen hij om ons onbekende redenen in Utrecht kwam wonen en zich vestigde 
aan een betrekkelijk nieuwe straat. We zagen reeds dat de doorbraken over 
de kapittelterreinen eerst later werden uitgevoerd. Wel is in 1647 de Wijde 
Begijnestraat aangelegd over het terrein van het Begijneklooster; daar werd 

19) E. Taverne, In 't Land van belofte: In de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in 
de Republiek 1580-1680 (Maarssen, 1978). 
20) P. H. N. Briët en P. H. Cuperus, 'Ghijsbert Thöniszoon van Vianen en Peter Janszoon van 
Cooten, een vrijwel vergeten bouwmeesterscombinatie uit onze Gouden Eeuw', Bouwkundig 
Weekblad, LXXI (1953) 33-46. 
21) RAU, Lekdijk Bovendams, nr. 328. 
22) GAU, Archief Martens van Sevenhoven, nr. 408. 
23) VergelijkG. Leonhardt, Het Huis Bartolotti en zijn bewoners (Amsterdam, 1979). 
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het huis gebouwd dat thans nr. 5 genummerd is en wegens het poortje, dat 
sterk gelijkt op dat van het raadhuis van Wijk bij Duurstede, van de hand van 
Gijsbert Thönisz zou zijn. De dagkanten langs de smalle vensters bestaan 
daar op regelmatige wijze uit afwisselend halve en hele stenen. 
Van de Perre sterft reeds in 1647 en vermaakt in zijn testament zijn bezittin
gen aan zijn broeder Diderik onder behoud van de huwelijkse voorwaarden 
tussen hem en Suzanna opgericht 24). Zijn neven krijgen legaten en over on
mondige neven moeten Diderik en Johan van de Nijpoort, secretaris van de 
stad Utrecht en gehuwd met zijn zuster, voogd zijn. Suzanna koopt in 1654 
nog een opstal ten noordwesten begrensd door haar eigendom en ten noorden 
door Van Lamsweerde. Mogelijk betrof dit de achterkamer. In 1659 is er nog 
een overeenkomst met buurman Van Lamsweerde over een gemeenschappe
lijk scheimuur. Suzanna is dan gehuwd met Van de Nijpoort, die reeds in 1636 
bij de opening van de universiteit de grote rede had gehouden en ook overi
gens in de stad een zeer gezien man was. In 1665 maakt Suzanna, opnieuw we
duwe, een testament, waarin echter niet over het huis gerept wordt 25). Zij 
sterft in 1692 te Utrecht en wordt te Amsterdam begraven. Dat zij tot het ein
de van haar leven in het huis aan het Predikherenkerkhof gewoond heeft lijkt 
aannemelijk, maar is niet zeker. 

De legger van haardsteden van 1715 geeft weinig duidelijkheid over het huis; 
waarschijnlijk is het dan eigendom van ene Van der Wee. Pas in 1753 krijgen 
we weer vaste grond onder de voeten. De blafferd van het huisgeld vermeldt 
dan van het noorden uit gerekend zes eigendommen van 1 gld., vervolgens 
een van 3 gld. (het dwarse achterhuis) en vervolgens G: T. Falck voor 9 gld. 
De nazaten van Falck verkopen het huis na zijn dood in 1785, eerst in het be
gin van de volgende eeuw aan G. C. C. van Lijnden van Sandenburg, die als 
eigenaar voorkomt in de oudste kadastrale legger, die aansluit op het tegen
woordig eigendom. Falck's grootvader komt in 1721 als bewindhebber van de 
provinciale Compagnie als nieuwe burger de stad Utrecht binnen. Zijn klein
zoon George Tammo is dan 5 jaar oud. Volgens de familiegenealogie zou hij 
in 1750 te Batavia in het huwelijk zijn getreden met Adriana Crielaart 26). In 
de tweede helft van de eeuw koopt hij twee eigendommen aan de Lauwer-
straat en in 1779 nog een stukje grond met een keukentje daarop, belend door de 
plaats en de tuin van de koper. De koop van het grote huis komt echter niet in 
de transport-klappers voor. Wel is bekend dat hij in 1765 op het Predikheren-
kerkhof een pomp liet opstellen 27). Met een datum omstreeks 1753 is de ver
fraaiing van de ingangspartij zeer goed te rijmen. De deuren vertonen nog Lo-
dewijk XIV-elementen, aan het lofwerk ter weerszijden van het verdiepings
venster en aan de bekroning daarvan komen echter reeds asymmetrische mo
tieven uit de Lodewijk XV-decoraties voor. Ook het vrij spelende ornament 

24) Van der Perre is begraven op het koor van de Jacobikerk. P. S. Bloys van Treslong Prins, 
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de Provincie Utrecht (Utrecht, 1919) 231. Zijn 
testament, 4 maart 1647 bij notaris Frederic Zwaardecroon, GAU, Not. Arch., nr. U028 a013. 
25) 3 Mei 1665 bij notaris Antonis Houtman, GAU, Not. Arch., nr. U075 aOOl. 
26) Nederl. Adelsboekje, 1941. 
27) Van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving, II, 200. De bijbehorende put is in 
1976 in zicht geweest toen de straat diep uitgegraven is geweest ten behoeve van een nieuwe rio
lering. 
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Aft>. 7. De buitenplaat. Zandbergen te Huis ter Heide. Detail uit een tekening door H. Numan. 
Foto Rijksmuseum Aw ter dam. 

in het bovenlicht is de Lodewijk XIV-vormen ontgroeid. Het noordelijke ver
trek op de beganegrond werd als ontvangsalon van een stucplafond tegen de 
tot dan toe lichtrood gesausde balkenzolder voorzien; de toegangsdeuren in 
de hal werden vernieuwd en met modern geprofileerd lijstwerk omgeven. De 
vensters kregen een nieuwe- indeling die met het kalf in de ingangspartij 
strookte en zullen ook iets verbreed zijn ten behoeve van een toen gangbare 
roedeverdeling. De onregelmatigheid tussen de rechter- en de linkerhelft van 
het huis, die ontstaan zal zijn doordat men in de fundering rekening moest 
houden met ouder muurwerk en men door de aanwezigheid van de klooster-
vleugel begrensd was, werden fraai gecamoufleerd door de brede omlijsting 
van de deurpartij. 
Dergelijke gevels waren rond de jaren 1750 ook in aanbouw te Zeist aan de 
Herrnhuttergebouwen, thans Broeder- en Zusterplein 28). Mogelijk kwam 
George Tammo daar langs als hij zich naar zijn buitenplaats Zandbergen be
gaf, die hij in 1752 aankocht, zodat hij zich Heer van Zandbergen kon noe
men 29). Ook daar is de ingang aan de tuinzijde met dergelijk lofwerk omge-

28) Meta A. Schimmel en C. L. Temminck Groll, 'Het zusterplein en het broederplein van de 
Evangelische Broedergemeente te Zeist', Bulletin K.N. O.B., LXIX (1970) 1-13. 
29) In juli 1754 vond de overdracht plaats van zekere buytenplaets Sandbergen met si/n heeren-
huys, stallinge, koetshuys, schuwen, daghuurderswoning agter 't heerenhuis omtrent ten eynde der 
plantagie, 70 morgen ten zuyden de heyde, RAU, Recht. Arch., nr. 1261. 
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ven (afb. 7). Niet onmogelijk is een relatie van de uit Noord-Duitsland afkom
stige familie Falck met de landgenoten uit Herrnhut. Falck's grootmoeder 
Constantia van Meinertshagen kwam uit Keulen. De buitenplaats Zandber
gen wordt in 1760 weer overgedragen aan Carl Gustaaf Falck, broeder van 
George Tammo. In de 10 jaren dat George Tammo eigenaar geweest is, zou
den zeer goed verfraaiingen kunnen zijn aangebracht. 
Van zijn huis aan het Predikherenkerkhof heeft George Tammo ruim veertig 
jaar mogen genieten; in 1795 wordt zijn dood geboekstaafd onder de Kathrij-
nekerk 30). Hij wordt zonder statie bijgezet. In 1793 nog werd hij op het Pre
dikherenkerkhof vermeld in het manuaal van de 100e penning. Zijn kinderen 
cederen als erfgenamen eerst in 1808 het pand en het stukje grond met de 
keuken erop aan Gijsbert Carel Cornelis Jan van Lijnden van Sandenburg, 
rentenier te Utrecht, die het huis tot 1835 zal bezitten,. In dat jaar wordt het 
huis verkocht aan mevrouw Van Barn-Roock. Zij woont er tot 1846 wanneer 
het huis aan mr. Th. Chr. van Barneveld verkocht wordt. Na hem is de medi
cus Imans eigenaar, wiens weduwe het huis blijft bewonen tot 1883. De nieu
we eigenaar wordt dan Gerbrand Turk, president van het Hoog Militair Ge
rechthof, die het huis tot 1890 bewoonde, toen W. H. Verloop, olieslager er 
ging wonen tot hij met zijn uitgebreid gezin in 1907 het huis verliet om Jacht-
lust in De Bilt te betrekken. 

Tot het huis in 1971 weer een woonbestemming kreeg, is het als Oude Lieden-
huis, en sedert 1934 als Weeshuis gebruikt door de Gereformeerde Diaconie. 
Door deze instelling werd in 1920 tegen de tuinmuur aan de Korte Lauwer-
straat een ziekenafdeling gebouwd, het tegenwoordige buurthuis. Successie
velijk zijn ook in de tuin tot in 1953 toe aanbouwen opgetrokken, die echter 
gedurende de laatste jaren door de zorg, die de tegenwoordige bewoners aan 
het huis besteden, weer zijn gesloopt. Alleen de grote serre achter de zuide
lijke kamer uit 1907 is nog in functie. Het Weeshuis liet in 1956 de kap van het 
achterhuis slopen om op de zolderverdieping een aantal kamertjes voor de 
pupillen in te kunnen richten. Mede daardoor was het huis in 1971 geschikt 
voor de elf volwassenen en vier kinderen, van de groep, die het als woonge
meenschap ging bewonen. Naast de zorg voor het huis als monument staan in 
de statuten activiteiten in de buurt hoog aangeschreven. Door hun toedoen 
werden ook de aangrenzende gebouwen, die omstreeks de tijd van aankoop 
verlaten waren door de Waterleidingmaatschappij, weer voor woonbestem
ming ingericht. 

Door het bestuur van het Gereformeerde Weeshuis was inmiddels in 1951 de 
gevel van het huis ontdaan van de pleisterlaag, die deze op oude foto's heeft 
en waardoor het huis in de rij meespeelde 31). De nummers 5 en 7 zijn thans 
nog gepleisterd, nr. 3 is in de dertiger jaren vernieuwd. Het buurpand nr. 7 
spreekt sedert 1961 minder sterk, omdat toen de benedenverdieping gesloopt 
is als doorrit naar het achterterrein, dat met een opslagloods was volgebouwd 
32). 

30) Waar ook de grootouders begraven liggen. Vriend, mededeling Jhr. O. W. Th. Falck. 
31) Jaarverslag Utrechts Monumentenfonds, 1952. 
32) Van het pandhof van het klooster, dat ter plaatse gelegen was is nu niets meer te zien; een 
buurtbewoner deelde mede dat er, toen de grote loods gebouwd werd, graven zijn waargenomen. 
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Aß. 8. Het huis 
Predikherenkerkhof9, 
aquarel door 
W. P. C. Saraber 
ontslaan tussen 1890 
en 1903. Part. bezit. 
Foto gemeentelijke 
archiefdienst. 

Hoe de overzijde er in de 19e eeuw uitgezien heeft, voordat in 1894 een begin 
gemaakt werd met de serie boven- en benedenhuizen, is niet bekend 33). Op 
de kadastrale minute zien wij slechts een viertal grote panden getekend. 
In de vijftiger jaren van deze eeuw zijn in Utrecht diverse panden ontpleis-
terd, waardoor een aantal interessante bouwkundige details aan het licht 
kwam. De gegevens over de pleisterlagen zijn helaas daarbij niet genoteerd, 
omdat men de pleister als storend ervoer. Sedert Lodewijk Napoleon echter 
in 1808 in Utrecht zijn paleis aan de Witte Vrouwenstraat liet bouwen met de 
gepleisterde wand aan de straatzijde, zal het als modern en chique ervaren 
zijn om in een gepleisterd huis te wonen. Alle door Zocher in de dertiger ja
ren ontworpen nieuwe huizen langs de toen eerst door afgraving van de wal
len ontstane bouwgrond aan de stadzijde van de singels waren eveneens ge
pleisterd. De grootst bewaarde reeks daarvan staat thans nog langs de Van 
Asch van Wijkskade. De bouw daarvan ving in 1833 aan 34). 
De bewoner van het huis Predikherenkerkhof 9 was, zoals wij zagen, sedert 
1808 G. C. C. J. baron van Lijnden, Heer van Sandenburg 35). Op jeugdige 
leeftijd was hij een militaire loopbaan begonnen; in 1795 uit zijn ambten ont
zet, was hij sedert 1802 wederom in bestuursfuncties hersteld. Het lijkt niet 
toevallig dat hij zich in 1808 een huis in de stad aanschafte, toen koning Lode
wijk Napoleon zich daar ook dacht te vestigen en wij mogen wel aannemen 
dat Van Lijnden zijn nieuw verworven bezit aan de moderne smaak trachtte 
aan te passen door het baksteenwerk van een pleisterlaag te laten voorzien. 

33) De tekening bij de bouwvergunning is gesigneerd R. H. Bredero, GAU. 
34) H. M. W. van der Wijck, 'Het plan Zocher', Mdhl OU, XXXII (1959) 65-68; R. C. Hekker, 
'De Nederlandse bouwkunst in het begin van de 19e eeuw', Bulletin K.N.O.B., 6e serie IV (1951) 
1-28. 
35) H. A. J. van Schie, ed., Inventaris van het archief van de families van Lijnden van Sandenburg, 
van Persijn (Utrecht, 1976). Het archief bevat slechts één stuk, dat betrekking heeft op het pand 
Predikherenkerkhof; daarin bestrijdt van Lijnden in 1808 de aanslag voor de verponding (een 
soort vastgoed belasting). 
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Aft). 9. Gedeelte van 
de betimmering in de 
noordelijke kamer op de 
verdieping van 
PredikherenkerkhofÇ. 
Foto R.D.M.Z. 
Zeist 1981. 

Een aquarel uit omstreeks 1900 geeft zeer duidelijk weer hoe het huis er in die 
tijd uitzag en afstak tegen het noordelijke smalle huurpand, uit donkere bak
steen opgetrokken 36) (afb. 8). De pleisterlaag was toen licht oker geschilderd 
naar de smaak van de late 19e eeuw. Het smalle huurpand ten noorden is over 
de gang gebouwd, die wij op de kadastrale kaart zien en die naar het erachter 
gebouwde dwarse huis leidde. Noordelijk daarvan zien we het gebouw van de 
waterleidingmaatschappij, dat in 1893 was opgetrokken 37). 
Het gebouw van de waterleidingmaatschappij, die tien jaar eerder was opge
richt, bevatte beganegronds het kantoor; de directeur bewoonde de verdie-

36) W. P. C. Saraber (1865-1934) was commissaris van de Ned. Spoorwegen, amateur tekenaar 
en lid van het Genootschap Kunstliefde, in welks ledenlijst ook W. H. Verloop voorkomt. Vrien
delijke mededeling van ds. J. Saraber en onderzoek in archief Kunstliefde. GAU. Hel pand nr. 1 1 
werd in 1903 voorde waterleidingmaatschappij vernieuwd. De aquarel dateert dus van voor 1903. 
Achter de ondertekening is een fragment van een jaartal te zien dat met 'o lijkt te beginnen. Er 
blijven dan slechts de jaren 1900-1903 als ontstaansdatum. 
37) De bouwaanvraag daarvan is gesigneerd: Metelerkamp architect. Het betreft slechts de zui
delijke helft van het tegenwoordige gebouw en een blokvormig dienstgebouw erachter ter plaatse 
van het vanouds aanwezige dwarse achterhuis, dat langs een gang tussen 11 en 13 bereikbaar was. 
Eerst in 1889 werd het pand noordwaarts vergroot tot een gevel van een dubbel woonhuis; de 
noordelijke helft bevatte louter kantoorruimten. Zie ook J. G. L. Roder, 75 Jaar heidewater in de 
gemeente Utrecht (Utrecht, 1958). 
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ping. Toen in 1896 in de stad de eerste watertoren gebouwd moest worden, is 
deze bij gebrek aan andere grond en waarschijnlijk ook uit zuinigheidsover-
weging in de tuin van het kantoor gebouwd, hoog optorenend ten opzichte 
van de woningen in de Lauwerstraat, die van zuiderlicht verstoken raakten. 
Ook de bewoners van de nrs. 11 en 9 en van het achterhuis zullen last hebben 
ondervonden van het gevaarte, al behielden zij ruimschoots licht uit het zui
den in hun diepe achtertuinen. De in de familie Verloop legendarische moer
beiboom, die tegen de scheidingsmuur met nr. 11 zal gestaan hebben, zal ten
minste voldoende zonlicht behouden hebben. De boom is waarschijnlijk ver
nield bij de uitbreiding van de achterbouw van het huis door het bestuur van 
Weeshuis. 
Tot slot vragen wij ons dan nog af wie de opdrachtgever geweest kan zijn van 
de fraai getimmerde kamer op de verdieping van het pand nr. 9 aan de noord
zijde. Bijpassend bij het balkenplafond, dat van ornamentranden voorzien 
werd, is langs de noordgevel een betimmering aangebracht, waarin ter weers
zijde van de naar voren gebrachte schouw twee boekenkasten zijn aange
bracht met schuifdeuren, die beneden uit paneelwerk bestaan en in de boven
ste helft glasroeden hebben (afb. 9); de toegangsdeur er tegenover is bijzon
der fraai omlijst en betimmerd met paneelwerk waarin ook ebbenhout is 
werkt. In de traditie van het Oudeliedenhuis heeft in dit vertrek later de di
rectrice van het Weeshuis gewoond. Uit het archief van het Oude Liedenhuis 
is niet anders op te maken dan dat men in dit vertrek vergaderde en het goed 
onderhield. In de familie Verloop is evenmin een traditie bekend over de toen 
stellig kostbare inrichting van deze kamer. Daar in de jaren rond 1885 in 
Utrecht een strijd gaande was over de Renaissancestijl tegenover de door de 
rijksarchitecten voor de nieuwe gebouwen van de universiteit verdedigde Go
tische stijl, zou deze kamer zeer goed reeds in die tijd kunnen zijn aange
bracht. Bekend is hoe de burgerij, die het nieuwegebouw aan de universiteit 
aanbood ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Hoogeschool, de 
strijd tegen de neogotiek en de rijksbouwmeester uiteindelijk won 38). De be
woner van ons huis, President van het Hoog Militair Gerechtshof, zal niet on
kundig geweest zijn van deze brandende kwestie en in zijn smaak mede 
beïnvloed zijn door de ontwerpen van de stedelijke architecten Nieuwenhuis 
en Vermeys, gesteund door professor Gugel. Ook andere bekende architec
ten als Klinkhamer (HGB II Spoorwegen) en Houtzager (Sociëteit Sic Sem
per, hoek Nieuwe Gracht en Trans) werkten in deze stijl. Er moeten in die pe
rioden te Utrecht een aantal ateliers geweest zijn, waar men dergelijke betim
meringen kon bestellen. Het in het begin van de 20ste eeuw bestaande atelier 
Rietveld zal mogelijk toen ook reeds bekend zijn geweest. Daar werden ook 
de ontwerpen gemaakt 39). Anderen werkten als uitvoerders van ontwerpen. 
Het waterschap Lekdijk Bovendams bijvoorbeeld liet in 1890 bij de verhui
zing naar het grote pand Keistraat 9 een bijzonder deftige vergaderzaal in Re
naissancestijl betimmerd ontwerpen, door hun „kameraar", de tevens als ar-

38) J. D. C. van Dokkum, 'Hoe de Utrechtse Hoogeschool een Universiteitsgebouw kreeg', Jb 
Of/1936, 173-219. 
39) Vriendelijke meded. Fr. Bles te Utrecht. 
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chitect bekende E. G. Wentink 40). Met zijn zoon was hij later medeontwer
per van de zo juist gesloopte villa Groenesteyn tegenover Nieuw Amelis-
weerd, dat bewoond werd door de dijkgraaf van het waterschap. Een stylis-
tisch sterker op de kamer van Predikherenkerkhof 9 gelijkend ontwerp heb
ben wij te Utrecht nog niet ontmoet. 

40) Tekeningen in archief Lekdijk Bovendams, RAU, Topografische atlas. 
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Van maagden en engelen 

J. A. G. Tans 

Een van de leidende figuren van het jansenisme, Pasquier Quesnel, week in 
1703 uit naar de Republiek, en woonde en werkte in Amsterdam tot aan zijn 
dood, op 2 december 1719. Tussen zijn talrijke brieven die bewaard worden in 
het fonds Port-Royal van het Rijksarchief in Utrecht bevindt zich een merk
waardig bundeltje: Recueil de lettres que le Rd. Père Pasquier Quesnel, prêtre de 
l'Oratoire, a eu la bonté de m'écrire. Een van zijn geestelijke dochters, Cathari-
na Theresia Maria le Febvre, heeft daarin vlak voor haar dood, in 1727, in 
schoonschrift een aantal brieven gecopieerd die aan haar of aan haar familie
leden gericht waren. Vol piëteit en met zichtbare toewijding heeft zij al dat 
materiaal voor het nageslacht vastgelegd: 46 brieven aan haar zelf, vier aan 
haar ouders en 49 aan haar zusters. Dit aantal kan nog worden aangevuld met 
vijf brieven die elders te vinden zijn 1). 
Blijkens een notitie vooraan in de bundel betreft het de dochters van Pieter 
Jacobus Le Febvre uit wiens huwelijk met Machtilda Catharina Noorman 
acht levensvatbare kinderen geboren zijn. Het bemiddelde Amsterdamse 
koopmansgezin had wel veel geduld moeten oefenen alvorens het een stam
houder kreeg. De vijf oudste kinderen waren allemaal meisjes: Catharina 
Theresia Maria, Gertrudis Maria, Elisabeth Margaretha, Maria Agnes en Jo-

1) Het met primitieve bloemtekeningen verluchte bundeltje bestaat uit twee delen: fonds Port-
Royal (PR) 1756 en 1757. Het tweede deel bevat de brieven aan de vier zusjes van Catharina The
resia. Van enkele brieven heb ik ook de originelen teruggevonden: 15X1 1712 aan Catharina The
resia en Gertrudis (Parijs, Bibliothèque des Amis de Port-Royal (BAPR), Let. 367 (16), brief die 
twee keer in het bundeltje staat, zowel in deel een als in deel twee; 18 XI 1714 aan Gertrudis (PR 
1222) en 24 XI 1717 aan Gertrudis (PR 1758). Deel twee bevat bovendien een brief van Nicolas 
Petitpied en zeven brieven van Jacques Fouillou - twee geestverwanten van Quesnel - aan Johan
na Sophia. 
Niet in de bundel opgenomen zijn: 27 I 1708 aan mevr. Lefebvre (PR 3222-*, copie), (II) 1713 aan 
Catharina Theresia (PR 1755, origineel), 26 XI 1715 aan Catharina Theresia (PR 1755, origineel; 
het handschrift draagt nummer 44, dat waarschijnlijk verwijst naar de plaats waarop zij de brief 
aanvankelijk in de bundel heeft willen zetten), 15 II 1719 en 17 IX (1719) aan Johanna Sophia (PR 
3221-2, copieën). 
Blijkens een notitie van Rachel Gillet zijn beide deeltjes, die behoorden tot de bibliotheek van 
Klarenburg, door Christiaan Karsten een tijd uitgeleend aan de Bibliothèque des Amis de Port-
Royal, waar wij in de Papiers Mlle R. Gillet ook nog een copie vinden van bovengenoemde brief 
van 15X1 1712. 
Voor een overzicht van de betreffende correspondentie, zij BIJLAGE. 
Voor bijzonderheden over Quesnel zie J. A. G. Tans, ed., Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Corres
pondance (Groningen, enz., 1960). 
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Gegevens over het gezin Le Febvre 

Philip Le Febvre 

Pieter Jacobus 
koopman *1661 
wonend Keizersgracht A'dam 

X 25 november 1686 

Catharina Theresia 
Maria 
* 4 X 1688 
118 VIII 1727 

Gertrudis Maria Elisabeth Margaretha») Maria Agi 

*21X 1689 
7 

* 28 IV1691 
+ 221 1747 

*20I169: 
+ 8 11 172Î 

Alle kinderen zijn gedoopt in de statie „Geloof, Hoop en Liefde". 
*) In de correspondentie wordt Elisabeth Margaretha „Isabelle" genoemd. 

hanna Sophia. Deze zijn het die bij de strenge Oratoriaan aanklopten om raad 
in geestelijke zaken. 
Gezien de vele priesters en begijntjes die in de familie voorkomen, is het niet 
te boud te veronderstellen dat het een vroom gezin betrof. In ieder geval tref
fen wij er Quesnel en zijn vrienden als gasten aan, en heeft zijn optreden die
pe indruk gemaakt op de jeugdige meisjes 2). 
Zoals zo vaak gebeurt, is de dialoog uit hun briefwisseling verdwenen, aange
zien de brieven die Quesnel van de verschillende leden van het gezin gekre
gen heeft, niet bewaard zijn. Wij moeten derhalve nog wel eens gissen naar 
hun vragen of opmerkingen. Niettemin bevat de correspondentie, zelfs in die 

2) Tussen de tekst zijn een aantal genealogische gegevens vervat over de personen die in de cor
respondentie het meest voorkomen. Zij zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Archieven van Am
sterdam en Utrecht. 
Voor de familiebanden, vooral van de Noormans, met verschillende vooraanstaande families, en 
voor de talrijke roepingen in hun kring, zie 'Genealogische fragmenten der familie Noorman', in 
Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1897, tussen p. 180 
en 181. In de familie Le Febvre treffen wij Philippus Emanuel Le Febvre aan, pastoor te Amers
foort (1693-1721), die een niet onbelangrijke rol speelde in de Oud-Bisschoppelijke Clerezie. Ge
zien een schenking aan de kerk moet hij welgesteld geweest zijn. Zie H. F. van Heussen, Batavia 
Sacra, sive res gestae apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt. . .(Brussel, 1714) 
II 138. Verdere bijzonderheden over hem i n j . Bruggeman. 'Diarium litterarum' (niet uitgegeven 
repertorium RAU) 1593, 1787, 1791, 1792, 1795. 
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Cornelis Noorman X 14 mei 1656 
koopman wonend 
Nieuwezijds Voorburgwal, A'dam 

Machtilda Catharina 
*30XII 1661 

Maria Coeck 
wed. van dr. Cornelius Marquis, 
arts, wonend Rokin, A'dam 

Johanna Sophia 

*21X 1694 
t30V 1772 

Philippus 
Josephus 
* 4 X I 1697 

Cornelius 
Guilielmus 
* 3 III 1700 

Philippus Emanuel 
Hieronymus 
*27V 1702 

gemonologiseerde vorm, veel interessante gegevens, met name over klopjes 
die in Utrecht in de Mariahoek woonden. 
Het is genoegzaam bekend dat de Oud-Bisschoppelijke Clerezie daar na de 
Reformatie de kanunnikenwoningen teruggekocht heeft, en dat zich zo rond
om de schuilkerk van Sint Gertrudis een aantal klopjes gevestigd hebben. Het 
moet een vrij talrijke nederzetting geweest zijn, maar exacte gegevens zijn 
niet voorhanden 3). Trouwens, E. Lagerwey klaagt dat er weinig te vinden is 
over de oudere periode, bij voorbeeld over de klopjes of geestelijke dochters, en 
hij veronderstelt dat er in de negentiende eeuw een drastische en onoordeel
kundige opruiming onder de papieren gehouden is 4). Daarmee zijn dan na
tuurlijk de bronnen voor statistische en persoonlijke gegevens gereduceerd. 
Over de spiritualiteit weten wij wel iets meer door het Nederlandse Mis- en 
Getijdenboek dat pastoor Willebrord Kemp uitgaf, de Zedelessen voor de 
Maagden die hij uit de Schrift en de kerkvaders bijeengebracht had, en door 
de Onderwijzingen voor de geestelijcke dochters die in het begin van de zeven
tiende eeuw verschenen zijn 5). Maar het summiere en sobere karakter van 

3) In zijn verslag van 1662 noemt Neercassel het getal van 500 voor ae hele stad Utrecht. Ga
briel Dupac de Bellegarde spreekt over meer dan honderd maagden in de Mariahoek in het begin 
van de achttiende eeuw, in zijn Histoire abrégée de l'Eglise métropolitaine d'Utrecht (Utrecht, 1765) 
144. Zie ook E. E. A. J. M. Theissing, Over klopjes en kwezels (Utrecht, enz., 1935) 60, 61, 66, 99. 
4) E. Lagerwey, Geschiedenis der gemeente van de heilige Gertrudis te Utrecht (Utrecht, 1932). 
5) In twee nagenoeg gelijke versies verschenen: Onderwijsingen of Maniere van leven voor de gees-
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ook deze gegevens verhoogt de waarde van de correspondentie die ons bezig 
houdt. 
Een groot deel ervan is gewijd aan het probleem van het kiezen van een goede 
levensstaat. Het hoeft niet te verbazen dat de voorkeur van Quesnel met na
druk uitging naar de kloosterlijke staat. Hij had immers in Les trois Consécra
tions de theologische gedachtengang ontwikkeld dat de religieuze professie 
een van de drie grote geestelijke wijdingen was, samen met het doopsel en het 
priesterschap 6). Voor hem stond het klopjeswezen gelijk met het klooster-
schap en werd het onderscheid uitsluitend bepaald door de religieus-politieke 
situatie in de Nederlanden. Zo schrijft hij aan Gertrudis dat in de eerste eeuw 
van het Christendom veel meisjes zich aan God toewijdden zonder haar huis 
te verlaten, omdat de vervolgde Kerk geen kloosters kon stichten. Zodra de 
godsdienstvrede dat toeliet heeft zij daar echter in voorzien. Ook de omstan
digheden in de Nederlanden laten niet toe kloosters te stichten, maar het is de 
triomf van Gods genade dat een groot aantal dienaressen geroepen wordt om 
als het ware Zijn uitverkoren volk te vormen dat Hij voor zich zelf bestemt in 
die ongelukkige provincies die Zijn Kerk in de steek gelaten hebben (3 no
vember 1713). 

Dat ook andere factoren dit klopjeswezen mede bepaald hebben - zoals de 
traditie van de tertiarissen en de Moderne devoten - en dat deze levensvorm 
ook vrij gekozen werd uit een zekere nuchterheid en vrijheidslievendheid, 
was voor de Franse oratoriaan gewoon oninvoelbaar. Hij tilt dan ook niet 
zwaar aan het verschil tussen de kloostergeloften die ten aanzien van de hier
archische overheid worden afgelegd, en de puur privé gedane belofte van zui
verheid van de klopjes. En hij spreekt onomwonden van een levensstaat, alsof 
daar geen theologische polemiek over geweest was, en is zelfs geneigd om 
ook beloften van armoede en van gehoorzaamheid (aan de geestelijke leids
man en aan oudere klopjes) als vanzelfsprekend te beschouwen 7). 
In augustus 1706 heeft Quesnel enkele dagen doorgebracht op het landgoed 
van de familie Le Febvre, Essenburg 8). Kort daarna schreef Catharina The
resia hem over haar toekomstplannen. Dat is het begin van hun briefwisse
ling, die later uitgebreid werd naar haar zusjes. Zonder definitieve beslissin
gen voor de meisjes te nemen, leidt hij ze allemaal met zekere hand naar de 
klopjesstaat. Om tegenstand van de ouders te helpen breken, die in dat milieu 
te verwachten was, schuwt hij zelfs een list niet: hij vergeet een brief aan Ca
tharina Theresia te verzegelen, zodat de hele familie kennis heeft kunnen ne-

telycke dochters van het Oratorie (Gent, s.a.) en Onderwijzingen voor de geestelycke dochters, behel
zende de Voordelen, de Plichten en Oeffeningen van haren staat. . . (Gent, 1709). Het verschil zit in 
de Voorreden en in enkele concrete gebeden. 
6) Pasquier Quiesnel, Les trois Consécrations, ou Exercices de piété pour se renouveler dans l'esprit 
du baptême, de la profession religieuse et du sacerdoce . . . (Luik, enz., 1693). 
7) Bij voorbeeld, 1 XII 1716 aan Gertrudis, Zie voor deze genuanceerde problematiek Theis-
sing, Over klopjes en kwezels, 15, 18-39; en Elisja Schulte van Kessel, Wenina en Agatha van Heus-
sen, de geestelijke maagden van 'De Liefde' en Scandaleuze dienstmaagden in de zielzorg, in: Geest en 
vlees in godsdienst en wetenschap. Studiën van het Nederlands Instituut te Rome VII ('s Gravenhage, 
1980)hfdst. II en III. 
8) De enige aanwijzing die ik over een landgoed van die naam kon vinden, staat in A. J. van der 
Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden IV (Gorinchem, 1843) 263: Den Essenburg, 
landgoed met uitgestrekte bossen over de Over-Veluwe, behorend tot de gemeente Nunspeet. 
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men van de inhoud, en dan gooit hij het over de boeg van de Voorzienigheid 
die haar blijkbaar de moeilijke stap heeft willen besparen om zelf met haar 
plannen voor de draad te komen (24 december 1706)! Maar een goed jaar la
ter, 27 januari 1708, strijdt hij met open vizier en stuurt de moeder, die kenne
lijk een societyleven voor haar dochters opbouwde, een ernstige berisping: 

Je vous avoue, Madame, que je ne fus pas édifié de voir dernièrement chanter à votre table des chan

sons à boire, des chansons de goinfrerie, et je crois même des chansons d'amour. Il doit y avoir dans 

une famille chrétienne plus de modestie dans les repas même de réjouissance, et nous sommes bien 

éloignés de la manière dont Tertullien nous décrit les repas des Chretiens de son tems. (Ilfaut enco

re plus de recueillement en présence de prêtres . . .). Si S. Paul veut que les femmes ayent dans 

l'Eglise un voile sur le visage à cause des anges c'est à dire des Prêtres, pour ne pas blesser leurs 

yeux et ne leur être pas une pierre de scandale par quelque immodestie, il faut au 'en tous lieux et en 

toute occasion, et surtout dans les repas, les Chretiens ayent unfrain à leur langue pour ne pas bles

ser les oreilles des Prêtres qui s'y trouvent. 

De beeldspraak in deze brief lijkt overtrokken, maar moet toch bijna letter
lijk opgevat worden. In navolging van Paulus, „de evangelist van de maagde
lijkheid en de doctor van de maagden" (2 oktober 1709), beschouwt hij de ge
lofte van zuiverheid als een van de grootste gaven van Christus aan Zijn Kerk. 
Zij leidt tot een leven dat geheel gewijd is aan de dienst en de lofprijzing van 
God: „Dat is het leven van de engelen, waarvan dat van de maagden iets 
heeft", schrijft hij (april/mei 1714); en elders beschouwt hij, onder verwijzing 
naar 1 Cor. VIII en 2 Cor. V, de maagdelijkheid als een staat „waarvan het 
model uit de hemel komt om op aarde gevolgd te worden" en die later ook in 
de hemel bewaard blijft, „waar het huwelijk niet bestaat". Hij voegt er wel 
goedmoedig aan toe dat de gehuwden er toch niet buiten gesloten zijn (24 
maart 1711, aan Gertrudis), maar hij benadrukt de mening van kerkvaders als 
Hieronymus en Athanasius dat het zaad van de Heer slechts voor 30% vrucht 
draagt in het huwelijk, en voor 90% in de maagdelijke staat (20 maart 1707). 
Hij begrijpt dan ook niet dat ouders zich zo verzetten tegen die levenskeuze. 
Natuurlijk, zij moeten voorzichtig zijn en peilen naar de bedoelingen van 
God, want niet iedereen is tot die hoge staat geroepen. Maar hij vindt het ver
bijsterend dat ouders bang zijn dat een twintigjarige dochter zich aan God 
geeft, terwijl zij niet zouden aarzelen haar op haar zestiende of zeventiende 
jaar aan de wereld te geven, als zich een pretendent aandiende die men als 
een goede partij beschouwt (27 januari 1708, aan mevr. Le Febvre). Het hu
welijk kan in zijn ogen eenvoudig de vergelijking met de maagdelijke staat 
niet doorstaan (25 augustus 1706). Sprekend over het huwelijk denkt hij in 
termen van juk en banden. Zoals voor Paulus roept het voor hem het beeld op 
van een soort gewijde veiligheidsklep voor lichamelijke begeerten (22 februa
ri 1707). Als er op een gegeven moment sprake is van een echtverbintenis 
voor Isabelle, kan hij het dan ook niet laten aan Catharina Theresia te schrij
ven dat hij erg veel medelijden heeft met meisjes die in het huwelijk treden en 
kiezen voor de beslommeringen van de wereld (26 april 1711). 
Deze laatste uitdrukking geeft ons de sleutel van zijn harde opstelling. Geheel 
in de lijn van de Paulinische en Augustijnse traditie ziet hij een onoverbrugba
re afgrond gapen tussen het Rijk Gods en „de wereld". Als hij Johannes aan
haalt, zijn het de bekende verzen waarin het begrip „wereld" samengevat 
wordt als „begeerlijkheid van het vlees, begeerlijkheid van de ogen en ho
vaardij des levens" (1 Joh. 2, 15-17). Op deze verzen die Bossuet tot prachtig 
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lyrisch proza geïnspireerd hebben, geeft Quesnel in zijn hoofdwerk, de Ré
flexions morales, het volgende commentaar: 

Qu'est-ce donc que le monde? C'est vous-même si vous l'aimez. On devient le monde, quand on en 

veut jouir: et on en jouit par les plaisirs des sens, par la cupidité des richesses et toutes les curiosités 

vaines ou criminelles, et par l'orgueil et l'amour des honneurs, du luxe et de la grandeur humaine. 

La premiere cupidité est presque la seule qui fasse peur, et que l'on reconnoisse. On s'apprivoise 

avec les deux autres. Elles passent pour de nobles inclinations: on s'en fait honneur, et on ne s'en dé

fait presque jamais 9). 

Niet alleen is het lichaam een „lichaam van slijk en bederf', een „lichaam des 
doods", maar alles wat niet rechtstreeks betrokken wordt op God, leidt de 
mens af van zijn ware weg. Of het nu op een maatschappelijke of een weten
schappelijke carrière gericht is, dan wel lagere bedoelingen dient, het is alle
maal divertissement, in de brede zin waarin Pascal dit begrip hanteert, en kan 
slechts tot een schaduw van geluk voeren, tot kortstondige en ijdele eretitels, 
die misschien een eeuwige verdoemenis veroorzaken (31 oktober 1707). 
Tegen deze achtergrond moet men een op het eerste gezicht wonderlijke 
waarschuwing plaatsen tegen de liefde voor het schaakspel (10 oktober 1708): 

C'est pourquoi je vous avoue bonnement ( . . . ) que j'ai eu un peu de peine de vous voir un peu em

pressée à apprendre le jeu des Echecs, qui est de tous celui qui demande plus d'application, qui man

ge plus de tems et dont on se retire plus difficilement: Et quand vous le jouez avec des personnes de 

l'autre sexe, il se trouve qu'une jeune Demoiselle a avec un homme un tête à tête assez long qui ne 

convient guerres à une Epouse de Jésus-Christ. 

De salon-conversatie is nog gevaarlijker, want via de tong wordt de geestes-
kern van de mens verkwanseld en wordt zijn hart geledigd van de bekommer
nis om God (12 november 1713, aan Johanna-Sophia). Ook hier betekent aan
wezigheid van jongelui gevaar in het kwadraat. Als een meisje bruid van 
Christus wil worden, moet zij echt op haar hoede zijn voor satanische listen 
(12 augustus 1708): 

(Le moyen du diable pour la séduire) n 'est pas de l'engager au péché par la proposition du crime, 
mais de l'attirer doucement à la conversation de jeunes hommes même vertueux. Il lui suffit qu 'une 
vierge s'accoutume à leur parler, à se familiariser avec eux. à recevoir agréablement leur honnête-
tez, à y repondre par des honnêtetez semblables et en elles-mêmes innocentes, à leur faire goûter 
leur conversation, à prendre ensemble de petits divertissemens, et sous ce voile trompeur de conver
sations innocentes, il les lie ensemble par un commerce de paroles, les yeux se mettent de la partie, 
et souvent on se forme des liens qui se fortifient par un rapport d'humeur, par des reflexions que l'en
nemi a soin de suggérer: et insensiblement on sent affaiblir en soi l'amour de celui que l'on avait des
sein de choisir pour Epoux. On se persuade à la fin qu 'il n'y a pas d'obligation de vivre dans une si 
grande circonspection, que l'Etat qu'on regardoit auparavant comme le plus heureux et le plus sou
haitable, n'est pas nécessaire pour se sauver, ce qui est vrai absolument parlant et en ne regardant 
pas la vocation de Dieu. ( . . . ) C'est ce qui lui suffit jusqu'à ce qu'il soit venu à bout de tirer une vier
ge du chemin de la perfection, et qu'il l'ait engagée dans la route commune, après quoi il saura bien 
trouver d'autres batteries. 

Hier op aarde, waar men van alle kanten belaagd wordt door de drie begeer
lijkheden, moet men zijn tijd niet verdoen met nutteloze bezigheden en er 
zich voor hoeden te veel met het leven van anderen bezig te zijn, met hun be
doelingen, met hun innerlijke gesteltenissen (1 december 1716, aan Gertru-
dis). Evenmin moet men zelfgenoegzaam met zijn eigen deugdzaamheid bezig 

9) J. B. Bossuet, Traité de la concupiscence, Ch. Urbain en Eug. Levesque ed. (Parijs. 1930); Pas-
quier Quesnel, Le Nouveau Testament enfrançois avec des Reflexions morales sur chaque verset... (8 
din; Amsterdam, 1736) VIII, 295. 
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zijn (13 oktober 1710). Men moet niets, maar dan ook niets doen zonder het 
op God te betrekken. 

Pour ce qui concerne votre dernière question, il est certain qu'il n'est pas permis de rien fair e par le 
seul attrait du plaisir. Saint Augustin dit dans ses Confessions, qu 'en chantant les louanges de Dieu, 
si le chant lui plait plus que les choses mêmes qu 'il chante, il reconnoit qu 'il pèche autant de fois. Et 
dans le même livre, il nous fait voir que c'était une des plus grandes peines qu'il eut dans les repas, 
que la difficulté de distinguer si c'est le plaisir ou la nécessité qui demande encore quelque chose. Il 
déplore la misere de l'homme qui, sous prétexte de cette incertitude, donne souvent plus à la cupidité 
qu 'à la nécessité. 

Vandaar zijn voortdurend pleidooi voor zelfbeperking en versterving. De 
oude Kerk heeft niet zo maar onthoudings- en vastendagen voorgeschreven. 
Slappe casuisten bewijzen de christenen een slechte dienst door hun aan te 
praten dat plaatselijke gewoonten hen kunnen ontslaan van de verplichtingen 
van de kerkelijke voorschriften voor boetedoening en versterving. Vooral in 
de Nederlanden is, naar hij meent, dit kwaad binnengeslopen (9 oktober 
1712): 

Pour ce qui est de votre seconde demande, je vous avoue que la liberté qu'on se donne en ce pais de 

prendre du thé, en carême et les autres jours de jeûne, entre les repas, m'a toujours paru un viole-

ment de la Loy de L'Eglise, et un abus très grand, qui ne s'est introduit que par une extreme immor

tification. On ne permettait pas même de l'eau aux premiers chrétiens dans le tems où l'on ne man-

geoit qu'une fois le jour, et cela tout a l soir. I . . . ) Et aujourd'hui que l'onfait un grand repas à my-

di, et qu'on fait le soir une collation si ample, qu'elle peut passer pour un souper, il faut encore pren

dre du café le matin (comme font plusieurs) et du thé l'après-dinée. Est-ce que l'air de ce pays est 

plus alterant et plus brûlant qu 'un autre? Au contraire il n 'y en a pas de plus humide et de plus raf-

fraichissant. On n'a qu'à ouvrir la bouche, on respire un air frais qui vaut un verre de bierre 10). 

Ondanks deze grappige slotnoot maakt het geheel de indruk van een onmen
selijk sombere filosofie en spiritualiteit. Maar men mistekent het beeld als 
men dergelijke gedachtengangen isoleert van de opvatting van Quesnel over 
de relatie tussen de mens en de Kerk, waarin heel duidelijk elementen door
dringen van de leer over het mystieke lichaam, elementen die, evenals de ge
dachten over het bederf van de mens, teruggaan op Augustinus. Zo herinnert 
hij Pieter Jacobus Le Febvre op zijn verjaardag aan het feit dat hij geboren is 
als „kind van Adam, erfgenaam van zijn zonde, kind van de toorn". Dat zou 
een heel vreemde gelukwens zijn, als hij er niet op liet volgen dat dat de 
grondslag is van de goddelijke wedergeboorte die ons tot ledematen van 
Christus maakt, „deel van zijn mystiek lichaam dat bestaat uit dit aanbidde-
lijk hoofd en al zijn trouwe ledematen". En een echte feesttoon klinkt door, 
als hij dan het toekomstperspectief schildert, waarin we ook naar het lichaam 
herschapen zullen worden (26 februari 1706). De goddelijke liefde en de ge
nade vormen de wezenskern, de ziel van dat mystieke lichaam en zijn een 
bron van geneugten voor wie er zich aan overgeeft door af te sterven aan 
zichzelf. Wij herkennen daarin de leer van de twee geneugten - die van de 
zonde en die van de genade - die sinds Saint-Cyran de spiritualiteit van de jan
senisten stempelt. Het is betekenisvol dat Quesnel aan Catharina Theresia de 
verzen van Racine's Esther ter overweging geeft die deze geneugten uitzin
gen: 

10) Voor dispensaties die niet indruisen tegen de geest van de vastenwet verwijst hij o.a. naar 
het werk van zijn ordegenoot L. Thomassin, Traités historiques et dogmatiques sur divers points de 
la discipline de l'Eglise et de la morale chrétienne. T. 1, contenant un traité des jeûnes de l'Eglise . . . 
(Parijs, 1680). 
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Que le Seigneur est bon! Que son joug est aimable ! 
Heureuz qui dès l'enfance en connaît la douceur ! 
Jeune peuple, courez à ce maître adorable: 
Les biens les plus charmants n 'ont rien de comparable 

Aux torrents de plaisirs qu'il répand dans un coeur 11). 

God behandelt ons niet als beesten of slaven, schrijft hij elders, door ons te 
bevelen de weg van de volmaaktheid te volgen zonder ons er de schoonheid 
van te laten kennen en genieten (13 mei 1722, aan Gertrudis). In ieder geval 
heeft dit levensideaal een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op de gezus
ters Le Febvre, die alle vijf klopje werden. Van de een na de ander kan men 
met Vondel zeggen: 

Zij rukt met eenen blijden zin 

Ter loopbaan van de kuisheid in 12). 

Een jaar voordat de oudste haar wijding viert (oktober 1709), drukt Quesnel 
de hoop uit dat Gertrudis haar zal volgen (31 januari 1709), hoop die in no
vember 1711 in vervulling gaat. Als dan Johanna-Sophia zich al jong als pos
tulante aanmeldt (23 januari 1713), schrijft hij bijna verontschuldigend aan de 
twee oudsten dat het niet verboden is te wensen dat zij allemaal dezelfde staat 
kiezen en dat hij dat dus doet, zonder de bedoelingen van God met hen te wil
len voorkomen of doorkruisen (29 juni 1713). Ook deze hoop bleek niet ijdel: 
Johanna-Sophia en Isabelle legden hun beloften af op 10 mei 1714, en Maria-
Agnes op dezelfde dar of of vlk eaäarna.euteraard is dat nietalleen aan de in
vloed van Quesnel te danken. In beide families - Le Febvre en Noorman - wa
ren talrijke priesterlijke of religieuze roepingen 13). Maar men kan zich bo
vendien afvragen in hoeverre de maatschappelijke omstandigheden een 
woordje meegesproken hebben. Tussen 24 maart 1711 en eind 1712 is er spra
ke van huwelijksplannen voor Isabelle, maar dan blijkt de jongeman in kwes
tie zijn gegeven woord plotseling terug te trekken. Het is niet van waarschijn
lijkheid ontbloot dat dit iets te maken had met de bedroevend slechte finan
ciële toestand waarin het gezin achtergelaten werd door Pieter Jacobus Le 
Febvre, die 23 december 1712 stierf, ruim drie jaar na zijn vrouw, die 17 no-

11) 201 1707. Het citaat is uit het koor van de derde akte, vers 1265-1269. De cursiveringen zijn 
van mij. De belofte-formule voor klopjes die W. Dalenoort geschreven heeft (Theissing, Over 
klopjes en kwezels, 217-218) is ook vol van deze terminologie en spreekt o.a. over de soete treckin-
gen van de genade. In het kader van de leer van het mystieke lichaam vinden wij elders in de cor
respondentie van Quesnel ook een heel mooie brief over het huwelijk als profetisch teken van de 
verbinding tussen Christus en Zijn Kerk, in en door Christus tot sacrament verheven (Brief aan 
Mevr.*** nicht van Françoise Marguerite de Joncoux, VI 1706; Parijs, Bibl. Nat., Fonds fr 
19736). 
12) Joost van den Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, Alb. Verweij, ed. (Am
sterdam, 1937)258. 
13) Behalve de roepingen die in noot twee en het daar genoemde artikel in het Jaarboekje gesig
naleerd zijn, vermeld ik er hiernog drie die voor mijn betoog van direct belang zijn: een zus van 
de vader, Isabella Margarita Magtilda Le Febvre, die als klopje leefde en werkte bij de Amers-
foortse pastoor en die zich na 1721 vestigde in de Mariahoek te Utrecht, waar zij op 22 jan. 1747 
overleden is; een halfbroer van de moeder, Cornells Marquis, die in Leuven studeerde en pas
toor geweest is in Enkhuizen, Kampen en in de parochie van het Duifje te Amsterdam, en lid van 
het Kapittel van Haarlem (zie Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, II ( 1874) 261, 
321, 358, XVII (1891) 149, XXXVIII (1918) 342 en L (1933) 244-245); en, ten slotte, haar zuster 
Isabella Maria Noorman, die Jacques Fouillou als geestelijke leidsman had, en die, naar ik aan
neem, ook klopje was. (Quesnel schreef deze laatste ook een brief op 25 aug. 1706; zie Tans, Pas-
quier Quesnel, 236-238). 
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vember 1709 overleden was. In ieder geval is er de maand daarop al sprake 
van voorzichtige maatregelen die genomen moeten worden om die zorgwek
kende situatie op te vangen (23 januari 1713). Een half-broer van de moeder, 
pastoor Cornelis Marquis is met die zorg belast 14). Hij speelt met de gedach
te van een vestiging van de dames op het landgoed Essenburg, samen met hun 
tante Isabella Maria Noorman en met Quesnel. Deze laatste zou daar toch 
niet op ingegaan zijn, vanwege zijn vele werkzaamheden, maar het plan blijkt 
ook onhaalbaar. Alles moet verkocht worden, en dan valt het oog op de Mari-
ahoek in Utrecht, waar pastoor Willebrord Kemp zich hun lot aantrekt (1 
april 1713): 

II est vrai que par ma propre inclination, j 'aurois préféré un lieu de retraite à la demeure de cette vil
le tumultueuse (Amsterdam), mais la nécessité de nos affaires n'auroit gueres souffert que j'eusse 
accepté l'offre obligeante que vous aviez la bonté de me faire. Voila l'affaire décidée, et je prie Dieu 
qu'il vous fasse trouver à Utrecht la satisfaction et la consolation dont vous avez besoin 15). 

In deze omstandigheden blijkt ook dat een wijding iemand niet zonder meer 
verandert, maar dat zijn menselijke zwakheden hem parten blijven spelen. 
Ondanks Quesnel's aansporing aan Catharina Theresia, in (februari) 1713, dat 
zij God moet prijzen dat Hij haar op de weg van de armoede geleid heeft die 
zoveel anderen vrijwillig kiezen, blijkt de werkelijke armoede ook voor een 
klopje moeilijk te verdragen (26 november 1715): 

L'esprit de pauvreté est le plus difficile à pratiquer aux personnes qui ont été élevées assez délicate
ment et qui ont joui dans leur jeunesse de toutes les commodités de la vie avec abondance dans la 
maison paternelle. Vous avez été en cet état par la conduite de votre Père selon la chair, mais votre 

14) Op 22 juli 1712 was Cornelis Marquis samen met een broer van de vader, Emanuel Le Feb-
vre, tot voogd van de kinderen benoemd (akte voor notaris Theodorus~Brooks, GA Amster
dam). Op 4 december 1712 werd Jean Baptiste Dubois de Brigode benoemd tot exécuteur testa
mentaire (Ibidem). Op 17 febr. 1713 werd door Jan Goverts, namens de voogd, een akte van 
voogdij aan de weesmeesters vertoond, waarbij de weeskamer uitgesloten werd. 
15) Zie ook de brief van Quesnel aan Willebrord Kemp, van 15 aug. 1713, waarin hij deze be
dankt voor zijn speciale zorgen voor de dames Le Febvre (Tans, Pasquier Quesnel, 437-438). 
Quesnel heeft zich ook ingezet voor de opvoeding van de twee jongste zonen Le Febvre, die op 
het pensionaat van de oratorianen te Diest en te Thuin geplaatst zijn op kosten van zijn vriend J. 
B. Dubois de Brigode (die door Pieter Jacobus Le Febvre tot executeur testamentaire benoemd 
was; zie noot 14) (16 X 1715 aan Gertrudis). Zie de brieven van Quesnel aan hun oom Philippus 
Emanuel Le Febvre, pastoor te Amersfoort, 26 X 1716 (PR 1759, origineel); aan Cornelis Guiliel-
mus en aan Philippus Emanuel Hieronymus, 24 V 1717 (PR 1754, originelen); en de brieven van 
Nie. Marie Ruffin aan Quesnel van 28 IV 1716 en 18 IX 1718 (PR 1170, originelen). 
De affaires waarover hij spreekt, zijn inderdaad belangrijk en dringend. Enerzijds hield hij zich in 
die jaren bezig met de situatie in de Kerk van Nederland die hij tegen de aanvallen en maatrege
len van Rome verdedigde in verschillende geschriften. Anderzijds werkte hij aan rechtvaardi
gingen van zijn Reflexions morales, waarvan op 6 juni 1712 in Rome een onderzoek begonnen was, 
dat op 8 sept. 1713 uit zou monden in de veroordeling door de Constitutie Unigenitus. Ook daarna 
bleef hij koortsachtig werken aan talrijke verdedigingsgeschriften, samen met verwante theolo
gen. De klachten over gebrek aan tijd zijn dan ook niet van de lucht: 18 XI 1711, 12 XI 1713, 
(TV/V) 1714, 28 II 1715, 20 VII 1716. Dat hij niettemin trouw bleef schrijven, bewijst hoeveel be
lang hij hechtte aan de geestelijke leiding van deze klopjes en, evenzeer, hoe na de familie Le 
Febvre hem aan het hart lag. Hij stuurt zelfs op 3 IX 1713 een brief van Gertrudis aan haar terug 
waarin hij haar taalfouten verbeterd heeft, en geeft haar instructies om door aandachtig lezen 
haar kennis van het Frans te verbeteren. Misschien staat dit in verband met het feit dat zij Franse 
les gaf aan Nederlandse kinderen (zie Theissing, Over klopjes en kwezels, 148). 
Overigens was zij boekverkoopster, volgens J. Bruggeman en A. J. v. d. Ven, ed., Inventaire des 
pièces d'archives françaises se rapportant à . . . Port-Royal des Champs . . . (Den Haag, 1972) 372. 
Een jaar later overlegt hij met Catharina Theresia of haar gezondheid haar toestaat in te gaan op 
een uitnodiging van Thimoteus Hettema en Andreas v. d. Schuur om onderwijzeres te worden in 
Vianen(10XII 1714). 
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Père celeste vous appelle à la pauvreté et vous met dans ce chemin par une conduite secrete de sa 
providence à laquelle vous devez vous soumettre de bon coeur et l'embrasser comme la voie par la
quelle Dieu veut vous sauver. Cela même demande que vous ne soiezpas seulement contente de vivre 
frugalement et d'user des choses en esprit de pauvreté, mais il faut vouloir bien passer pour pauvres 
et ne rougir pas de la pauvreté de Jesus-Christ, non plus que de sa croix dont la pauvreté fait partie. 
Ainsi on regarde au dessous de soi certains petits commerces que vous pouviez faire pour vous aider 
à vivre. On fuit l'humiliation et plus on la fuit, plus souvent Dieu permet qu'on la trouve 16). 

Ook humeurige pesterijen en roddelpraat blijven doornen in het vlees van ge
wijde maagden (24 november 1717, aan Gertrudis): 

...Un 'arrive que trop souvent que des personnes qui vivent ensemble en société, et qui se voient à 

toutes les heures du jour, soient tentées de s'observer les unes les autres, de critiquer leur conduite, 

de juger même des intentions cachées dans le coeur, et c'est là une mauvaise curiosité, une branche 

de la concupiscence des yeux. Car ce ne sont pas seulement les yeux du corps, mais aussi les yeux de 

l'ame dont le dérèglement est marqué dans le mot de convoitise des yeux. 

Quesnel is nuchter genoeg om te erkennen dat dat vergif ook kloosterge
meenschappen verpest en hij houdt dat Catharina-Theresia voor, als zij blijft 
aandringen om in een klooster te mogen treden (31 januari 1709, 13 oktober 
1716). Hij vraagt zich af of dergelijke moeilijkheden in hun onderlinge samen
leving en andere menselijke factoren zoals de financiële situatie en de nood
zaak om voor haar levensonderhoud te werken, niet een valse rol spelen in 
die hang naar het klooster. Overigens merkt hij ironisch op dat men heden ten 
dage de genade van de gelofte van armoede met een flinke bruidschat moet 
kopen (27 december 1713). Maar de werkelijke reden waarom hij haar van 
een dergelijke stap afhoudt is, dat hij noch in de Zuidelijke Nederlanden noch 
in Frankrijk een aanbevelenswaardig klooster weet te vinden: de moderne, 
actieve congregaties, als de ursulinen, de visitandinen, de feuillantinen of de 
carmelitessen, zijn niet streng genoeg en staan onder de leiding van Jesuiten 
of andere monniken; en goede kloosters worden ontwricht door de kerkelijke 
overheden, omdat zij weigeren het Formulier tegen Jansenius te onderschrij
ven. Als voorbeelden noemt hij een klooster van O.L. Vrouw van Barmhartig
heid te Marchienne-au-Pont, bij Luik, en een klooster van de zusters van het 
H. Gräfte Bouillon (3 december 1706, 27 december 1713, 13 oktober 1716). 
Pas als, na de dood van Lodewijk XIV, enige hoop begint te gloren op een 
wonderbaarlijke verrijzenis van Port-Royal, wordt hij wat positiever (12 okto
ber 1715), maar hij begrijpt al gauw dat dat niet voor vandaag of morgen is (16 
oktober 1715) 17). Eenjaar later - 13 oktober 1716 - oppert hij nog de moge
lijkheid van een klooster van O.L. Vrouw Boodschap te Luik, of van de H. 
Theresia te Brussel, maar verder is er geen sprake meer van. Zij moeten maar 
samen blijven leven in de Mariahoek, waar zij ook de steun en de vriendschap 
hebben van devote weduwen als Maria Elisabeth de Wale en Gijsberta Ceci-

16) In diezelfde brief verwijt hij haar ook haar lichtgeraaktheid. Dat haar menselijk opzicht in
derdaad nog groot is, blijkt uit het feit dat deze voor haar onprettige brief niet in de bundel staat, 
hoewel zij hem aanvankelijk er in wilde opnemen onder nr. 44 (zie noot 1 ). 
Overigens waren zij niet helemaal straatarm. De langstlevende, Johanna-Sophia, verkocht op 18 
dec. 1767 een huis gelegen Zz. Botterstraat (Transportregister GAU). 
17) In dat verband is er ook sprake van een mogelijke terugkeer naar Frankrijk van Quesnel 
zelf. In die passages blijkt de sterkte van de emotionele banden die de klopjes Le Febvre aan hem 
binden. Hij bereidt ze namelijk heel voorzichtig, troostend, voor op een eventueel afscheid, en 
wijst ze op Dubois de Brigode die als een vader voor hen zal blijven (zie noot 14 en 15). 
Voor de troebelen in de twee genoemde Zuid-Nederlandse kloosters, zie Tans, Pasquier Quesnel, 
328, noot 4, en 440-443. 
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lia Foeyt-van der Borch van Emmeclaer, die pastoor Kemp verzorgden en 
bijstonden, en de dochters Agatha Margaretha Foeyt en Maria Elisabeth 
Foeyt 18). 
Voor ons heeft dat in ieder geval het voordeel dat wij de aanmaningen kunnen 
blijven volgen die hij hun als geestelijke leidsman gaf en die ons wat meer in
zicht verschaffen in de spiritualiteit van de bewoonsters van de Mariahoek. 
Dat de oproep tot nederigheid en zelfversterving als wapen tegen de begeer
lijkheid van de geest als een refrein door die brieven heen loopt, zal na het 
voorafgaande geen verbazing wekken. Wel misschien het feit dat hij hun vaak 
voorhoudt dat zij echt niet zó ingetogen en stil hoeven te zijn dat zij anderen 
tot een zwartgallige last worden, dat zij best aan maaltijden mogen aanzitten 
die dienen tot onderhoud en versterking van vriendschapsbanden, enz. 19). 
Dat alles is best mogelijk, mits men zich een ware gebedshouding heeft eigen 
gemaakt. Deze wezensnoodzaak voor een christen wordt eveneens voortdu
rend onderstreept: talloze malen hamert hij erop dat bidden geen intellectue
le bezigheid hoeft te zijn waarbij wij naar woorden zoeken om God te overtui
gen, noch een mystieke extase. Waar het op aankomt is innerlijk zo stil te 
worden dat men kan luisteren naar wat God te zeggen heeft. Zo kan men bid
den door alle bezigheden heen, die dan geen divertissement meer vormen 20). 
Om dat te bereiken acht hij wel een vaste regelmaat nodig in het leven, waar
in gebedsmomenten over de hele dag verspreid liggen. Gezien de talloze dag
ordes voor christenen (Journées chrétiennes) die in de zeventiende eeuw ver
sehenen 21), trachtte men toen ernst te maken met de oproep van zowel Au
gustinus en Bernardus als Franciscus van Sales om zichzelf aan wetmatighe
den te binden. Dat geldt uiteraard in versterkte mate voor wie zich geheel aan 
God had toegewijd. Geen wonder dan ook dat beide reeds genoemde Onder
wijsingen voor geestelycke dochters openen met een dagorde. Tussen het eerste 
kruisteken bij het opstaan - vier of vijf uur 's morgens - en het avondgebed -
negen uur 's avonds - slingert zich over de Mis en het Lof heen een hele keten 
van kerkelijke getijden. 

Dat vinden wij terug in de persoonlijke leidraad die Quesnel op haar verzoek 
schreef voor Catharina Theresia (12 november 1710). Maar hij benadrukt dat 
zij niet in de fout van de farizeeërs moet vervallen door de regels te verzelf
standigen. Die zijn slechts een middel om de praktijk van de christelijke deug
den te verwezenlijken en moeten niet tot verkrampte toepassing leiden. Waar 
het om gaat, is de geest waaruit de regels voortvloeien. Zo wordt de droge, za
kelijke opsomming van de Onderwysingen hier ingebed in geestelijke overwe
gingen die het leven van de klopjes duidelijk in een trinitair en christologisch 
perspectief plaatsen, waarin wij de spiritualiteit herkennen die het Oratorium 

18) In verschillende brieven van de bundel doet hij de groeten aan deze dames. Zie ook Archief 
voor het Aartsbisdom Utrecht, II (1875) 174-177; en Tans, Pasquier Quesnel, 273, 274, 486-487. 
19) Hij bespreekt zelfs met Dubois de Brigode de mogelijkheid van een kuur te Aix voor Maria-
Agnes die een zwakke gezondheid had. Haar tante zou haar begeleiden. Dat gaat alleen maar 
niet door, omdat de dokter er op tegen is (5 I 1717 aan Maria-Agnes, e n 5 V e n 2 I V 1 7 1 7 aan Isa
belle). 
20) 18X11 1706.9X 1710. 11 VII 1711, 15 XI 1712. I 3 X 1716, 5 V 1717. 
21) Quesnel publiceerde er zelf een als bijvoegsel in zijn Jésus-Christ penitent ou exercice de pieté 
pour le temps du Carême . . . (Parijs, enz., 1688). 
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in de tweede helft van de zeventiende eeuw uit enkele grondbeginselen van 
zijn stichter, kardinaal de Bérulle, afgeleid heeft, voornamelijk onder invloed 
van diens opvolger, Charles de Condren 22). 
De toon waarin het stuk gesteld is, klinkt in de aanhef al krachtig door. Haar 
ontwaken wordt vergeleken met het begin van het leven, met een soort verrij
zenis, een hergeboorte in het licht van de dag. Als pasgeborene ligt zij geheel 
in de hand van de drie-ene God, die van een theologisch begrip tot een con
crete leidraad voor het handelen wordt. Zij moet de Vader aanbidden als het 
beginsel van haar bestaan en van alle natuurlijke goederen die Hij in haar ge
legd heeft, de Zoon als de bewerker van haar heil door dood en verrijzenis, en 
de H. Geest als het beginsel van haar nieuwe schepping in Christus en als de 
oorsprong van alle genade, van al wat goed is in haar wil en in haar daadwer
kelijk leven. 
Quesnel geeft dan aan hoe deze geheimen, mits zorgvuldig overwogen in haar 
gebeden, haar voor de geest kunnen staan bij haar dagelijkse bezigheden en 
haar kunnen behoeden voor sleur en routine op welk gebied dan ook. En hij 
wijst haar gebeden aan voor de hele dag, veelal genomen uit de H. Schrift en 
de Navolging van Christus, waarmee zij in klein bestek de Kerk kan volgen die 
zich het hele jaar door verdiept in de mysteries en innerlijke gesteldheden van 
Christus, zijn van binnen uit doorleefde gehoorzaamheid aan de Vader in zijn 
menswording, zijn dood en zijn verrijzenis. 
Om haar ook methodisch op een goed spoor te zetten, verwijst hij haar voor 
de manier van bidden naar de Introduction à la vie dévote van Franciscus van 
Sales, maar onderstreept daarbij dat zij de Geest de ruimte moet geven: zij 
moet niet met alle geweld een vastgestelde hoeveelheid teksten proberen te 
verwerken, maar de woorden zorgvuldig overwegen en goede gedachten of 
opwellingen van het hart laten opbloeien. Momenten van innerlijke dorheid 
moet zij niet met rationele argumenten verbloemen en oppoetsen, maar als 
zodanig aanvaarden als armoede van de mens die op eigen kracht vertrouwt 
en zich niet overgeeft aan Christus. 
Daar raken wij de kern van het geestelijk leven dat hij haar wil laten leiden: 
elke eigenwaan afzweren, de menselijke nietigheid echt beleven, en deze zelf-
ontlediging door Christus in Gods handen laten leggen als een offer dat een 
deel is van het Zijne en dat van zijn Kerk. Zo werkt Quesnel toe naar de ge
dachte van het Mystieke Lichaam die hij dan theologisch uiteenzet. 
Toch wil hij haar niet als een geïncarneerd memento mori door het leven zien 
gaan. Wij vinden ook in deze leidraad een uitdrukkelijke waarschuwing daar
tegen: 

Vous ne devez pas être à charge aux autres par une contenance et un visage morne; mais il faut que 
votre modestie édifie à table aussi bien qu 'ailleurs. Il faut être gaie sans être dissipée, avoir une hu
meur commode, obligeante, complaisante en tout ce qui n'est point contre l'ordre; mais ne point 
prendre part à ce qu 'on y pour r oit dire de trop libre ni à des railleries où la religion seroit intéressée: 
ne se point gêner, mais aussi n 'avoir point trop de mollesse et d'indifférence . . . 

Quesnel en zijn geestelijke dochters waren natuurlijk toch kinderen van hun 
tijd, die als ideaal mensentype de honnête homme aanprees, de mens die nooit 

22) Zie Henri B remond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres 
de religion jusqu'à nos jours. III. La conquête mystique (Parijs, 1935) II, hfdst. I, II, III. 
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in uitersten vervalt maar overal en in alles de gulden middenweg bewandelt. 
Dat ideaal was door Franciscus van Sales bewerkt tot dat van honnête homme 
chrétien. Quesnel houdt dat aan, maar wel in somberder kleuren: zijn maag
den gaan in het zwart gekleed en zijn engelen zweven wat stram in gedempt 
licht. 
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Rumoer in de Herenstraat 

De Utrechtse augustijnenstatie 

A. K. de Meijer O.S.A. 

Wie van de Nieuwe Gracht komend de Herenstraat inloopt, ziet tamelijk 
vooraan ter linkerzijde de langgerekte voorgevel van het St. Gregoriushuis. 
Op deze plaats stond vroeger de aan St. Maarten toegewijde schuilkerk van 
de jezuieten 1). Iets verder staat aan dezelfde kant op nr. 36 de kerk van de 
Baptistengemeente, ook wel bekend als het gebouw Silo. In de gemoderni
seerde gevel is de oorspronkelijke uit 1822 daterende ingang met de zuilen 
nog bewaard. Dit was eertijds de kerk van de augustijnen, de voorloper van 
de St. Augustinuskerk aan de Oude Gracht, die in 1839 werd gebouwd. Aan
vankelijk lag het kerkgebouw achter de huizen van de Herenstraat en was via 
een nu nog aanwezige poortgang halverwege de Jerusalemstraat te bereiken 
2). 
Om deze twee kerken gaat het rumoer in de Herenstraat. Het scenario draait 
op het einde van de 18e eeuw. 

Voorgeschiedenis 

Zoals bekend was sedert de Hervorming in de Noordelijke Nederlanden de 
uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. In de zeventiende eeuw 
werd de houding van de stadsregeringen wat soepeler en ontstonden er in par
ticuliere huizen zgn. schuilkerken, die ofwel tot de wereldgeestelijkheid be
hoorden of tot een kloosterorde, de regulieren. In tegenstelling tot de eersten 
kwamen de regulieren meestal uit de in de Zuidelijke Nederlanden gelegen 
kloosters. Noord-Nederland werd door de kerkelijke autoriteiten te Rome als 
een missiegebied beschouwd, aangezien na de Reformatie voor hen de Ne
derlandse bisdommen hadden opgehouden te bestaan. De huiskerken werden 

1) De kerk, waarvan ons niets meer rest, bereikte men via de poort van het huis Loenersloot, 
Nieuwe Gracht 20. Boven de poort is later de gevelsteen van St. Maarten aangebracht, zie A. van 
Hulzen, Utrecht op oude foto's, III: Van Plompetoren naar Servaas ('s-Gravenhage, 1979) 136-137. 
2) Op de plattegrond van Utrecht van 1838, zie A. van Hulzen, Utrecht bij gaslicht ('s-Gravenha-
ge, 1976) 56, is de situatie van beide kerken duidelijk te zien. In 1822 was een nieuwe kerk ge
bouwd met de ingang in de Herenstraat. Toen deze in 1840 door de augustijnen werd verlaten, 
trok de gemeente van de Dorstige Hartsteeg erin en wijdde de kerk toe aan St. Willibrord. Deze 
gemeente verhuisde in 1877 naar de nieuw gebouwde St. Willibrorduskerk in de Minderbroeder
straat, zie A. van Rooyen, 'Silo', de vroegere 'St. Willibrorduskerk', Utrechtsch Jaarboekje, 1912. 
XX1II-XXXV. A. J. Rientjes schreef in de Officiëele Kerklijst van Utrecht, 1918 een serie artikelen 
over de 'Geschiedenis der St. Augustinuskerk aan de Oude Gracht', waarin hij ruim aandacht 
besteedde aan de statie in de Jerusalemstraat. 
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daarom ook wel missiestaties genoemd. Ook de volgelingen van St. Augusti
nus waren in het begin van de zeventiende eeuw naar het Noorden getrokken 
om zich als missionarissen te vestigen o.a. in Amsterdam, Groningen, Nijme
gen en Utrecht. 

In de stad Utrecht waren de augustijnen op twee plaatsen aanwezig, zoals 
blijkt uit een lijst van „Mispristers" uit 1664-1665. Pater Dirck de Roy soon van 
de schout van den Dom woont aan de N. Gracht over de brug van Paushuysse 3). 
Hij was ingetreden in het augustijnenklooster te Aken en na zijn priesterwij
ding rond 1630 in zijn vaderstad teruggekeerd. In zijn ouderlijk huis nabij 
Paushuize kerkte hij tot aan zijn dood. Omdat De Roy eigener beweging zijn 
statie was begonnen, had de apostolisch vicaris Jacobus de la Torre, op ver
zoek van provinciaal Ignatius de Dijckere, Dirck de Roy omstreeks 1655 als 
echte missionaris erkend, maar zonder recht van opvolging. Dat was de reden 
waarom de statie ophield te bestaan toen pater De Roy, 82 jaar oud, op 21 juli 
1679 overleed en in de Buurkerk werd begraven. 
De andere statie bevond zich niet ver daar vandaan, waar nu het Hierony-
musplantsoen is. In de genoemde lijst lezen we P. Joan van Hoven, August, 
munnik, woont in 't Hieron. steechjen, 2 à 3 deuren van D. Teeckmannus. Het 
Hieronymussteegje was de verbinding van de Kromme Nieuwe Gracht met 
de stadswal. 
Pater Van Hove, afkomstig uit het klooster te Mechelen, was niet de eerste 
die de statie in het steegje bediende. Dat was Leonardus Brems. Hij behoorde 
tot het klooster te Brussel en werd in 1636, een jaar na de officiële erkenning 
van de Hollandse augustijnenmissie 4) door de Congregatie van de Propagan
da Fide op 23 april 1635, door de provinciale overste Michael Paludanus naar 
Utrecht gezonden. Hij had dus een officiële opdracht. Leonard Brems over
leed op 11 januari 1648 5) en werd opgevolgd door Petrus de Vos, geboren te 
Schiedam in 1596, die op 19 februari 1658 kwam te overlijden. Zijn opvolger, 
de Antwerpenaar Jan Baptist van Wamel, keerde vijfjaar later naar zijn con
vent terug. Toen werd Joannes Hieronymus van Hove naar Utrecht gezonden 
waar hij op 19 januari 1663 arriveerde. Van Hove was geboren op 27 decem
ber 1619 en op 21 februari 1644 tot priester gewijd 6). Hij overleed te Utrecht 
op 11 juni 1689 en werd in de Catharijnekerk begraven. 
Zijn opvolger was Joannes Matthei, geboren te Pelt en behorende tot het na
burige klooster van Bree in Belgisch Limburg. Matthei verplaatste in 1690 de 
statie van het Hieronymussteegje naarde Jerusalemsteeg. Hij kerkte aanvan
kelijk in het huis boven de poortgang en bouwde later in de tuin een nieuwe 
kerk met pastorie. Om deze kerk en pastorie gaan een eeuw later de moeilijk
heden. 

3) J .H . Hofman, ed., 'Allerlei, betreffende de stad Utrecht', Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht (AAU), V (1878) 180-238, hier 189. 
4) Voor de geschiedenis E. Ypma, 'De Augustijnen in de Hollandse Missie', Augustiniana, II 
(1952) 61-70 en III (1953) 107-127. 
5) N. Teeuwen, ed., 'Het obituarium van het Augustijnenklooster te Brussel', Augustiniana, III 
(1953)271. 
6) Prov. archief O.S.A. Utrecht, Statiearchief De Star te Amsterdam, I, 1: Annales, seu Regis-
trum Ord. FF. Eremitarum S. P. Augustini Amstelodami, I (1664-1678) 21. 
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Plakkaat en resolutie 

Tot nu toe was het met de Utrechtse statie rustig en goed verlopen. Onrust 
kwam er echter toen Matthei in februari 1720 was overleden. In de Hollandse 
Missie was intussen het een en ander gebeurd. De apostolisch vicaris en titu
lair aartsbisschop van Sebaste, Petrus Codde, was op verdenking van janse-
nistische tendenties na een langdurig verhoor te Rome door de kerkelijke in
stanties aldaar in 1702 gesuspendeerd en in 1704 van zijn functies ontheven 7). 
Dit binnenkerkelijk conflict had ook politieke gevolgen. De staten van Hol
land en Westfriesland vaardigden op 17 augustus 1702 een plakkaat uit waarin 
o.a. bepaald werd, dat voortaan geen nieuwe regulieren in de Hollandse Mis
sie mochten worden toegelaten 8). 
De kracht van deze bepaling deed zich in 1720 gevoelen. Met de opdracht 
Matthei's nalatenschap te regelen stuurde provinciaal Philip Tax pater Cra-
beels naar Utrecht en benoemde hem tot pastoor aldaar. De magistraat stond 
dit echter niet toe. Ook de daarna in zijn plaats benoemde Nicolaas van den 
Reijdt werd niet geadmitteerd. De stadsregering verklaarde het bedehuis in 
de Jerusalemsteeg voor gesloten. Eerst in augustus 1720 gelukte het de prior 
van het Maastrichtse klooster, Joannes de Munck, in Utrecht geadmitteerd te 
worden en mocht de kerk weer open 9). 
Pater De Munck overleed in 1747 en werd in de Buurkerk begraven. In 1742 
was de Gentenaar Lucas van Crombrugghe als kapelaan (socius) van De 
Munck naar Utrecht gezonden, wat waarschijnlijk door de magistraat was 
goed bevonden, want zonder moeilijkheden kon hij in 1747 zijn pastoor op
volgen. Dit zou tevens de laatste keer zijn. Intussen hadden namelijk de span
ningen tussen jansenisten en anti-jansenisten hun hoogtepunt bereikt. De 
moeilijkheden rond de opvolging van de afgezette Codde hadden in 1723 ge
leid tot de keuze van een bisschop op St. Willibrords zetel buiten Rome om. 
Daarmee was het schisma formeel. De burgerlijke overheid zag in deze los
van-Rome-beweging haar kans schoon om bij het toelaten van priesters voor
waarden te stellen. De Staten Generaal gingen hierin voor in 1730-1731 en de 
gewestelijke Staten volgden 10). De regulieren werden van deze maatregelen 
de dupe. De meesten van hen kwamen immers van buiten de Republiek en 
waren door hun gecentraliseerde bestuursvorm sterk met de pauselijke curie 
verbonden. 

De resolutie die de staten van Utrecht op 15 oktober 1764 uitvaardigden, be
vatte o.a. de volgende bepalingen: geen priester mag zijn functie uitoefenen 
zonder schriftelijke admissieverklaring. Om die te verkrijgen zal hij op zijn 
gezag als priester bij wijze van eed schriftelijk verklaren niet te houden, dat 

7) A. H. M. van Schaik, ' 'Salva conscientia'. De Nederlandse aartsbisschop Petrus Codde en 
het formulier van Alexander VII (1688-1710)', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk 
in Nederland(AGKKN), XX (1978) 198-272. 
8) P. Polman, ed., Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de Apostoli
sche Vicarissen 1592-1727, III: 1686-1705, Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie XCIV ('s-Gravenhage, 
1952)609 (= nr. 791). 
9) Ibidem, IV: 1706-1727, Rijks Geschiedk. Publ. gr. serie XCVII ('s-Gravenhage. 1955) 445 (= 
nr. 587). 
10) P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw (3 dln; Hilversum, 1968) III, register 
s.v. Plakkaten. 
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de paus onderdanen van hun eed van trouw aan de burgerlijke overheid kan 
ontslaan; hij mag op geen enkele manier de inwoners van de provincie 
Utrecht er toe bewegen in een of andere vorm schenkingen te doen aan 
kloosters, colleges, kerken of seminaries; binnen een maand moeten alle in 
functie zijnde priesters op straffe van uitwijzing de bedoelde verklaring afleg
gen 11). De resolutie was er op gericht de regulieren alhier te doen uitsterven. 
De Utrechtse maatregel kwam zelfs in Rome gevoelig aan, zo erg, dat paus 
Clemens XIII in 1766 keizerin Maria Theresia verzocht te willen bewerken 
dat de resolutie tegen de regulieren herroepen of opgeschort zou worden. Zij 
vond de maatregel echter niet van dien aard, dat haar tussenkomst enig suc
ces zou boeken 12). 
In de lijst van priesters die tussen 18 december 1764 en 24 februari 1794 de re
solutie ondertekenden treffen wij Lucas van Crombrugghe aan, die zijn hand
tekening zet op 15 januari 1765 dis, pastor in de Jerusalemsteeg. Met hem te
kent die dag eveneens Ludovicus Loodts capellaan ook in de Jerusalemsteeg 

11) P. Polman, ed., Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der R.K. Kerk in Nederland 1727-
1853. II: 1754-1795, Rijks Geschiedk. PubL gr. serie CX ('s-Gravenhage, 1963) 238 (= nr. 229, 
noot 1), in het vervolg RB. II. 
12) Ibidem, 258-260 (= nr. 252-253). 
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13). Vier dagen eerder hadden de jezuïeten uit de Herenstraat de resolutie ge
signeerd, Laurentius van der Leepen als pastoor en Carolus van Dijk als zijn 
kapelaan. De jezuieten zouden hetzelfde jaar reeds de gevolgen ondervinden. 
Toen pastoor Van der Leepen op 2 december 1765 overleed, mocht Van Dijk 
hem niet opvolgen en werd de statie gesloten 14). 
Hoeveel mensen beide kerken frequenteerden is bekend uit de missieversla-
gen die door seculiere zowel als reguliere oversten op gezette tijden naar 
Rome werden gezonden. In het gedetailleerde verslag over de Hollandse Mis
sie dat de Brusselse nuntius in 1758 naar de Propaganda stuurde, telde de au
gustijnenstatie 947 15), die van de jezuieten 700 communicanten 16). In het 
volgende algemene verslag, waarvan de gegevens verzameld werden tussen 
1763-1775, wordt de jezuietenstatie als gesloten opgegeven, waardoor het 
aantal communicanten dat in de Jerusalemsteeg samenkomt is opgelopen tot 
1903 17). 

De rollen omgekeerd 

Het in twintig jaar verdubbelde aantal gelovigen van de augustijnenstatie zal 
de twee paters meer dan voldoende werk gegeven hebben, omdat zij in feite 
in een eigenlijk te kleine ruimte twee kerkgemeenten verzorgden. Deze om
standigheid wordt een nijpende kwestie wanneer op 12 oktober 1777 pastoor 
Van Crombrugghe op 64-jarige leeftijd overlijdt en in de Catharijnekerk is be
graven. Pater Loodts die hem zou moeten opvolgen, kan het niet alleen af. 
Maar ook de dreiging dat hij het veld zal moeten ruimen, zoals in 1765 zijn 
buurman pater Van Dijk SJ, en de Utrechtse magistraat ook deze kerk gaat 
sluiten, hangt loodzwaar boven de Jerusalemsteeg. Van augustijnse zijde kan 
de zaak niet geklaard worden, daarom komt de aartspriester van Utrecht in 
het getouw. Henricus Berendtzen, sinds juli 1768 pastoor te Maarssen en 
daarvoor herder van de gemeente buiten de Wittevrouwenpoort, stuurt in ok
tober 1777 aan de burgemeesters en oud-burgemeesters van de stad een me
morie ter overweging. Zijns inziens moeten er drie dingen gebeuren. 
Vooreerst is er de resolutie van 1764. Berendtzen neemt op zich een seculier 
priester in de statie aan te stellen die aan de eisen in de resolutie gesteld vol
doet. Ten tweede de algemeene rust onder de Burgery, en dat alles zonder Eclat en 
opschudding geschiede. Daarom verzoekt hij de magistraat dat Loodts, die 
reeds 21 jaar daar is en officieel geadmitteerd, voor zijn leven in de Jerusa
lemsteeg mag blijven. Er zijn over hem geen klachten en hij wordt gelyk een 
geestelyke Vader bemind. Zou Loodts onverhoopt moeten vertrekken dan ziet 
de aartspriester ter wereld geen kans aldaar eenig ander Priester te kunnen zen-

13) Hofman,'Allerlei', 203. 
14) F. van Hoek, Schets van de geschiedenis der Jezuieten in Nederland (Nijmegen, 1940) 74. 
15) A. van Lommei, ed., 'Missionis Batavae Status - a Bartholomaeo Sofïredini - expositus Ao 
1758', AAU, VIII (1881) 303-407, hier 357. 
16) RB. II, 123 (=nr. 115 b). 
17) A. van Lommei, ed., 'Relatio status missionis Batavae ab a 1763 ad a° 1775'. AAU. VIII 
(1881) 110-162, hier 136. Tussen deze verslagen zijn er twee lijsten van de augustijnen in de Hol
landse Missie. In die van 1766, dus vlak na de sluiting van de jezuietenstatie, worden voor Utrecht 
opgegeven 1006 communicanten. In 1769 telde de Utrechtse statie 1802 communicanten, RB. II, 
260 (=nr. 254). 
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den, waarvan in de Gemeente, bestaande in 2000 Ledemaate, eenige vergenoeging 
zou te verwagte zyn. Verder behoren tot de gemeente van de Jerusalemsteeg 
veel arme mensen die van de paters grote steun kregen in de vorm van brood, 
kleding en brandstof. Die zouden wel eens in rep en roer kunnen komen als 
Loodts het terrein moet verlaten. Er zal ook byzondere rust en eendragt in de 
huyshouding aldaar nodig zijn. Berendtzen zal daarvoor persoonlijk zorg dra
gen 18). 
Wat Loodts betreft, de aartspriester slaagde er in hem voor de statie te be
houden. Hij is er tot zijn dood gebleven. Minder snel gelukte het echter een 
pastoor te krijgen. Berendtzen had meer dan een maand nodig om de candi-
daat die hij op het oog had te bewegen deze taak op zich te nemen. Eindelijk 
op 10 december 1777 kon hij aan de president van het college van burgemees
ters, Van Asch van Wijck, schrijven dat Joannes van Engelen zijn tegenstrij
digheid tegen den burgerlijken ommegang, voortkomende uit zijne natuurlijke 
blooheid en timiditeyt had overwonnen 19). Van Engelen, geboortig van Bunnik 
waar Berendtzen als pastoor had gestaan (1762-1766), had evenals deze aan 
de universiteit van Dowaai gestudeerd en was kapelaan van de statie Mij-
drecht-Wilnis toen hem de pastoorspost in Utrecht werd aangeboden. Hij zou 
in 1797 Berendtzen opvolgen als pastoor te Maarssen en aartspriester van 
Utrecht 20). 
Uit het feit dat Van Engelen op 12 december 1777 de resolutie tekent als pas
toor in de Jerusalemsteeg kunnen wij opmaken, dat hij op die dag door de 
Utrechtse magistraat werd geadmitteerd zijn functie aldaar uit te oefenen. 
De rollen zijn nu omgekeerd. Pater Loodts, die normaliter Van Crombrugghe 
als pastoor zou hebben opgevolgd, bleef kapelaan en de nieuwkomer Van En
gelen was de pastoor. Een goed jaar slechts is hij er gebleven; hij kon zig aan 
het stads leven niet wel gewennen 21). Berendtzen had hem beloofd in dat geval 
een andere statie aan te bieden. Begin 1779 kwam door het vertrek van pas
toor Hooft van Huisduinen naar Amersfoort de statie Mijdrecht-Wilnis vrij 
en vroeg Van Engelen weer naar zijn vroegere pastorie te mogen terugkeren. 
Hoewel Berendtzen liever had gezien dat hij verkozen had zijn geheele leven daar 
te blijven, liet hij hem, zijn gegeven woord gestand, uit de Jerusalemsteeg ver
trekken. Pater Loodts zat weer alleen. 

Het paard van Troje 

Om de vacature op te vullen schreef aartspriester Berendtzen op 23 maart 
1779 een brief aan Adolf Tellegen, kapelaan te Vleuten 22). Van UEerw's be-

18) De minuut van de Memorie in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1408. Wij danken drs. H. 
Leeuwenberg, die ons de te verschijnen inventaris van dit archief ter inzage gaf. De Memorie is 
afgedrukt in de Kerkelyke Bibliotheek (Kerk. Bibl.i, Kerknieuws, II (Amsterdam-Grave, 1795-
1796) nr. 4, 78-81. Over de Kerkelyke Bibliotheek, het eerste katholieke tijdschrift, verschenen in 
1794-1796, zie J. A. Bornewasser, 'Die Aufklärung und die Katholiken in den Niederlanden 1780-
1830', AGKKN, XXI (1979) 313-315. Voor Berendtzen (1719-1797) zie Nieuw Nederlandseh Bio
grafisch Woordenboek (NNB W), X (Leiden, 1937) 41, en C. Dekker, Odijk, van parochie tot parochie 
(Hilversum, 1964)58-59. 
19) Hofman,'Allerlei', 210-211. 
20) Zie voor hem NNBW,X, 257. 
21) Hofman,'Allerlei', 211. 
22) ibidem, 211-213. 
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quaamheid en vreedelievendheid volkomen overtuigd, als hebbende verschelde ja
ren op verschillende plaatsen de Godsdienst als Cape/laan waargenomen . . . zoo 
heeft het mij goed gedacht om UEerw. dezelve pastorij mits dezen op tedragen . . . 
als belooning voor de getrouwe diensten. Een ding wil Berendtzen hem op het 
hart binden, dat hij met Loodts in eene volmaakte harmonie fragte te leven; hier
door zal UEerw. veel stigting geven en de harten der gemeente tot zig trekken. 
Het kan nog wel enige tijd duren voor Tellegen solemneel op 't stadhuys gead-
mitteerd wordt, maar Berendtzen neemt aan, dat de Edelgrootachtbare Heren 
geen bezwaar zullen maken wanneer hij al vast met zijn taak in de Jerusalem-
steeg begint, alzoo de Heer Loots niet in staat zou zijn om j alleen te kunnen 
doen. De magistraat ging met de benoeming kennelijk spoedig accoord, want 
op 14 april 1779 tekende Teilegen de resolutie van 1764 als pastoor inde Jeru-
salemsteeg 23). Pater Loodts had weer een pastoor boven zich. Later zal blij
ken dat met Tellegen het paard van Troje in de Utrechtse augustijnenstatie 
was binnengehaald. 
Nog geen jaar later, op 10 februari 1780, stierf Ludovicus Loodts, de voorlo-

23) Ibidem. 204. Adolf Tellegen was geboren Ie Wijk bij Duurstede op 3 jan. 1747, zie L. J. van 
der Heijden, 'Parochie van de H. Willibrordus te Vleuten', Jaarboekje Oudheidk. Gen. 'Nifterlake' 
1941,7. 
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pig laatste augustijn in Utrecht 24). Hij werd in de Weeskerk, vroeger van de 
reguliere kanunniken van St. Augustinus, begraven. 

Mocht pastoor Teilegen nu gemeend hebben als rechtmatige opvolger van de 
augustijnen zijn voeten onder eigen tafel te kunnen steken, dan werd die illu
sie in de zomer van 1780 verbroken door de komst van prior provinciaal Jaco
bus Vollaerdt. Alle in kerk en pastorie aanwezige goederen werden geïnven
tariseerd. Met de gebouwen werden zij middels een door beide heren op 17 
juli 25) ondertekende overeenkomst aan Adolf Tellegen in bruikleen gegeven 
op die conditie, dat hy die alle in de Missie zal laaten. Een aparte afspraak werd 
er ten aanzien van de huisbibliotheek gemaakt. Ook deze mag Tellegen ge
bruiken, maar wanneer hij onnuttige en défectueuse boeken verkoopt, dient hij 
voor het verkregen geld nieuwe boeken aan te schaffen en die in de biblio
theek te zetten. Het huis de Missie voor hetwelk hy geen huishuur en betaalt, blyft 
ook tot zyn gebruik, op conditie dat hy hetzelve op zyn eigen kosten onderhoud, 
noch eenige merkelyke veranderingen daar aan doet zonder ons consent 26). Uit 
deze overeenkomst blijkt duidelijk, dat de augustijnen van hun eigendommen 
geen afstand deden; de statie werd dus niet aan pastoor Tellegen en zijn op
volgers in eigendom overgedragen. Blijkbaar speelde bij de onderhandelin
gen de gedachte mee, dat de tijdsomstandigheden zich zo zouden kunnen wij
zigen, dat terugkeer in Utrecht mogelijk werd. De facto gebeurde dat in 1794, 
maar of de onderhandelende provinciaal dat reeds in 1780 voorvoelde, mag 
stellig niet worden verwacht. Voordat dit geschiedde is er heel wat gebeurd. 
We weten dit uit de pennestrijd die in 1795 het hoogtepunt bereikte 27) en 
waaruit de toedracht in grote lijnen is af te lezen, al schijnt de waarheid in het 
vuur van de strijd wel enige klappen te hebben opgelopen. 

24) Hij was ca. 1720 te Relie geboren, behoorde tot het klooster te Herentals en kwam in 1756 
als socius in de statie van de Jerusalemsteeg. 
25) Kerk. B/W., II, 85. 
26) Ibidem, 81. 1 n zijn Antwoord (zie noot 27) bevestigt Tellegen op blz. 4 de ondertekening van de 
inventaris, waaraan hij toevoegt: 't overschot van de Bibliotheek, waar van men de beste werken mee-
degenoomen had. bleef ingelyks tot myn gebruik. 
27) Daar zijn, behalve de bewaarde correspondentie, het Verhaal wegens de R. C. Beedeplaats de 
Jerusalems Steegh te Utrecht, toebehoorende aan de Orde der EE. PP. Auguslynen van de Nederland-
sche Provincie, met 14 bijlagen afgedrukt in Kerk. Bibi. 11, nr. 4. 65-108. Dit werd in nr. 5 gevolgd 
door een Request, tenderende om de Eerw. Paters Augustynen uit hunnen bezittingen te stooten, met 
een Rapport van Utrechts Municipaliteit aan de Representanten 's Lands van Utrecht (15 aug. 1795), 
en een Naam- en Successielyst van de augustijnen te Utrecht van 1636 tot 1780, ibidem, nr. 5, 109-
128. Een overdruk van beide in het Statiearchief O.S.A. Utrecht; voor de overige citaten uit de 
Kerk. Bibi benutten wij het exemplaar in de Centrale Bibliotheek O.S.A. te Eindhoven. 
Tussen de twee publicaties in verscheen Brief van Burgerhart aan zyn vriend, rakende 't verzoek
schrift door eenige cappelaans van 't Sticht, op 't Landschapshuis ingelevert (Utrecht, 1795) 32 blz., 
waarvan een exemplaar in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1409. 
Verder Het Bedrog ontmaskert of Grondige wederlegging van het Verhaal wegens de R.C. Bede-plaats 
in de Jerusalemsteeg te Utrecht, geplaatst in de Kerk. Bibi. II. nr. 4 (Utrecht, 1795) 28 blz. Een 
exemplaar in het Statiearchief O.S.A. Utrecht, een ander in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1410. 
Vervolgens Antwoord van A. Tellegen, thans R. C. Pastoor van de R. C. Gemeente te Vleuten, aan de 
opstelders van de Kerk. Bibliotheek weegens hel Verhaal noopende de R. C. Beedeplaats in de Jerusa-
lems-steeg te Utrecht, geplaatst in no. 4 van het voornoemde Nieuwsblad (Utrecht, 1795) 26 blz. Een 
exemplaar in Statiearchief O.S.A. Utrecht. 
Dan verscheen bij J. H. Neelmetjer te Utrecht Protest van den Burger Byleveldt, Repraesentant van 
't Nederkwartier 's Volks van Utrecht, gedaan op 21 Oct. 1795. in de vergadering der Burgers Reprae-
sentanlen 's Lands van Utrecht tegens 't Advis of Rapport van 't Committé van publiek Onderwys, en 
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De nominatieve eigenaar 

Zo is er de kwestie van de gebouwen: kerk en pastorie die in 1781 van eige
naar verwisselen, zij het dan een nominatieve eigenaar. 
Het is begrijpelijk te veronderstellen, dat provinciaal Vollaerdt zich toch niet 
zo prettig gevoeld zal hebben met de gedachte dat er in het veraf gelegen 
Utrecht een kerk en huis, de orde toebehorende en aan een ander in bruik
leen gegeven, wie weet voor hoelang zonder enig toezicht stonden. We lezen 
dan ook 28), dat er maatregelen getroffen worden. Gelyktydig vont de Eerw. P. 
Provinciaal goed, het huis en kerk van nominatieve eigenaar te laaten veranderen, 
en het geheele Erf te doen overteekenen op naame van Paulus de Vrees, Burger en 
Ingezeten van Utrecht. 
Dat gebeurde op speciaal verzoek van Joseph Blommaert te Gent ten over
staan van Willem van Vloten, notaris te Utrecht, op 16 maart 1781 29). 
In de akte gaat het over de Huizinge, Erve en Hof, staande en gelegen aan de 
Noordzijde in de Heerestraat agter met een gemeene gang, uitkoomende in het Je
rusalems Steegje, die door Paulus de Vrees worden overgenomen. Zulks is ge
schied ter goeder trouwe, sonder dat den voorn. Paulus de Vrees tot de voorsz. Hui
zinge als Eigenaar eenigzints geregt igt is, als daar voor geen de minste penningen 
hebbende uitgeschoten ofte betaalt. Tussen de twee aanhalingen in vermeldt de 
akte t.a.v. de overgegeven percelen breder als bij den transporte van dato 22 
maart 1781. Dit transport is in de Kerkefyke Bibliotheek echter niet afgedrukt. 
De Vrees belooft, ook voor zijn erfgenamen, het huis met toebehoren aan 
Blommaert zijn ordre, of Successeuren te zullen transporteeren en in vollen Eigen
dom over te geeven. De lezing die pastoor Teilegen in 1795 geeft, is dat er in den 
jaare 1781 eenige reedenen waaren, die my (= Teilegen) deede besluiten, om de 
Kerk en 't huis van Nominative Eigenaar te laaten veranderen. Wylen de Heer Pau-
lus de Vrees stemde toe om het te zyn. En by die geleegentheid hebbe ik geen tegen
stand gebooden, aan 't verzoek van den Eerw. Pater Vollaerd, om een renversaal te 
maaken op sieur Blommaart, Koster der Augustynen te Gend in Vlaanderen 30). 
Tellegen doet dus voorkomen dat het initiatief van hem uitging, maar naar de 
redenen waarom dit gebeurd zou zijn, laat hij ons gissen. 
Nog merkwaardiger wordt de affaire, wanneer wij er een derde bron naast 

een Request tegens 't voorgaande Protest door ruim 2100 leden der R. C. Gemeente en Inwoonders der 
Stad Utrecht onderteekent, en ter Vergadering 's Lands Repraesentanten ingeleeverd op 5 November 
1795. Deze stukken worden gevolgd door een Extract uit de Resolutien van de Repraesentanten 's 
Lands van Utrecht (14 dec. 1795), en een Lof-dichtje aan zyn Excell. de Heer Graaf Caesar Brancado-
ro . . . ter gelegenheid van de Bediening van het H. Vormsel op 21 Juny 1792, alles bij elkaar 16 blz., 
aanwezig in het Statiearchief O.S.A. Utrecht. Op alle hier vermelde stukken komen wij uitvoerig 
terug. 
Tenslotte ook bij J. H. Neelmeijer te Utrecht Eenige noodzakelyke Aanmerkingen, door den drift 
vergeten in het bovengenoemd Request, en Beweegredenen voor en tegen de vernietiging der Resolutie 
van 1765, die door ons niet zijn nagezien. Alle pamfletten worden vermeld 'm Naamlijst van Neder-
duitsche boeken . . . gedurende de jaaren 1794-1798 in ons Vaderland, II (Amsterdam, 1799) 182-183. 
Onze dank voor verschillende gegevens gaat uit naar drs. Th. Clemens te Rijen. 
28) Kerk. Bibl, 11,68. 
29) De tekst is afgedrukt in Kerk. Bibl, II, 82, en Hofman, 'Allerlei', 219-220. Wij hebben de 
originele copie, alsook volgende stukken, ter verifiëring nagezien in het GAU, Stad, III, nr. 179. 
Deze is bijlage A bij nr. 8. Onze aanhalingen zijn uit die stukken. 
30) Antwoord, 4. 
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leggen en wel de koopakte van een huis en erf in de Herenstraat, gedagtekend 
Utrecht 15 maart 178!, dus daags voor de transactie Biommaert-De Vrees 
31). 
Twee dames, Aletta en Elisabeth van Wijck, enige erfgenamen van wijlen de 
heer doctor Van Beest, hun grootvader van moederszijde, verkopen op die 
dag aan Paulus de Vrees een Huisinge, Erve en Hoff, staande en gelegen binnen 
deze stad aan de noordzijde van de Heerenstraat, hebbende sijn ingang met een 
gang in de Heerenstraat en uitkomende met een gemeene uitgang in de Jerusalem-
steeg, belend oostwaards de Notaris J. Kelfkens en westwaards de Heer Borge
meester Berger. Huis en erf met alles wat daarin aard- en nagelvast is worden 
verkocht voor twee duijzend guldens à twintig stuivers het stuk vrijgeld. Alle aan 
de koopakte verbonden onkosten zijn voor rekening van de koper. De Juff-
vrouwen verkopersen zullen eerstdaags door derzelver gemagtigden aan den koper 
doen behoorlijk transport en opdragt van het gekogte onder belofte van vrijding en 
waring als erfkooprecht en alhier gebruikelijk is. De akte is getekend door A. 
van Wijck, E. van Wijck en Paulus de Vrees. Aldus bevestigt op 29 maart 1795 
notaris H. van Dusseldorp, na gedane collatie met het origineel getekende 
stuk. 

Gaat het hier om een ander huis of is het hetzelfde als hetgeen de volgende 
dag, 16 maart 1781, wordt overgedragen aan Paulus de Vrees als nominatieve 
eigenaar? De formuleringen van beide akten tonen overeenkomsten. Van het 
huis der gezusters Van Wijck wordt echter de ligging nader gepreciseerd: in
gang in de Herenstraat, belend door het huis van notaris Kelfkens en dat van 
burgemeester Berger. Een dergelijke precisering ontbreekt in de andere akte. 
Huize Van Wijck wordt verkocht, het augustijnse huis wordt aan De Vrees 
overgedragen zonder dat hij daarvoor betaalt. Hij is er dan ook maar de no
minatieve eigenaar van. 
We stipten boven reeds aan, dat in de transactie Blommaert-De Vrees mel
ding wordt gemaakt van de toevoeging breder als bij den transporte van dato 22 
maart 1781. 
In de koopakte van het huis der gezusters Van Wijck is ook sprake van een 
transport. Dat document is in het AA V mede afgedrukt naar een afschrift van 
notaris Van Dusseldorp, eveneens van 29 maart 1795 32). Daarin geven 
schout en schepenen van Utrecht te verstaan, dat notaris Huibert van Vloten 
in qualiteyt als speciale gemagtigde van Aletta en Elisabeth van Wijck, volgens pro
curatie den 21 Febr. j.l. voor den Notaris Willem van Vloten en getuigen binnen 
deze stadt gepasseerd verklaarde te transporteeren en in vollen en vrijen eigendom 
over te geven aan en ten behoeve van Paulus de Vrees eene huijzinge erve en 
hoff. . . Voorts bekende hij dat de beloofde kooppenningen voldaan zijn zon
der erg (= te goeder trouw). De namen van de schout en de 12 schepenen wor
den gegeven en uit aller naam tekent schepen Johan Jacob Woertman . . . d.d. 
22 maart 1781 33). 

31) GAU. Stad, III. nr. 179, nr. 9, en Hofman,'Allerlei', 214-217. 
32) Ibidem, 217-218. 
33) Dit transport ook in GAU, Stad. II, nr. 3243, deel 1780-1782, blz. 165-166. In het protocol 
van notaris W. van Vloten. 1780-1782. GAU, Not. Arch.. U 217a018, hebben wij de koopakte niet 
gevonden, wel een testament van Aletta en Elisabeth van Wijck, wonende in de Viesteeg. d.d. 6 
maart 1781, waarin dit huis echter niet voorkomt. 
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Nu zijn de akten van 15 en 16 maart 1781 opgenomen in notariële verklarin
gen van meer dan tien jaar later, wanneer de eigendom van de twee huizen, of 
hetzelfde huis dat laten we nog even in het midden, onder meer de inzet vor
men van het rumoer in de Herenstraat. In 1792 wordt de transactie Blom-
maert-De Vrees zowel in Utrecht, op 8 mei, als in authentiek afschrift (ren-
versaal) te Gent, op 7 juli, voor de notaris gebracht om te bewijzen dat er 
slechts sprake is van een nominatieve eigenaar. Het Gentse neemt de trans
actie geheel op 34). Het Utrechtse 35) eveneens, maar wanneer de uitgever, J. 
Hofman, aan de zinsnede gekomen is: „de huizinge, erve en hoff staande en 
gelegen aan de noordzijde in de Heerenstraat", voegt hij er aan toe: „(enz. als 
boven in den koopbrief)". Daarmee verwijst hij naar de transactie Van Wijck-
De Vrees. Is dat nu toch een en hetzelfde huis? Dan zou het op 15 maart 1781 
als eigendom van de gezusters Van Wijck legitiem verkocht zijn aan De Vrees 
en de volgende dagdag aan De Vrees als nominatieve eigenaar zijn overgege
ven. 

Om niet door de kronkelpaden de weg kwijt te raken, is het goed, vooruitlo
pende op de gebeurtenissen die komen, nu reeds te vermelden, dat pastoor 
Teilegen, om later aan te geven redenen, in 1792 van de stadsregering verlof 
kreeg om met zijn gemeente naar de vroegere jezuïetenkerk in de Heren
straat te verhuizen. Enkele aan de augustijnenstatie verknochte leden kwa
men daartegen in verzet, omdat als voorwaarde gesteld was die kerk in zoda
nige staat te brengen, dat zij nooit meer voor de eredienst zou kunnen dienen. 
Tegen deze achtergrond dient de vraag wie de eigenaar van het gebouw is, ge
zien te worden. 

Terug nu naar deze kwestie. In de pennestrijd van 1795 wordt pastoor Teile
gen verweten, dat hij de kerk van de Jerusalemsteeg verwaarloosd heeft. 
Daardoor is zij bouwvallig geworden. De verhuizing naar de Herenstraat 
vond hij een betere oplossing dan herstel van de oude kerk. 
Parafraserend schrijft hij in zijn Antwoord: Maar zegt men my . . . gy wist wel dat 
Paulus de Vrees niets anders, dan alleen nominative Eigenaar was, en dat er een 
renversaal was, niet op de gemeente maar op J. Blommaerd Burger van Gend: dus 
waaren (het) de P. Augustynen die gy als Eigenaars moest beschouwen. Hij ont
kent die gevolgtrekking en zegt wat het renversaal op een Burger uil Gend be
treft, ik zal niet voor reeden geeven dat dit renversaal niets beteekend voor de oog-
en der Wet: maar ik zeg dat dit renversaal nog minder recht geeft aan de Augusty-
ner Monikken tot weezentlyk eigendom of behouding dier statie, als het renversaal 
van Sr. van Beest op die Monikken zelvs, omtrent honderd jaaren te vooren 36). 
Hieruit blijkt, dat de hele kwestie hetzelfde huis betreft. Dit wordt ook ge
zegd in een aantekening bij het Verhaal van de statie: De Heer van Beest Mfedi-
cinae) D(octor) wierd terstond (in 1690) nominative eigenaar van dit huis en kerk, 
daar na by successie de Juffrouwen Aletta en Elisabeth van Wijk, deeze begeer ende 
ontslagen te zyn, is het geheele Erf getransporteerd geworden op Sieur Paulus de 

34) Kerk. Bibl. II, 83-85. 
35) Hofman,'Allerlei', 219-220. 
36) Antwoord. 11. 
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Vrees 37). Een analoog geval, waarvan een authentiek maar ongedateerd af
schrift is bewaard 38), zal de zaak duidelijk maken. Het betreft de dominika-
nenstatie in de Walsteeg onder het pastoraat van Jacobus Hanse (tl 793). 

Hoewel bij Coopcedulle voor den Notaris Jan van Dam, en zekere getuijgen in dato den . , . al
hier binnen Utrecht gepasseert, blijkt dat den Heer Johan Schade en Mej. A. G. M. Schade 
aan mijn ondergeschreeve verkogt hebben het huijs en erve staande binnen deese Stad Utrecht 
op de St. Maria plaats en uijt komende in de Walsteeg breder bij voorsz. coopconditie vermeld 
jegensvvoordig bewoond wordende bij den Eerw. pater Jacobus Hanse, voor de somma van 
twee duijsend guldens, en dat vervolgens bij de coopconditie de voor gemelde Heer Johan 
Schade en Mej. A. G. M. Schade bekenne van die voorsz. cooppenningen door mijn voldaan 
en betaald te zijn, in gevolge het Transport van het voorsz. huijs en erve voor den Ed. Achtb. 
gerechte dezer Stad Utrecht in dato den . . . ten mijnen namen en behoeve getransporteert, zoo 
verklaare ik ondergeschreeve Matthias Franciscus Banens mitsdesen, dat de gemelde coop
penningen door mijn niet en zijn voldaan nogte betaald. Bekenne deswegen voor mijn en mijn 
erfgenamen, geen het minste regt ofte eijgendom aan het voorschreve huijs en erve te hebben 
nogh oit te zullen pretendeeren, maar dat het voorsz. huijs en erve alleenich op mijn naam ten 
versoeke van den Eerw. pater Jacobus Hanse is getransporteerd . . . 
In teken der waarheijd is deese bij ons ondertekend binnen Utrecht op den . . . 

De transactie Blommaert-De Vrees zal van gelijkluidende inhoud zijn ge
weest. Voor de buitenwereld was het huis verkocht; voor intern gebruik was 
de nieuwe eigenaar slechts een nominatieve. 

Verhuisplannen 

Zo woelig het in de jaren 80 van de 18e eeuw in en om Utrecht is geweest - de 
democratische patriotten krijgen in 1786 het heft in handen, maar in septem
ber van het jaar daarop werden met behulp van Pruisische troepen het Oran
jegezag en de regentenaristocratie hersteld 39) - zo rustig is het in de Jerusa-
lemsteeg. Althans zo laat het zich bij gebrek aan gegevens aanzien. We weten 
alleen dat pastoor Tellegen toen een kapelaan had, de seculier Jacob Krom
wijk 40). 
De onrust begint als het laatste decennium van de eeuw is aangebroken. 
In de overeenkomst tussen de pastoor en de provinciaal van de augustijnen 
van 1780 had Teilegen beloofd als tegenprestatie voor het huurvrij wonen de 
gebouwen op eigen kosten te zullen onderhouden. Maar al spoedig blijkt het 
kerkgebouw niet meer zo goed in zijn voegen te steken. Reparatie zou grote 
kosten vergen. Wel had de pastoor een Laadje ingevoerd waar de Leden wel in 
gaven, maar de Kerk weinig van profiteerde 41). Teilegen antwoordt daarop: Dat 
is in het goed Hollands te zeggen, dat ik alles in myne zak stak . . . dog ieder weet 
dat ik zelv aan de laadjesgangers poneerde om zulks te verdeelen, de eene helft 
voor myne noodwendigheden en de andere helft voor de uitgaaven die men het nut-

37) Kerk. Bibl, II, 66, aant. b. 
38) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 17. Voor de geschiedenis van de statie in de Wal
steeg zie A.J . J. Hoogland, 'De Dominicanen te Utrecht' AAU, IX (1881) 212-225. Andere voor
beelden van deze niet ongebruikelijke procedure bij A. J. v. d. Ven, 'De driehoek van Sint Marie 
te Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1955, 33-80. 
39) 1. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie (Amsterdam, 1950) 147-254. 
40) Hij wordt op 5 febr. 1782 als zodanig vermeld in een lijst van parochies en priesters, RB, II, 
440 (= nr. 444c), en op 19 dec. 1788 in een naamlijst van pastoors en kapelaans, die toen den eed 
tot maintien van de constitutie hebben afgelegd, Hofman, 'Allerlei', 213-214. 
41) Kerk. Bibl., 11,68. 
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ügste zou oordeelen 42). Het nuttigste achtte hij blijkbaar niet het herstel van 
zijn kerk. Liever wilde hij uit de Jerusalemsteeg weg en met zijn gemeente 
verhuizen naar de sinds 1765 gesloten grotere jezuïetenkerk in de Heren
straat. 
Onderhandelingen daarover begon hij al vóór 1785, zoals nuntius Caesar 
Brancadoro op 19 juli 1791 naar Rome schreef 43). Van de oorspronkelijke 
eigenaars, de jezuieten, hoefde de pastoor geen moeilijkheden te vrezen. De 
Sociëteit van Jezus was in 1773 door paus Clemens XIV opgeheven. Maar ook 
deze kerk had een nominatieve eigenaar, de familie Rijkse, die zich tegen 
Tellegens plannen verzette. Aartspriester Berendtzen had volgens de zojuist 
vermelde brief aan de nuntius bericht, dat de Utrechtse magistraat de ver
plaatsing goedkeurde en de gelovigen dit verlangden. Brancadoro had daarop 
aan de verhuisplannen zijn goedkeuring gehecht op voorwaarde dat alles zon
der rumoer in zijn werk zou gaan en vroeg daarom aan de kardinaal-prefect 
van de Propaganda Fide de nodige machtiging. Rome antwoordde op 30 sep-

42) Antwoord, 16. 
43) RB, II, 781-782 (= nr. 823). 
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tember 1791 dat de nuntius er goed aan gedaan had pastoor Teilegen voor de 
verplaatsing van de statie verlof te geven 44). 
Intussen had Tellegen na veel moeite Willem Rijkse, bij successie van zijn 
overleden vader Jan Carel Rijkse nominatieve eigenaar van de Herenstraats-
kerk, overreed deze kerk aan hem en zijn gemeente ter beschikking te stellen 
45). 
Niet alle „parochianen" van de Jerusalemsteeg waren het met deze gang van 
zaken eens. Dat betreft dan niet de verhuizing op zich, maar de conditie 
waarop deze haar beslag zou krijgen. Vier vertegenwoordigers gaven in april 
1792 de burgemeesters en de vroedschap van Utrecht te kennen 46), dat zij ze
den ruim tien maanden met groote verwondering hebben vernoomen de aanhou
dende sollicitatien van den Eerw. Heer Adolf Teilegen . . . aan een gedeelte van de 
gemeente der voorzeide Bedeplaats, gedaan tot 't verbaten van voorzeide Bede
huis, en met gemelde Pastoor over te gaan, tot het Bedehuis genaamt de Heere
straat. Zij hebben voor zeker vernomen dat de pastoor, na verkregen appro
batie, de stadsregering zal verzoeken de kerk in de Jerusalemsteeg dan te slui
ten, ende te doen brengen in die staat, dat daar nimmer kerkelyke diensten meer in 
könne worden verricht. 
Dit laatste willen zij met alle kracht verhinderen, overtuigd dat het sluiten van 
gemelde Beedeplaats, en het brengen tot die staat van onbruikbaarheid, op 't ver
zoek van meergemelde Eerw. Heer Tellegen een notoir Attentat is op de eigendom
men, zo van huizing, kerk, huismeubelen en effecten. Pastoor Tellegen handelt 
daarmee tegen het contract tusschen zyn Wel Eerw. en de Eigenaars, zoo van de 
huizinge, als de Lyst der meubelen, by het aanvaarden van meermaal gemelde Pas-
tory in 't Jerusalems Steegje aangegaan. De supplianten verzoeken de magi
straat het zelve te wyzen van de hand of hun de gelegenheid te geven de kwestie 
mondeling toe te lichten. Dit verzoek, waarover de vroedschap op 16 april 
1792 besluit een advies te vragen van de burgemeesters en oud-burgemees-
ters, is ondertekend door Mart. Ouwers, J. van Cruysselbergen, Pieter de 
Vrees en C. Weyman 47). 
Gehoord het advies van burgemeesters en oud-burgemeesters, staat de vroed
schap pastoor Tellegen toe om uit de Bidplaats in de Jerusalemsteeg over te gaan 
in die van de Heerestraat. . . De bidplaats in de Jerusalemsteeg zal worden geslo
ten en geene Godsdienst in dezelve zal worden uitgeoeffend tot tyd en wyle de 
vroedschap om praegnante redenen haar daar toe moveerende anders mogte oorde
len .. . 
Zonder echter te treeden wien 't recht van eigendom van de Bidplaats in de Jerusa-
lemssteeg, met de effecten, goederen en 't geen verder tot dezelve behoort, compe
teert . . . Actum Utrecht den 4 Juny 1792 48). 
Met andere woorden: de augustijnenstatie gaat op slot, maar blijft in statu 
quo; de voormalige jezuietenstatie mag weer open. De kwestie van de eigen
dom, daarin wil de vroedschap zich niet mengen. 

44) Ibidem, 784 (= nr. 827). 
45) Kerk. Bib/..II. 70. 
46) Ibidem, 87-89. 
47) Behalve van De Vrees geeft de schrijver van Het Bedrog, 7-8, de beroepen van deze heren, 
resp. spiegelkoper, dansmeester en gewezen kleermaker. 
48) Kerk. Bib/.. 11.87. 
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Intussen was de provinciaal van de augustijnen, Ferdinand Achte, vanuit 
Utrecht op de hoogte gebracht van het dreigend onheil dat boven de statie 
hing. Pater Achte reageerde onmiddellijk door op 18 april 1792 naarNicolaas 
van der Weerden, openbaar Notaris, tot Brussele residerende, te gaan met het 
verzoek de heren Ouwers en Van Cruysselbergen te machtigen om voor hem 
ende uyt synen Naem te werken tot het openhouden van de statie gelegen in de Jeru
salems steegh binnen Utrecht, als ook om te maintineren hunnen (= der augustij
nen) eigendom van Huis en de Kerk met alle de Meubelen, dewelke daer volgens 
geschrevene Lysten en gemaakten Inventaris moesten gevonden zyn, ende in 't jaar 
seventhien hondert tachentigh den twelften July door zynen medialen voorsaet, den 
seer Eerweerdigen Pater Jacobus Vollaert aan den Eerweerdigen Heer Adolf Tei
legen gelaeten alleenelyk tot zyn gebruyk ende niet in Eigendom 49). De akte 
wordt dezelfde dag aan burgemeesters, schepenen en raad van Brussel ge
toond, die deze als wettig bekrachtigen. 

Tegelijkertijd rapporteerde de provinciaal de kwestie aan Luigi Ciamberlani, 
secretaris van nuntius Brancadoro te Luik. Deze wendt zich op 27 april 1792 
tot aartspriester Berendtzen 50). Ciamberlani is van mening dat Tellegen bui
ten zijn boekje is gegaan. Alsof hij de eigenaar van de statie was, heeft hij met 
de Utrechtse magistraat onderhandeld over de verhuizing naar de Heren
straat en de sluiting van de kerk in de Jerusalemsteeg. Berendtzen moet Tel
legen verbieden zijn plannen betreffende het laatste ten uitvoer te brengen. 
Het aantal staties mag niet verminderen, dient eerder te worden uitgebreid. 
Derhalve moeten alle goederen in de statie blijven. 
We zeiden reeds 51) dat het renversaal van de transactie Blommaert-De 
Vrees op 7 juli 1792 te Gent voor de notaris gebracht was. In dezelfde akte 
verklaarde de comparant Joseph Blommaert te committeren ende authoriseren 
de Heer Martinus Ouwens, Burger ende Insetene der stad Utrecht om het bovenge
noemde Huys ende Bedeplaats jegens de voorseyde Heer de Vrees syne Weduwe, 
heurs Successeurs te reclameren, ende 't sehe geregtiglyk te doen transporteren, 
op een persoon by hem gemagtigden de Heer Ouwens daar te benoemen, hem ge
vende volle magt ende authorisatie ten alle voorseyden effecte zoo als naer recht 
vereyscht word. Deze akte van notaris Le Maieur wordt op dezelfde dag door 
de Gentse magistraat gelegaliseerd. 
Geertruida de Vrees-Blom, die zich na de dood van haar echtgenoot de eige
naresse van de statie beschouwde, had geen bezwaar gemaakt dat pastoor 
Teilegen naar de kerk in de Herenstraat verhuisde en die in de Jerusalem
steeg aan haar bouwvallig lot werd overgelaten. Tegenover deze vrouw was er 
in Utrecht een andere, die zich het lot van laatstgenoemde kerk wel zeer aan
trok: Alberta van Soestbergen, koopvrouw in linnen en batist 52). Zij was een 
geestelijke dochter of klopje van de Augustijnenorde aidergetrouwste Lede
maat en aider cour ageuste Pleitster voor de zaak van haare Kerk, en welkers moed 
het behoud deze statie voor de Orde geweest is. Haare kennisse van zaaken, veel-

49) Ibidem, 85-86. 
50) J. C. van der Loos, 'Eenige brieven van Ciamberlani', AAU, LXII (1938) 162-192, hier 165-
166. 
51) Zieblz. 286. 
52) Het Bedrog. 7. 
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vuldig schryvens, en haare herhaalde pogingen by Burgemeesters, by Vroedschap
pen, by Municipaliteiten, zyn er de bewyzen af 53). 
Op 13 juni 1792 bericht pastoor Teilegen aan pater Henricus Kleijn te Am
sterdam, dat hij daags tevoren de toestemming van de gemeenteraad had ont
vangen om naar de Herenstraat te verhuizen 54). Hij denkt over vier weken 
de kerk te kunnen openen en nog eens vier weken nodig te hebben om zijn 
nieuwe huis te kunnen betrekken. Hij verzoekt Kleijn een afschrift te sturen 
van de destijds gemaakte inventarissen om alles bijtijds te kunnen regelen. Hij 
sluit een brief in voor provinciaal Achte met het verzoek die te willen door
sturen, daar hij niet weet waar deze zich bevindt. 
Dit laatste moet Kleijn spoedig gedaan hebben, want nog geen maand later 
staat p. Achte in de Jerusalemsteeg. Van zijn bevindingen stuurt hij Kleijn op 
9 juli een verslag 55). De provinciaal was op 7 juli aan de statie geweest maar 
vond de pastoor niet thuis. Aan de kapelaan 56) beloofde hij de volgende dag 
te zullen terugkomen. Dezelfde avond echter liet Tellegen ten huize van Al
berta van Soestbergen, waar Achte met zijn secretaris logeerde, een niet zo 
vriendelijke brief (ejus qualitate parum dignas) brengen. Een afschrift stuurde 
Achte naar Kleijn, dat echter niet is bewaard. 
De volgende dag vervoegt de secretaris zich aan de pastorie en weet Tellegen 
te bewegen met de provinciaal een gesprek te hebben. Dat gesprek gaat even
wel niet door, want Achte zit met een opgezwollen voet. Hij besluit de zaken 
met Tellegen schriftelijk af te werken en laat hem weten, dat diens brief hem 
zeer gekrenkt heeft. Niettemin zal hij een copie van de inventarislijst, waar 
Tellegen om vroeg, opsturen. De provinciaal laat Kleijn weten, dat hij de 
Utrechtse vrienden niet langer tot last wil zijn en op 10 juli naar Nijmegen zal 
doorreizen. Voor zijn vertrek zal hij nog naar mevr. De Vrees gaan om haar te 
bewegen het contract De Vrees-Blommaert af te geven. Tenslotte, schrijft 
Achte, heeft Alberta van Soestbergen gevraagd aan Kleijn mede te delen, dat 
pastoor Tellegen, die al bezig is zijn nieuwe kerk te vergroten, zijn gelovigen 
voorspiegelt dat de kerk in de Herenstraat zo groot wordt, dat zij de hele ge
meente gemakkelijk kan bevatten. Hij wil er ook een kapelaan bij hebben die 
de H. Mis van 9 uur kan lezen. Zo is het niet nodig dat onze kerk open blijft. 
Vervolgens zegt Tellegen: hoe meer kerken, hoe meer armen. Alsof, meent 
Achte, met het vermeerderen van kerken het aantal armen toeneemt! Maar 
van de armen heeft hij geen last; die stuurt hij met een briefje naar de Armen-

53) Kerk, Bib/., II, 73. De niet onbemiddelde Alberta, die nuntius Brancadoro in 1794 te Zeist 
een diner aanbood (zie blz. 304), overleed op 24 febr. 1810. In 1811 stichtte het R. K. Armbestuur 
te Utrecht drie eeuwige misfundaties, een voor Alberta, een voor haar moeder Johanna de Vrees-
Mulder en een voor haar stiefvader Petrus de Vrees, Parochiearch. S. Augustinus Utrecht, Regi
strant Memoriale, cap. V; Fundationes missarum, nr. 3-5. 
54) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 1 (origineel). Henricus Kleijn (1750-1814), geboren 
te Maastricht, was in 1780 in de Amsterdamse augustijnenstatie De Star gekomen als socius van 
Joseph Cuypers, die hij in 1796 als pastoor opvolgde. In zijn laatste jaren liet Cuypers, vicaris van 
de provinciaal voor de Hollandse augustijnenmissie, om gezondheidsredenen de te regelen zaken 
over aan Kleijn. Aan Kleijn danken wij de stukken betreffende de Utrechtse statie in origineel of 
afschrift. 
55) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 2 (origineel in het latijn). 
56) Henricus Christiaan van Heeck tekende op 4 juli 1791 de resolutie van 1764 als kapelaan bij 
Adolph Tellegen in de Jerusalemsteeg, Hofman, 'Allerlei', 205. 
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kamer. Meer kerken betekent volgens de pastoor ook een grotere belasting 
voor het volk, maar wat gaat hem dat aan? Ieder is toch vrij om naar die kerk 
te gaan die hij of zij verkiest. Tenslotte traineert hij het opknappen van zijn 
nieuwe statie zozeer, dat hij de onze niet voor de winter zal verlaten. Zodoen
de is er voor onze beschermers geen gelegenheid onze kerk te laten restaure
ren. 

Alsof het besluit van de Utrechtse vroedschap, dat de kerk in de Jerusalem-
steeg gesloten zal worden zodra Tellegen met zijn gemeente de voormalige je
zuïetenkerk binnentrekt, niet bestond, blijven zowel de augustijnen als de hun 
goedgezinde Utrechters bezig naar middelen te zoeken om de kerk op een of 
andere manier in bedrijf te houden. 

Wanneer nuntius Brancadoro in de maand juni 1792 in Amsterdam en 
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Utrecht het vormsel komt toedienen 57), wordt hij in beide plaatsen over deze 
kwestie benaderd. In Luik teruggekeerd zet hij dat in een brief van 20 juli aan 
de kardinaal-prefect van de Propaganda uiteen 58). Er is twist ontstaan, zo 
schrijft hij, tussen pastoor Teilegen en provinciaal Achte over de meubels van 
de pastorie die Tellegen binnenkort gaat verlaten. De augustijnen verlangen 
dat hun kerk na de verhuizing van de statie niet gesloten, maar aan hen terug
gegeven wordt. Er is een weldoener die de kerk wil laten restaureren. De pa
ters willen dat er dan weer een augustijn tot pastoor wordt benoemd. Dit 
heeft een augustijnse missionaris te Amsterdam (waarschijnlijk Kleijn) hem 
verteld. Brancadoro heeft er met aartspriester Berendtzen over gesproken, 
die er voor noch tegen is, maar wel van mening, dat men niet overhaast te 
werk moet gaan. Het aantrekken van „parochianen" mag pastoor Tellegen 
geen schade berokkenen. Van zijn kant is Brancadoro wel voor uitbreiding 
van het aantal staties. Bovendien doen de regulieren in de Hollandse Missie 
zeer goed werk. Met de niet-katholieke hoofdschout van Utrecht 59) heeft de 
nuntius over het herstel van de augustijnenstatie gesproken, die zijns inziens 
daartoe zeer genegen is. Voordat Brancadoro echter een beslissing neemt, wil 
hij eerst de mening van Rome horen. 

Kardinaal Antonelli, prefect van de Propaganda, antwoordt Brancadoro op 8 
september 1792 60): 

Wat u mij schrijft over het heropenen van een kerk te Utrecht is inderdaad een kwestie om 
goed over na te denken. Het is goed dat u daarover de mening van de aartspriester heeft ge
vraagd. Hoewel deze het noch goed- noch afkeurt, dat de augustijnen in deze statie geplaatst 
worden, ben ik er, wegens de gemaakte opmerking dat het weghalen van parochianen voor 
pastoor Tellegen nadelig zal zijn, eerder op tegen dat het plan doorgaat. Natuurlijk is het goed 
een nieuwe kerk te openen, maar nog belangrijker onenigheid tussen seculieren en regulieren 
te vermijden. De superieuren in de Hollandse Missie hebben steeds een evenwicht tussen bei
den nagestreefd ofschoon zij, evenals de Congregatie van de Propaganda Fide, meer voelen 
voor de seculieren dan voor de regulieren. Weliswaar kunnen de paters, omdat zij meer pries
ters in hun staties hebben, gemakkelijker aan de verlangens van de gelovigen voldoen. Van de 
andere kant zijn zij in ijver, afhankelijkheid en kennis de minderen van de wereldheren. Daar
om zou ik willen weten of het wel nodig is een nieuwe kerk te openen. Mocht dat inderdaad het 
geval zijn, dan zou ik er liever een seculier benoemen dan een regulier. Voor de niet-katholieke 
magistraat zal dat niets uitmaken. Het enig noodzakelijke is een weldoener te vinden die bij
draagt in de restauratiekosten. Maar als u deze zienswijze aan de aartspriester meedeelt, kan 
hij daarvoor wel enige vrome lieden vinden. Dit lijkt me de juiste weg en dan hoeven de regu
lieren zich niet te beklagen. Tot nu toe is de statie bediend door een wereldheer, en wat er ook 
in het verleden geweest is, het feit dat een seculier de laatste eigenaar was, moet gehandhaafd 
blijven. Ik wacht dus op nadere gegevens voordat de Congregatie een beslissing neemt". 

Nadere gegevens heeft Brancadoro echter niet gegeven. Op 5 oktober 1792 
antwoordt hij de zaak van de augustijnenkerk te Utrecht te zullen behandelen 
overeenkomstig hetgeen de kardinaal hem geschreven heeft 61). Misschien 
heeft hij er geen heil in gezien het in dit geval voor de regulieren op te nemen 

57) Een verslag van deze vormreis bij P. J. van Kessel, ed., 'Romeinse bescheiden in het huisar
chief Brancadoro', AGKKN, VIII (1966), 162-221, hier 168-171, en, wat Amsterdam betreft, bij 
J. C. van der Loos. Geschiedenis van de voormalige Catharinakerk te Amsterdam (Amsterdam, 1936) 
78. Brancadoro vormde in De Star op 14 juni 1792. 
58) RB, II, 800 (= nr. 846), 
59) Frederik Willem van Reede-Ginckel, graaf van Athlone, (1766-1810), zie NNBW, III (Lei
den. 1914) 1016. Zie ook blz. 296. 
60) RB, II, 803-806 (= nr. 852). 
61) Ibidem, II, 808 (= nr. 857). 
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62). Ietwat kribbig lijkt het te klinken als hij de kardinaal schrijft er met grote 
zorg voor te zullen waken, dat in zijn missiegebied geen onenigheid tussen se-
culieren en regulieren ontstaat. Maar die was er intussen wel. Ook zegt hij de 
wereldheren veelvuldig zijn genegenheid te hebben getoond. Desondanks 
blijft b.v. pastoor J. Cramer uit Amsterdam boze brieven naar dezelfde kardi
naal schrijven over Brancadoro's voorkeur voor de regulieren en zijn voort
durend passeren van de sec ulieren, die hij onderdrukte, uitschold en met sus
pensie dreigde 63). Op 9 oktober 1792 schrijft Cramer dat Brancadoro eerst 
alle moeite heeft gedaan om voor de kerk in de Jerusalemsteeg, die leeg 
komt, een augustijn, door vijf of zes malcontenten voorgesteld, tot pastoor te 
benoemen, maar de Staten willen geen regulier toelaten. Nu wil hij daar een 
seculier aanstellen, maar dat is weer tegen de zin van de aartspriester en de 
pastoors van de stad, die deze kerk gesloten willen houden of een andere be
stemming geven, daar er genoeg kerken zijn 64). 

De kerk in de Herenstraat gaat open 

Pastoor Teilegen had aanvankelijk gedacht binnen een paar weken de vroe
gere jezuïetenkerk zover opgeknapt te hebben, dat zij klaar was om zijn ge
meente er in te ontvangen. Dat viel echter tegen, ook al omdat hij de kerk 
wilde vergroten met de intentie, dat de kerk in de Jerusalemsteeg daardoor 
overbodig werd. Daarmee liepen de onkosten op tot ƒ 11.045,— 65). 
Maar in het begin van het volgend jaar was de zaak geklaard en wy gingen over 
op den 14e January 1793, schrijft Tellegen in zijn Antwoord 66). 

Ik liet in de Jerusalems Steeg alle meubelen, tafel en keukengereedschappen, die my ten ge
bruik gegeeven waaren, volgens de inventaris van den jaare 1780. En in de Kerk liet ik zelvs 
meer als ik er in gevonden had by de dood van de Eerw. Pater Loods, uitgezondert drie stuk
ken die in den jaare 1787 met al myn zilver gestoolen zyn: 't is genoeg bekend by wat gelegend-
heid 67). De Eerw. Heeren Pastoors Reael en Kluts wierden benoemd, om alles na te zien, en 
ik zorgde dat er iemand dag en nacht by die goederen bleef tot dat ze in het Roomsch Catholyk 
Kinderhuis overgebracht waaren. 

Hoe braaf dit ook moge klinken, de beschuldigingen die de tegenpartij en 
zelfs de nuntius tegen de handelwijze van pastoor Teilegen inbrachten, geven 
te verstaan dat er nog wat meer gebeurd is. Daar wordt gezegd: 

De tyd naderende dat de Eerw. Heer Pastoor tot zyne nieuwe Kerk verhuizen zoude, wilde, 
ofschoon hy in eene van ryke Kerkcieraden weivoorziene Kerk trad, echter die van de Jerusa-

62) Bv. Tellegen in zijn Memorie aan de stadsregering (zie blz. 301): Nu dient nog lol aanmerking, 
dal men nimmer grooter dienst aan den Nuntius Brancadoro zal doen als monniken hier Ie admilleren, 
van wie zijn ED een voorstaander is. De Memorie in GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 10; afschrift in Sta
tiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 13. 
63) AGKKN, VIII (1966) 171. Over de verhoudingvan Brancadoro tot Cramer en Ten Hulscher, 
Polman, Katholiek Nederland, II, 246-254. Voor de laatste biografie van Brancadoro (1755-1837) 
zie P. J. van Kessel in Nationaal Biografisch Woordenboek (uitgeg. door de) Koninklijke Acade
miën van België, VIII (Brussel, 1979) 96-105. Brancadoro werd in de zomer van 1795 als secreta
ris van de Propaganda Fide naar Rome geroepen. Op 6 juli 1800 werd hij geadfilieerd aan de au
gustijnenorde, Generaal Archief O.S.A. Rome, Dd 241, 79. In 1801 tot kardinaal gecreëerd, 
kreeg hij in 1820 de S. Augustinuskerk aldaar als titelkerk toegewezen. 
64) AGKKN, VlU ([966) \79. 
65) Tellegen in zijn Memorie (vgl. noot 62). Hofman, 'Allerlei', 233. 
66) Antwoord, 6. 
67) Over deze diefstal hebben wij geen bericht kunnen vinden. 

294 



lemssteegs Kerk ook medeneemen, en de oude en versleetene prullen van meubelen, met de 
boeken der Bibliotheek (die hy zeide geen dubbeltje waard te zyn) aan de Orde der PP. Augus-
tynen weder geven. Hier kwam groote oppositie, de getrouwe en aan de Jerusalemssteegs Kerk 
verknogte Leden verzetteden zich tegen deezen stap 68). 

Deze groep onder aanvoering van Alberta van Soestbergen en Martinus Ou-
wers stelden zich tegen my (= Teilegen) in de bres, schreeuwden door de Stad, 
schreeven na buiten, zonden smeekschriften na den Nuntius, leverden Requesten in 
by de Magistraat 69). 
Pater Kleijn had Tellegen op 12 januari daarover een brief geschreven, die 
omdat ze een ongepaste vermaning bevatte, de pastoor niet waard vond te be
antwoorden. 
Kleijn schreef de 29e januari een nieuwe brief om voor 't laatst in 't vriendelijke 
mijne sentimenten over onze zaak aan UE's begrip bloot te leggen: 

Noit hebbe ik in eenige canonike rechten gelesen, noch in wat diocese ik gewoont hebbe oit in 
practijk gezien, dat een pastor van d'eene kerk in eene andere verplaats wordende recht heeft, 
om de kerk welke hij verlaat, van haare besittingen te beroven, of om onder zijne custodie te 
houden 't gene aan die kerk toebehoort. Noch ongehoorder is het dat eenen zodanigen priester 
zou werken ter vernitiging van eene zodanige kerk. Voorwaar eene spikspelder nieuwe leering, 
die mij zou voorkomen onmogelijk te zijn om aanhangers te vinden, indien men, tot verwonde
ring van al wie 't hoort, eenen zodanigen in UE. perzoon niet ontmoetede. 
UEerwaarde weet dat 't huijs en kerk in de Jerusalems-steegh ons toekomen; dat onze voorou
ders die erven met hun ijge geld gekocht en betaalt hebben, waar alles wel terdege op de Regis
ters van onze provincie aangetekent staat; dat alle kerkcieraaden en huijsmeubelen als ook de 
bibliotheek door de godsvrugt, vleijt en zorg van onze paters zijn aangelegt. UE. heeft het zelfs 
erkent bij 't opneemen en teekenen der inventarissen. Men heeft aan UEerw. gratis het ge-
bruijk van alles gelaaten, daar men echter Recht had om huurpenningen te doen verwoonen; 
men heeft alles aan een discrete gebruijk overgelaaten, onder belofte nochtans van alles be
hoorlijk te zullen onderhouden, en men heeft tot waarborg van dit alle niets anders genomen 
dan bloot UEerwaardes conscientie. 

De inventarislijsten, waarom Tellegen op 13 juni 1792 had gevraagd, had 
Kleijn hem laten bezorgen en de provinciaal was in Utrecht geweest. 

Met dit alle doet UE. niet anders dan draalen, en laat door de veelvuldigheid van omwegen 
blijken dat d'intentie niet suijver is . . . 
Daarom, noch eens, ziet van alle ambages en omwegen af, gaat recht door zee, geeft getrouwe
lijk de sleutels en alles volgens inventaris aan d'Heer M. Ouwers over, die uijt onzen naam de 
zaak waarneemt, en daartoe behoorlijk gekwalificeert is. UE. zal er niet aan misdoen, ik repon-
dere voor dien, werkt steeds mede, zoals UEerwaardes en mijne plicht vergt, tot behoud van 
vreede. Overgaande tot de nieuwe statie treed UE. in een recht 't gene wij niet beknibbelen, 
maar tracht ook niet andermans recht te verminken 70). 

Pastoor Tellegen is behoorlijk in de kuif gepikt en schrijft de volgende dag, 30 
januari 1793 heet van de naald: 

UEerw's laaste brief vervult met onwaarheedens en ligtvaardige uijtdrukkingen verdiende zee-
ker ook geen antwoord . . . Hoeveel UEerw. ook mag geleezen hebben in canonike rechten, 
vertrouwe echter UEerw. die niet alle in haare eijndens en omstandigheeden heeft doorgront, 
en dat UEerw. weijnig kennis draagt van 't geene in andere diocesen doorgeleerdtste en braaf
ste mannen is in het werk gesteld. 
Hetgeene mij nu voornaamentlijk beweegt UEerw. te andtwoorden, is het weijnig denckbeeld, 
dat UEerw. schijnt te hebben van de moeijlijkheijd van met een gemeijnte over te gaan tot een 
ander beedehuijs . . . Deeze moeijlijkheijd verzoeke te overweegen, en vervolgens UEerw's 

68) Kerk.Bibl.,\\,l\. 
69) Antwoord, 5. 
70) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 4 (minuut). 
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ligtvaardige vermoedens en uijtdrukkingen te vermijden . . . en zoo niet hoog te spreeken van 
gerechtigheijd en regtzinnigheijd, als men niet ontziet de naam en inborst van zijn meede-
mensch zoo ligtvaardig als liefdeloos te verdencken en te bezwalken 71). 

Op Kleijn's raad de nuntius onverwijld te gehoorzamen antwoordt de pastoor 
dat hij zich nooit aan die gehoorzaamheid heeft onttrokken. Maar de nuntius 
dacht over Tellegens gehoorzaamheid toch wel enigszins anders. Eerst ver
zoekt hij burgemeester Van Westrenen pastoor Tellegen te bevelen aan Ou-
wers de sleutels van de kerk in de Jerusalemsteeg te overhandigen, opdat aan 
de kerk, die door bouwvalligheid een bedreiging vormt voor de omwonenden, 
de nodige reparaties uitgevoerd kunnen worden 72). 

Vervolgens schrijft Brancadoro aan de graaf van Athlone 73) over de insubor
dinatie en het niet willen luisteren van pastoor Teilegen, die zijn herhaald ge
dane bevelen niet opvolgt. Hij vraagt de hoofdschout eveneens te willen be
middelen: 

Le euré Tellegen a quitté comme vous savez son ancienne station qui appartenoit aux pères 
Augustins. Je lui ai ordonné de rendre à ces pères les clefs de leur ancienne église avec tout ce 
qui leur appartenoit, mais infecté de la rrïaledie qui s'est emparée de toutes les têtes pour notre 
malheur, possédé de l'esprit d'insubordination et de désobéissance, il refuse opiniâtrement de 
le faire malgré mes ordres réitérés. C'est pourquoi je vous prie de me faire la grace, de concert 
avec la respectable régence, d'obligé ce curé de m'obeir en ce point, étant trop juste qu'il ren
de ce qui ne lui appartient pas, et tout à fait odieux qu'il cherche par de prétextes frivoles et de-
raisonables de le retenir contre la justice, et contre les ordres de celui à qui il a juré obéissance. 
Je suis vraiment confus de recourir à vous pour me faire obéir de mes prêtres, mais telle est 
l'extrémité à la quelle nous sommes réduits de nos jours. 

Hier is duidelijk de grafelijke prelaat van het ancienne régime aan het woord. 
Hij interpreteert Tellegens houding als zou deze geïnfecteerd zijn door de re
volutionaire ideeën van zijn dagen, die alle hoofden op hol heeft gebracht. Na 
een uiteenzetting van wat de gehoorzaamheid moet inhouden zowel in we
reldlijke als geestelijke aangelegenheid beveelt de nuntius hem deze zaak 
dringend aan. 

De wereldlijke overheid schijnt op pastoor Tellegen rechtstreeks druk uitge
oefend te hebben 74). Burgemeesters en oud-burgemeesters van Utrecht heb
ben goedgevonden, schrijft aartspriester Berendtzen aan de regenten van het 
R. C. Kinderhuis, dat de goederen uit kerk en pastorie van de Jerusalemsteeg 
daar tijdelijk worden opgeslagen en dat de pastoors Kluts en Reael daarop 
toezicht zullen houden 75). Dit hield in dat Tellegen de sleutels aan Ouwers 
moest afgeven. 
Toen deze de deur ontsloten had vond men het Huis en de Kerk allerdesolaatst, 

71) Idem. nr. 5 (origineel). 
72) Düsseldorf, 26 febr. 1793 (afschrift), Idem. nr. 6. 
73) Düsseldorf, 4 maart 1793 (afschrift), Idem, nr. 7. Vgl. noot 59. 
74) Kleijn spreekt van dwanck van de sleutels te moeten afgeven, vgl. blz. 312. terwijl Tellegen in 
zijn Antwoord schrijft de geweldige rukking der sleutelen uit mme handen en uil die ran Meju/j. de 
Wed. van Paulus de Vrees (blz. 18). 
75) Statiearchief O.S.A. Utrecht, 111,2, nr. 3 (afschrift). De brief is niet gedateerd, maar wij ne
men aan dat hij in deze tijd is geschreven. Petrus Kluts bediende de voormalige jezuietenstatie in 
de Catharijnesteeg; Joannes Reael de voormalige dominikanenstatie in de Dorstige Hartsteeg. 
Het R. K. Kindertehuis was gevestigd in huize Zoudenbalch in de Donkerstraat. 
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alles uit zyn plaats geschoven veel zaaken gescheurd, gebroken, het halfvergruisde 
Orgel pronkte met dit opschrift: Requiescant in pace en de deur van 't Choor met 
Amen 76). De gebouwen bleken in zulk een slechte staat te zijn, dat onmid
dellijke reparatie nodig was. Ouwers, gecommitteerd zynde van zyne meede Di
recteuren van de Roomsch Catholyke Armekamer, vergaderende in de Donker
straat binnen deeze Stad, schrijft dan ook de burgemeesters en de vroedschap 
bevonden te hebben dat het muurwerk op verscheide plaatzen uitgezet en verzakt 
is en de zeimuur ten eenemaal is ontrampeneerd. . . Reparatie is noodzakelijk 
ter voorkoming van ongelukken temeer, alzo de naastgeleegene buuren bereids 
daarover een en andermaal lastig en klagtig zyn gevallen 77). Hij verzoekt de 
raad als van den wezentlyken eigenaar der voorschrevene huizinge gekwalificeerd 
om de nodige reparaties te mogen laten doen. 

Op 1 juli 1793 vraagt de raad advies aan de Gecommitteerden van Stads Fi-
nantie Kamer. Wanneer dit binnen is, geeft de vroedschap twee weken later 
aan de suppliant permissie tot voorkoming van ongelukken de reparaties uit 
te voeren unvermindert nogtans der Vroedschaps Resolutie van den 15 Juny 1792 
omtrent opgenoemde Bidplaats genoomen, welke by deeze in zyn volle kragt en 
waarde gehouden word 78). 
Nu Ouwers en de zijnen de sleutels in handen hebben, laten zij het echter niet 
enkel bij het repareren van de gebouwen. Terstond ging men de kerkcieraaden, 
altaars en priesterlyke gewaaden in staat van gebruikelykheid stellen, waarin de 
godsvrugt van den Heer Martinus Ouwers en Mejuffrouw Alberta van Soestbergen 
by uitstek uitgeblonken heeft 79). Dat was tegen de bedoeling van de vroed
schapsresolutie van 1792, maar eenmaal de eerste stappen op de weg naar het 
herstel gezet, vertrouwen zij er op, dat de rest ook wel zou gelukken. De Kerk 
nu tot staat van gebruiklykheid gebracht zynde, gaven zich de gekwalificeerde Bur
gers alle moeite by de Regeering, om te verkrygen dat er wederom een P. Augustyn 
in hunne Kerk defunctien mögt verrichten 80). Begrijpelijk, dat deze demarches 
de woede van pastoor Tel legen opwekten. Het waaren de reparatien niet, zo 
schrijft hij in zijn Antwoord 81), die ses maanden daarna gedaan wierden aan die 
Kerk, die onze aandacht opwekten, neen het waaren de aanhoudende demarches 
die steeds gebezigd wierden, om het 2e lid der Wet van den Raad van den 4e Juny 
1792 te doen vervallen, om die statie wederom te openen. 

Een bezoek aan IYlaarssen 

Pater Kleijn was intussen van mening, dat hij maar eens moest gaan praten 
met aartspriester Berendtzen. Samen met Adam Beckers, ex-jezuiet en pas
toor van De Krijtberg te Amsterdam 82), gaat hij naar Maarssen en heeft daar 

76) Kerk. Bibl, II, 72. 
77) Ibidem, 89-90. 
78) Ibidem. 
79) Ibidem, 72-73. 
80) Ibidem, 73. 
81) Antwoord, 6. 
82) Beckers kwam in jan. 1787 in de voormalige jezuietenstatie De Krijtberg, maar kreeg van 
aartspriester A. Meylink, en na diens dood van H. ten Hulscher, geen verlof daar werkzaam te 
zijn. Hij wist met behulp van enige notabelen, die de kerk kochten, van de magistraat het burger-
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op 8 oktober 1793 met de oude heer een gesprek, waarvan hij een verslag 
maakte 83). 
Berendtzen blijkt de regulieren niet ongenegen te zijn, maar wanneer Kleijn 
hem vraagt de augustijnse zaak met de magistraat te willen bespreken, wijst 
hij dit meteen af. De protestantse bestuurderen zullen hem daartoe geen gele
genheid willen geven. De aartspriester vertelt, dat hij bij toeval een gesprek 
had met burgemeester Van Musschenbroek, waaruit duidelijk bleek dat deze 
tegen de heropening van de kerk was. 
Nuntius Brancadoro is te goedgelovig in de medewerking van hoofdschout 
Athlone om de resolutie van 1764 ingetrokken te krijgen. Zijn brief over de 
ongehoorzaamheid van Teilegen is uitgelekt en heeft kwaad bloed gezet. Be
rendtzen geeft Kleijn daarom de raad te wachten tot na 12 oktober, wanneer 
een nieuwe stadsregering gevormd is. 
Interessant is zijn mededeling over de aanleiding tot de resolutie van 1764, 
zoekende de schuld daarvan teneenenmaal op de jansenisten te schuijven. Op het 
eind van het gesprek roert Kleijn de eigendomskwestie van de statie nog even 
aan. Teilegen int namelijk de rente van drie obligaties die op naam van de 
kerk staan. Berendtzen vindt dat juist, omdat de pastoor er de lasten van 
draagt. Maar Kleijn is het daarmee geheel oneens. Er zijn geen lasten aan ver
bonden, omdat de rentebrieven door pater Van Crombrugghe als geldbeleg
ging gekocht zijn. Dat was Berendtzen niet bekend. Als de zaak zo is, ant
woordt hij, dan behoren ze u toe. 
Over de gemelde rentebrieven of obligaties 84) heeft Berendtzen bij Tellegen 
informaties ingewonnen. Diens antwoord neemt de aartspriester geheel op in 
zijn latijnse brief van 5 december 1793 aan Kleijn 85). 
De kwestie is er niet duidelijker door geworden en Berendtzen raadt Kleijn 
daarom aan er voortaan maar rechtstreeks over naar Tellegen te schrijven. 

schap te verkrijgen en zijn admissie. De door de regering gesloten kerk mocht weer voor de ere
dienst opengesteld worden. Dit veroorzaakte nogal wat deining en moeilijkheden onder de cle
rus, zie Van Hoeck, Jezuïeten in Nederland, 284-285, en RB, II, passim lussen blz. 594-849. De 
„successen" van Beckers t.a.v. zijn kerk zullen Kleijn ertoe gebracht hebben hem naar Maarssen 
mee te nemen, maar Berendtzen lijkt met zijn aanwezigheid niet zo ingenomen te zijn. Voor Bec
kers zieNNBW, III (Leiden, 1914)75-76. 
83) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 8 (origineel). Wij geven dit gesprek in zijn geheel als 
bijlage, niet alleen omdat het een smeuïg verhaal is, maar ook omdat het veel achtergrondinfor
matie bevat. 
84) GAU. Stad, III, nr. 179, nr. 8 bevat een door De Carnoncle geschreven, maar door Alberta 
van Soestbergen en Martinus Ouwers ondertekende Memorie door 't welk bewezen wordt, dat den 
eygendom van 't bedehuis van de Jerusalemsteeg niet is aan de gemeente van d'Heer Tellegen, met de 
twee bijlagen afgedrukt in Hofman, 'Allerlei', 218-221. In bijlage B Copie van 't gegeven renversaal 
door den Eerw. Heer Tellegen (24 juli 1793), waarvan ook een afschrift in Statiearchief O.S.A. 
Utrecht, III, 2, nr. 9, wordt gesproken van drie nieuwe i.p.v. vermiste obligaties, elk groot 
ƒ 500,-, staande op naam van de R. C. Kerk in de Jerusalemsteeg. De eerste is een obligatie van 
de provincie Utrecht, de tweede geconverteert van Emilia Hochepied in dato 28 maart 1715, de der
de staande ten naame van Anna Eel in dato 28 maart 1715. Tellegen verklaart, dat zij hem niet in ei
gendom toebehoren, maar dat hij wel de rente ontvangt voor de daarvoor verrichte kerkelijke 
diensten. Hij zal ze afgeven, als de kerk in de Jerusalemsteeg geopend mocht worden. 
Bijlage A is een authentieke copie van de transactie Blommaert-De Vrees van 16 maart 1781, af
gegeven door notaris Jan Jacob Kruyder te Utrecht op 8 mei 1792, vgl. noot 29. 
85) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 10 (origineel). 
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Het jaar van de omwenteling 

Zo zijn we dan beland in 1794, een jaar dat nieuwe ontwikkelingen brengt 
voor beide kerken. In februari krijgt pastoor Teilegen een nieuwe kapelaan, 
die zijn opvolger zal worden, Gijsbert van Bennekom 86) en een halfjaar later 
komt er weer een augustijn in de Jerusalemsteeg. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er vanuit Utrecht of Amsterdam aan de 
provinciaal van de augustijnen bericht is, dat Martinus Ouwers de sleutels van 
kerk en pastorie in handen had en de nodige reparaties gedaan waren om de 
gebouwen voor instorten te behoeden. Daarbij zou ook wel eens gesugge
reerd kunnen zijn het er maar eens op te wagen een pater naar Utrecht te stu
ren, minstens om Kleijn van zijn Utrechtse besognes te ontlasten. Het Verhaal 
doet iets in die richting vermoeden: Daarom vond de Wel Eerw. P. Provinciaal 
der Augustynen Joannes Petrus van de Winckel, goed om de Eerw. Pater J. F. J. de 
Carnoncle tot Utrechts Statie te stuuren, om de tegenkantingen beter ontwaar te 
worden, en dezelve gemakkelyker te können opruimen 87). Drie dagen na de 
overwinning van de Fransen onder Jourdan op de geallieerde troepen bij 
Fleurus (26 juni 1794) vertrok De Carnoncle uit het klooster te Mechelen met 
een door zijn prior getekend bewijs van goed gedrag 88) naar het Noorden. 
Via Amsterdam, waar hij enkele weken bleef, komt hij in Utrecht, meldt zich 
bij Alberta van Soestbergen 89) en vestigt zich in augustus 1794 in de Jerusa
lemsteeg. 

Toen nuntius Brancadoro in de maand daarop te Utrecht weer het vormsel 
kwam toedienen gafhy kennis van zyne zending, wierd geaggreëert en behoorlyk 
gemunieert 90). Via de augustijnse vrienden verzocht hy by de Regeering het Bur
ger recht, 't geene illico 91)/« de gewoone form vergund wierd en verkreeg de per
missie, om in stilte in zyne Statie te mogen Misse leesen, daar hy terstond gebruik 
van maakte 92). De opgeslagen kerk- en huismeubelen werden, onder protest 
van de pastoors Kluts en Reael, uit het R. C. Kindertehuis naar de Jerusalem
steeg teruggebracht en toen de afgezette stadhouder Willem V in het najaar 
Utrecht bezocht, heeft De Carnoncle s ig aan hem gepresenteert en geaddres-
seert ten eynde dit bedehuys als voor heen te mogen gebruyken tot een R. C. Kerk. 
In deze opzet is hij echter niet geslaagd 93). 
Intussen rukten de Franse legers naar het Noorden op. In december 1794 
trokken zij o.l.v. Pichegru over de bevroren rivieren en op 16 januari 1795 be
zetten zij de stad Utrecht. Van deze „gelukkige omwenteling" 94) gebruik 

86) Hofman, 'Allerlei', 205. Of Van Heeck (zie noot 56) dan nog in de statie werkt, weten we niet. 
Hij wordt in 1795 vermeld als pastoor te Bakhuizen, B. H. Pel, 'Het kerspel Ankeveen', AAU 
XXIV (1897) 290-291. 
87) Kerk. Bibl., II, 74. Johannes Franciscus Josephus de Carnoncle (1756/7-1815) was afkomstig 
uit Enghien (Edingen). 
88) Prov. Archief O.S.A. Utrecht, Dossier De Carnoncle. 
89) Het Bedrog. 9. 
90) Kerk. Bibl, 11,74-75. 
91) Onmiddellijk, d.w.z. in okt. 1794, vgl. Hofman, 'Allerlei', 223. 
92) Kerk. Bibl.. II, 75. 
93) Hofman,'Allerlei', 223. 
94) De bezetting van Noord Nederland door de Fransen werd door de katholieken geprezen als 
een gelukkige omwenteling. Alle onderdrukte kerkgenootschappen werden gelijkgesteld met de 
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Doodsprentje Johannes de Carnoncle OSA (1756-1815)Prov. Arch. OSA. 

makende wordt er aan de Municipaliteit van Utrecht een request gezonden 
95). In dit document geven de Roomsch Catholyke Gemeenten deezer Stad - dat 
zal wel niet geheel en al juist zijn - te kennen dat er altijd acht kerken te hun
ner beschikking waren, waarvan tot hun leetweezen en smerte eene geslooten is 
geworden en hun Gemeente veel groot er geworden zynde, hunne Godsdienst niet na 
behooren kunnen waarneemen. Om niet onderden blooten hemel hunne plichten te 
moeten doen, verzoeken zij de regering dat de Roomsch Catholyke Kerk in de Je
rusalems Steeg, die thans in staat is, om er de Godsdienst pligten in te kunnen ver-
rigten en waar in J. F. J. de Carnoncle, Roomsch Priester en Burger deezer Stad, 
Lidt van 't order aan welk de kerk en huizing behoort, geopent mag worden, en den 
zelven Priester de Carnoncle mag worden gepermitteert. . . omme in deeze gun
stige Vryheid, die wy thans mogen genieten, aldaar in voorschreve Kerk den dienst 
te mogen verrigten. 

Op 2 februari 1795 wordt dit verzoek geaccordeert, onder deeze, mits: dat dezel
ve Kerk provisioneel ten dienste der Fransche Troupen zal worden gebezigt in ge
volge deRequisitie van den Franschen Commandant thans hier guarnisoen houden
de 96). 
De zondag daarop, 8 februari 1795, verrichtte pastoor De Carnoncle tot alge-

bevoorrechte publieke kerk, er komt vrijheid van godsdienstuitoefening, zie Th. Clemens, 'De 
omwenteling van 1795', Spiegel Historiael, XIII (1978) 729-735; dezelfde, "De reactie van de 
Rooms-Katholieken op de omwenteling van 1795', Documentatieblad van de Neder!. Kerkgeschie
denis van de 19e eeuw, V (april 1979) 42-50. 
95) Kerk. Bibl, II, 91-92. 
96) Ibidem. 
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meene blydschap voor de eerste maal de plechtige dienst met eene gepaste redevoe
ring. Na den dienst wierd er door de Zangers en Zangeressen een toepasselyk Cou
pletje in accord gezongen: 

Chorus 

Is ooit blyder dag gebooren, 
Barre winter dag hoe schoon, 

Doet gy ons met 's Hemels chooren, 
Zingen hier voor Godes Throon. 

Huppelt vrolyk God-verligten. 
Zingt triomph met blyden stem. 

Daar wy nu weer zien oprigten, 
't Gods-ampt in Jerusalem. 

Solo 

Lieven Jesus ziet ons knielen, 
Voor uw Opper Majesteit, 

Vreugde voedzel onzer zielen, 
Pand van onze zaligheid. 

Sterk ons dog, blyf in ons midden, 
Luister naar ons zwakke stem, 

Tot wy u volmaakt aanbidden, 
In het nieuw Jerusalem 97). 

'If money go before . . .' 

Nu de buurtgemeente van de Herenstraat bemerkt heeft, dat het gewone ker
kelijke leven in de Jerusalemsteeg weer op gang is gekomen, begint men daar 
onrustig te worden en brieven te schrijven. 
In zijn Memorie aan de stadregering 98) zet pastoor Tellegen alles nog eens op 
een rijtje: de verhuizing naar de Herenstraat en de redenen daarvan; de res
tauratiekosten die ƒ 11.045,- bedragen; de tegenwerking van vier zo mun-
nicksgezinden lieden nl. klopje Soestbergen, Mart in us Ouwers, den dansmeester 
Kruijselbergen en Weijman die tegen zijn verwachting erin geslaagd zijn de re
gering over te halen het bedehuis weer te openen. Dat was helemaal niet no
dig geweest en ook tegen de afspraak. Er zijn in Utrecht al zeven kerken, ter
wijl Delft, Dordrecht, Middelburg er maar één hebben en Rotterdam met 
viermaal zoveel katholieken slechts twee. 

Nu is het zeeker dat niemand bij het open blijven van het Beedehuijs in voorn. Steegje meerder 
schaade (gelijk nu reeds in korte tijd is ondervonden) zou lijden als ik de collectens, die in en 
buijten de kerk geschieden op zon- en feestdagen, als ook het geld der plaatse aan de kerk-
meesteren hebben afgestaan, om daar door de interessen van te betaalen. en door den tijd de 
schulde af te leggen. Wanneer nu in de naarbijheyd weder een kerk open is, dan gaan een 
groote meenigte daar naar toe, die schoon tot mijn gemeente niet behoorende, echter hier zeer 
dikwils te kerk kwaamen, waardoor de collecten alhier grootelijks vermindert. 

97) Ibidem, 75, 92. 
98) Zie noot 62, 
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Met een variant op Shakespeare 99): Als het om de centen gaat, worden er 
merkwaardige wegen bewandeld. Het is duidelijk dat Tellegen zijn inkomsten 
ziet verminderen. Hij probeert nu de stadsregering ervan te overtuigen, dat 
de vier genoemden 

uijt zugt tot munnicken . . . nimmermeer ophouden te werken voordat het voorn. Beedehuijs 
(= de kerk in de Herenstraat) eens voor altijd gesloten is, en tot een ander gebruijk is aange
legt . . . Verondersteld dat men voor toekomende tijden volstreckt nog een R. C. Beedehuijs 
nodig hadde . . . was het dan niet veel beter gevoegelijk, een gelegentheijd er toe te zoeken ont
rent de Weerdpoort voor die lieden die daar ontrent of buijten die poort woonen, en voor al
toos dan te vernietigen dien twistappel het Beedehuijs in het Jerusalem steegje. 

Verder waarschuwt hij, dat zo de tegenpartij de vreemdeling De Carnoncle 
niet zou kunnen behouden zij een andere augustijn uit het Staatengebied zul
len voordragen. 

Deze is de onrustige Pater Klijn, de 2e te Amsterdam in het Spinhuijs steegje . . . maar zoude 
zo een niet beter voegen terug te keeren naar zijn klooster, waarvoor hij geprofessiet is, als hier 
in de Stad nog onrust te komen maaken gelijk hij geduurig voorheen bij de R. partij kwam 
loopen en hier op assche-woensdag (= 18 febr.) nog openbaare dienst gedaan heeft in het Jeru-
salemsteegje. 

Al deze redenen geeft hij de heren ter overweging met de bedoeling dat zij de 
augustijnenstatie maar weer moeten sluiten. 
Ook de kerkmeesters van de R. C. Gemeente voorheen vergadert in de Jerusa-
lemssteeg in de huisinge van de wed. Paulus de Vrees, maar tans vergaderende in 
de Heerestraat op de Nieuwe Gragt uytkomende, competeerende deze huysinge aan 
defamielie Rijkse schrijven in gelijkluidende bewoordingen aan de burgers re
presentanten van Utrecht 100). De gemeente van de Jerusalemsteeg heeft on
der aan ons onbekende voorwendsels de permissie tot de openbare uytoeffening van 
den Godsdienst weeten te verkrijgen. De regering wordt verzocht de godsdienst
oefeningen aldaar te verbieden en alle kerkgoederen weer te laten terugbren
gen naar het R. K. Kindertehuis. 
Op 20 maart 1795 vraagt de vroedschap hierover advies aan het „Committé 
tot 't publiek onderwys". Dit advies gehoord hebbende verklaart de provisio
nele municipaliteit op 5 april het besluit van 2 februari 1795 betreffende het 
openen van de kerk in de Jerusalemsteeg en de door De Carnoncle te verrich
ten diensten te handhaven, en voorts het dispuit dat deeze kerk oft pastoor mögt 
worden aangedaan te verklaar en dommestiecq 101). 

Dan komen de seculiere kapelaans in het geweer. Eind april werd namens 21 
kapelaans uit Utrecht en omgeving een door 10 van hen ondertekend request 
verzonden aan de representanten van de Staten van Utrecht. Met een beroep 
op de „Rechten van den Mensch en Burger" verklaren zij, dat zij in hun recht 
en aanspraak op de pastorie van de Jerusalemsteeg beknot zijn, omdat daar 
een buitenlandse pater, staande de algemene staatsresolutie van 1764, gead-
mitteerd is. Indien nu onder praetext van vrijheid van godsdienst een ieder zig 
maar willekeurig als Pastor komt op te werpen, zouden wij weldra onze provintie 
opgepropt zien met kloostergeestelijken uit Braband en elders en is er voor de ka-

y9) 'If money go before, all ways do lie open', The merry wives of Windsor, 2, 2. 
100) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 3, afgedrukt in Hofman, 'Allerlei', 222-224 
101) Kerk.Bibl.,11,93. 
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pelaans weinig kans op promotie, bij gevolg geen behoorlijk bestaan. Hun ou
ders, die hen van 't zweet hunnes aanschijns met groote kosten hebben laaten sta
deeren, zullen de vrucht van hun arbeid niet kunnen smaken, als buitenlan
ders misbruik maken van de voor ons zoo gezeegende omwenteling. De resolu
tie van 1764 tegen de religieuzen dient derhalve onverkort gehandhaafd te 
blijven 102). De brief wordt op 29 april doorgestuurd naar de municipaliteit 
van de stad, die op 7 mei ook hierover aan hetzelfde comité advies vraagt. 

Vervolgens wendt een aantal kerkgangers van de Herenstraatskerk zich zowel 
tot de gemeenteraad van Utrecht als tot de Staten eveneens met een beroep 
op de resolutie van 1764, dat zij De Carnoncle verbieden nog verder zijn pas
toraat uit te oefenen en het kerkgebouw met volkomen consent van de legaale 
eigenaresse (= de zich als eigenares beschouwende wed. de Vrees-Blom) te be
stemmen tot een plaats alwaar de Roomsche Jeugd, onder het opzigt van kundige 
leermeesters, in kunsten en weetenschappen . . . zouden onderwezen worden 103). 

De gemeente van de Jerusalemsteeg, bemerkende dat die van de Herenstraat 
grof geschut in stelling gebracht hebben om hen en hun herder uit kerk en 
huis te verdrijven, verzendt een door 31 leden ondertekende brief naar de 
municipaliteit met het verzoek dat zij moghen gehoort worden over 't gene le
ghen hunnen Herder met naam J. F. J. de Carnoncle, Burger van deze Stad, door 
Request ingedient is, voor-al-eer daar over resolutie genomen word 104). Daarbij 
komt nog een brief, nu door 38 leden getekend, waarin de geschiedenis van 
de statie vanaf 1690 kort wordt vermeld met de aantekening dat zij in vorige 
requesten alles naar waarheid hebben medegedeeld over den burger de Car
noncle, lidmaat van het order aan wie de kerk en huijsing van de Jerusalemsteeg 
toebehoord 105). 

De pennestrijd bereikt zijn hoogtepunt 

Toen de kwestie dit stadium had bereikt, heeft men gemeend haar in de open
baarheid te moeten brengen en wel in de afdeling Kerk-Nieuws van de Kerke-
lyke Bibliotheek. Daar dit tijdschrift te Amsterdam werd uitgegeven, vermoe
den wij dat pater Kleijn met de redactie bekend was en voor de gegevens 
heeft gezorgd. 
Het Verhaal wegens de Roomsch-Catholyke Beedeplaats de Jerusalems Steegh, te 
Utrecht, toebehoorende aan de Orde der EE. PP. Augustynen, van de Nederland-
sche Provincie met 14 bijlagen is anoniem gepubliceerd in deel II, nr. 4, waar
schijnlijk in mei-juni 1795 106). 
In het Voorbericht wordt gesteld'. 

Reeds lang waaren wy begeerig, om onzen Leezeren het voorgevallene op de Utrechtsche Mis
sie mede te deelen, edog wy hebben hier in met alle naauwkeurigheid willen te werk gaan, en 

102) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 4, afgedrukt in Kerk. Bibl, 11,94-99. 
103) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 5, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 99-104. 
104) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 2, geschreven door De Carnoncle, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 
104-105, die slechts 28 namen geeft. 
105) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 6, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 106-108. 
106) Kerk. Bibl., II, 65-108. De laatstgenoemde datum in het Verhaal is 7 mei 1795. 
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er dus 't verhaal van uitgesteld, tot dat wy alle de nodige berichten des wegens hadden inge
wonnen. Wy hebben boven dien ten blyke van eene strikte onzydigheid, de stukken geheel en 
al met de aanmerkingen, zodanig zy ons van verscheide kanten toegezonden zyn, willen plaat
sen, zonder daar in eenige bekorting of verandering te maken . . . 

Het eerst gedrukte pamflet tegen de gang van zaken in de Jerusalemsteeg ver
scheen onder een pseudoniem op 20 juli 1795 te Utrecht bij de Wed. Wan
naar, getiteld: Brief van Burgerhart aan zyn vriend 107). Een smaadschrift van 
patriottische zijde tegen de bevoordeling van vreemde regulieren boven in
heemse seculieren, die door de Nisibiaansche majesteit (= Brancadoro) en de 
Maarsensche Kerkvoogd (= Berendtzen) op dorpspastorietjes geplaatst wor
den, terwijl buitenlandse monniken de „vetste" stadsstaties krijgen. Ook al 
maken de augustijnen er aanspraak op dat de kerk hun eigendom is, volgt 
daar nog niet uit het recht er de pastorele bedieningen te doen. Bovendien 
verdwijnen de collectes naar de kloosters in het Zuiden. Ook klopje Van 
Soestbergen krijgt er van langs. Zij richtte een cierlijke maaltijd aan in 't hart-
verlustende Dorp van Zeist ten vermaake van Graaf Brancadoro, om hem alzo tot 
't geven der Zending van De Carnoncle overtehaalen. Berendtzen kende de zaak 
van Tellegen goed, maar heeft zich toch achter de benoeming van De Car
noncle gesteld. Dat de kapelaans hiertegen opkomen stempelt hen tot echte 
vaderlanders. 

De Carnoncle stuurt het geschrift op 21 juli naar Berendtzen met een begelei
dend briefje. Misschien is de aartspriester in staat de schrijvers te achterhalen 
108). 
In augustus 1795 kwam een scherpe, eveneens anonieme, reactie op het Ver
haal van de pers: Het bedrog ontmaskert 109). Het boekje werd met een Brief 
van Jan den Onbekende, die zich de schrijver van het pamflet noemt, ter opna
me naar de Kerkelyke Bibliotheek gezonden. Maar, schrijft de redactie, onze 
Bibliotheek is niet aangelegd tot plaatsing van stukken, die, in den volsten zin geno
men, vuilaardige Pasquillen zyn 110). 
Pastoor Tellegen zette zich ook aan het schrijven. In september 1795 gaf de 
Wed. D. Wannaar te Utrecht uit het Antwoord van A. Tellegen, thans R. C. Pas
toor van de R. C. Gemeente te Vleuten 111). 
Het eerste wat opvalt is, dat Tellegen pastoor is te Vleuten. Daar was op 20 
mei Paulus van Bijleveld overleden. In zijn Antwoord zegt Tellegen, dat hij 
Bijleveld op 31 juli opvolgde 112). Hoe die opvolging tot stand is gekomen, of 
het een verzoek van Tellegen was naar zijn vroegere parochie te mogen terug
keren, dan wel dat hij door zijn superieuren werd weggepromoveerd, hebben 

107) Zie noot 27. 
108) RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1409. 
109) In de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant van 22 aug. 1795 wordt het voor het 
eerst gemeld bij de nieuwe boeken, zie noot 27. Het is besproken in de Kerk. Bibl, Uittrekzels en 
Beoordeelingen, II, nr. 5, 149-152. 
110) Kerk. Bibl.ll, nr. 6, 167. 
111) Als nieuw verschenen boek wordt het Antwoord voor het eerst vermeld in de Stichtsche 
Courant van 2 okt. 1795, zie ook noot 27. 
112) Antwoord, 9: Den 5Ie Julii laatsleeden, opvolgende den Eerw. Heer Byleveld waereldlyk Priester 
en Pastoor, in de Pastorie van Vleuten, vond ik een Kerk, een Huis met zyne toebehooren, Eigendom
men der gemeente, van welke ik in bezit gesteld wierd op den zelve tytel als myn voorzaat den Eerw. 
Heer Byleveld. 
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wij niet kunnen achterhalen. In de Herenstraat volgde Gijsbert van Benne-
kom als pastoor op. 

Tellegen bood zijn geschrift eveneens ter opname in de Kerkelyke Bibliotheek 
aan. Dit gebeurde, evenwel met een inleidend woord van de redactie, die 
haar verontwaardiging uitte over 

de zydelingsche beleediging, die gy ons aandoet. Thans daar uw Antwoord of verdeedigschrift, 
reeds eer gy ons ooit de gelegenheid gaf om het te plaatsen, het ligt ziet, en by de Wed. D. 
Wannaar te Utrecht is gedrukt, zouden wy behoudens de striktste onpartydigheid uw verzoek 
als ontydig kunnen afslaan, dog uit eene overmaat van onzydigheid plaatsen wy dat stuk, en 
hoopen, dat uwe verdeediging zo zeer voldoen zal aan de inspraaken van een Christelyk ge-
weeten, als aan de zugt die gy betoont om uw gedrag voor de waereld te regtvaardigen 113). 

Intussen waren er praegnante redenen geweest die de redactie er toe gedron
gen hadden de achter 't Slot bewaarde bewijsstukken publiek te maaken 114). Dat 
zal waarschijnlijk wel de publicatie geweest zijn van Het Bedrog ontmaskert. In 
nr. 5 van het tweede deel der Kerkelyke Bibliotheek publiceerde zij het Request 
tenderende om de Eerw. Paters Augustynen uit hunne bezittingen te stooten 115). 
Het is een lange brief van de kerkmeesters van de statie in de Herenstraat: 

113) Het geheel in Kerk. Bibi. II, nr.6, 129-167. 
114) Ibidem, nr. 4, 78 noot a. 
115) Het origineel in GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 7, afgedrukt in Kerk. Bibi, II, nr. 5, 109-122. 
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Hendrik Linschoten, Nicolaas Staal, Gysbert Baillet en Johannes Grootjas-
per, gericht aan de Representanten 's Lands van Utrecht, die hem op 29 april 
1795 met de brief van de kapelaans 116) doorsturen naar de municipaliteit 
van de stad en waarover op 7 mei advies gevraagd wordt van het „Committé 
tot het publiek onderwys". 
De kerkmeesters slaan weer op hetzelfde aambeeld: de verhuizing van de ge
meente van de Jerusalemsteeg naar de Herenstraat in 1793 wegens de be
krompenheid en de bouwvalligheid van het gebouw, waarmee de hele ge
meente op drie mensen na het eens was en ook Geertruy Blom, weduwe van 
Paulus de Vrees als Eygenaresse dier huysinge was consenteerende. Daardoor 
was het bedehuis in de Jerusalemsteeg voor altijd gesloten. Wat van de kerk
goederen niet nodig was in de nieuwe, was naar het R. K. Kindertehuis ge
transporteerd. Dan is pater De Carnoncle uit Vlaanderen gekomen die met 
enkele leden van de kerkgemeente praetenselyk misbruyk maakende van den ti-
tul van de Gemeente uijt het Jerusalemsteeg]e gedaan kreeg, dat de kerk weer 
werd geopend. Voorts hebben die onder protest van de toezicht houdende 
pastoors Kluts en Reaal de opgeslagen goederen teruggebracht en De Car
noncle tot pastoor aangesteld. De kerkmeesters van de Herenstraat hebben 
in maart 1795 bij de stadsregering daartegen geprotesteerd, maar het heeft hun 
niet mogen gebeuren een gunstig antwoord daarop te ontfangen. Daarom wenden 
zij zich nu tot de Statenvergadering overtuigd, dat en de duijdelijkheid van hunne 
beginselen en het bewijs, dat dezelve Municipaliteit niet volleedig gequalificeerd is 
over de zaak der quaestie te oordeelen, deeze hunne handelingen volkoomen zullen 
justificeeren 117). De stadsregering heeft weliswaar de verklaring van de 
Rechten van de Mens, die vrije uitoefening van godsdienst toestaat, gerespec
teerd, maar zij heeft, misleid door het zoo praetenselijk gedaan verzoek van de 
zich noemende gemeente in de Jerusalemsteeg, tegen de algemene wetten 
van de provincie gehandeld. Aan een buitenlandse religieuze priester is het 
gebruik van een kerk toegestaan, die uit hoofde van de wet van 1764 gesloten 
was, daar de rechtmatige gemeente in 1793 verhuisde naar de kerk in de He
renstraat. Er is niet alleen bedrog gepleegd, maar men handelde ook tegen de 
wil van de „eigenaresse" van de kerk; men benadeelde de pastoor en het 
kerkbestuur van de Herenstraat door gemeenteleden naar de Jerusalemsteeg 
te trekken, waardoor de opbrengst van de collecten, nodig om de reparatie
schuld van f 11.045,— af te lossen, vermindert. Bovendien zijn er in Utrecht 
genoeg kerken, meer dan in Delft, Dordrecht, Middelburg en Rotterdam; 
twee kerken vlak bij elkaar is overbodig; er zijn 14 dienstdoende katholieke 
priesters in de stad; laten de regulieren in hun kloosters blijven, enz., enz. De 
Staten worden verzocht de wet van 1764 overminderd te handhaven, pastoor 
De Carnoncle te verbieden zijn functie uit te oefenen en de kerk in de Jerusa
lemsteeg weer te sluiten. 

Uit hetgeen wij in het voorafgaande gezien hebben wemelt het in deze brief 
van onnauwkeurigheden en valse aantijgingen. 
Dit vermaarde Request, in den zin der Requestranten al te lang ,,ad Balcas" ver-

116) Zie boven blz. 302. 
117) KerkBibl. II, nr. 5, 112. 
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schoven zynde, merd door het volgende wederom opgewarmt 118). De nieuwe 
brief 119) vat de kwestie nog eens kort samen. De Statenvergadering stuurt 
ook deze brief, op 6 augustus, voor advies door naar de gemeenteraad van 
Utrecht. De nieuwe raad, bestaande uit 25 man, was op 29 april van dat jaar 
gekozen en onder hen bevond zich de ons reeds bekende Martinus Ouwers 
120), die in deze kwestie zijn zegje wel gedaan zal hebben. Op 15 augustus 
1795 zond de raad de requesten naar de Staten van Utrecht terug met het vol
gende advies: 

Wy Medeburgers hebben ter voldoening van dit uw verzoek geen oogenblik geaarseld, dit ge
melde Request te stellen in handen van een Commissie ter fine omme daarop te rapporteeren, 
en zyn door de zelve geïnformeerd geworden: dat de zaak der Roomsch Catholyke kerk in de 
Jerusalemsteeg door de Provisioneele M unicipaliteit reeds is verklaard en beschouwd domesti
que te zyn; dat de Burger de Carnoncle thans aldaar den Godsdienst oeffenende, schoon Pries
ter der Augustynen orde, alhier 't Burgerrecht in 1794 heeft bekomen; dat de kerk in de Jeru-
salemssteeg is toebehorende aan de Augustyner orde, dewelke tot 1780 toe aldaar eenen Pastor 
heeft gezonden; dat door de vorige Staaten deezer Provincie in den jaare 1768 Pater Wilhelmus 
Sieverds uit de orde der Benedictynen te Achtivild 121) tot Pastor geadmitteerd is; en door de 
voorige stads Regeering in 1788 in de Walsteeg kerk alhier 5". Balens 122) uit de orde der Pre-
dikheeren tot Adsistent benoemt is . . . 123). 

Zij geven de Staten in overweging de resolutie van 1764 te annuleren. 
Het laatste „bewijsstuk" in de Kerkelyke Bibliotheek is de Naam- en Successie-
lyst van de augustijnen die van 1636 tot 1780 in Utrecht als missionaris-
werkt hebben 124). 

Laatste aanval en einde van het rumoer 

Tegen het voorstel van de Utrechtse gemeenteraad aan de Statenvergadering 
om de resolutie van 1764 te annuleren kwam inde vergaderingvan 21 oktober 
1795 een fel protest van burger Bylevelt, representant van het Nederkwartier 
van Utrecht 125). Hij vindt dit voorstel gevaarlijk voor de Republiek. De Oos
tenrijkse Nederlanden en het Land van Luik zijn met de Franse Republiek 
verenigd. 

Men kan niet twyfelen of dus zal de Fransche Regeringsform aldaar worden ingevoert, dus zul
len alle Corporatiën, waaronder kloosters en abdyen enz. vernietigd worden (of zyn mogelyk 
al), waar zullen dus die menigte van kloosterlingen en monniken blyven? . . . dat land verlaat-
en; en wat land flikkert hun meer in de oogen, dan deze Republicq, die aan Vreemdelingen als 
een Land van overvloed toeschynt? Wat hebben wy des te wagten, dan daar wy hun door zulk 
een Advis de deur open zetten, onze Republicq zien opgepropt met geëmigreerde Munnikken, 
ontbloot van alle bestaan, afkeerig van onze Regeringsvorm, tot last der Ingezetenen, tot na
deel der Inboorlingen en Burger Kinderen? Ja is 't niet te voorzien, dat zy niet alleen zullen 
aandringen in Pastoryen, maar dat zy zelfs Kloosters zullen oprigten tot last en uitputtingen der 
Ingezetenen? Dan zullen dit ook domestique zaaken zyn! 

118) Ibidem, 122. 
119) Ibidem, 122-125. 
120) Zie de Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant van 2 mei 1795. 
121) Wilhelmus Siverdes O.S.B, van de abdij Abdinghof te Paderborn, pastoor te Achteveld 
1789-1796, voorheen onderkellenaar te Putten, H. W. van Soest, 'Barneveld en Achteveld',AAI], 
XXXV (1910) 201-203. 
122) Joannes Batens O. P. tekende de resolutie als cappelaan inde bidplaats bij den Heer pastoor 
Hanssen op 17 sept. 1789, Hofman, 'Allerlei', 204. 
123) Kerk. Bibi, II, nr. 5, 126. 
124) Ibidem, 127-128. 
125) De tekst ineen pamflet, verschenen bij J. J. Neelmeijerte Utrecht, 3-5. Zie ook noot 27. 
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Hij adviseert dan ook om de resolutie van 1764 niet af te schaffen. 
Het zijn weer de bekende geluiden die wij al gehoord hebben in Het Bedrog 
ontmaskert en het Antwoord van Teilegen. Niet zo verwonderlijk overigens, 
want in het Nederkwartier van Utrecht ligt Vleuten 126) en de geachte afge
vaardigde behoorde tot de vooraanstaande familie Van Bylevelt, die in de 
hervormde kerk aldaar een familiegrafkelder bezat, waarin pastoor Teilegen 
na zijn dood in 1818 wordt bijgezet 127). De verbinding Van Bylevelt-Telle-
gen is hiermee duidelijk gegeven. 

Intussen had Luigi Ciamberlani, na het vertrek van nuntius Brancadoro in de 
zomer van 1795 overste van de Hollandse Missie, op 11 oktober een brief ge
schreven aan aartspriester Berendtzen, waarin hij zich beklaagde over het 
boekje van pastoor Teilegen tegen de augustijnen. Op 27 oktober 1795 
schreef hij vanuit Münster een nieuwe brief aan Berendtzen 128). Daarin 
trekt hij fel van leer tegen de seculiere priesters, die een verderfelijk prome-
moria gezonden hebben naar de afgevaardigden van de provincie Utrecht, die 
van plan zijn de resolutie tegen de religieuzen op te heffen. Hiermee brengen 
zij niet alleen schade toe aan de augustijnen, die door de goedgunstige beslis
sing van Berendtzen in hun statie te Utrecht zijn hersteld, maar dreigen alle 
religieuzen uit de staties verdreven te worden. Wanneer een dergelijke hetze 
vanuit het kamp der filosofen en atheïsten gevoerd wordt, zal men zich daar
over niet verwonderen, maar als katholieke priesters vervolgers gaan worden, 
wie zal dan niet in toorn ontsteken? Het is genoegzaam bekend, dat de regu
lieren in de Hollandse Zending steeds van grote waarde zijn geweest. Wie 
zich tegen hen verzet, moet wel weten zich tegen de H. Stoel te keren, die wil 
dat de regulieren overal in de missies werken en hun daartoe opdracht geeft. 
Ciamberlani dringt er bij Berendtzen op aan, dat hij de pastoor van Bunnik 
129) en de kapelaan van Jutphaas 130) uit zijn naam beveelt ermee op te hou
den tegen de regulieren te ageren en hen tot zwijgen brengt. Willen zij niet ge
hoorzamen, dan staat hun de suspensio a divinis te wachten. 

In een laatste poging om de zaak van hun kerk in de Jerusalemsteeg en die 
van De Carnoncle te redden, als ook die van de overige regulieren in de stad, 
gaan de gemeenteleden de straat op. Zij verzamelen ruim 2100 handtekenin
gen onder een brief tegen het protest van Van Bylevelt en gericht aan de ver
tegenwoordigers van de provincie Utrecht ingeleverd voor de vergadering 
van 5 november 1795 131). 

126) W. A. G. Perks, 'Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de Provincie Utrecht', Prov. Al
manak Utrecht 1962, 60. 
127) Van der Heijden, 'Parochie te Vleuten', 7. 
128) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 14 (afschrift). 
129) Joannes Laurentius Banens, pastoor aldaar 1766-1822, Dekker, Odijk, 70-73. Berendtzen 
trof hem als kapelaan van de statie Buiten Wittevrouwen, toen hij erin 1766, komende van Bun-
nik, pastoor werd, en kreeg onmiddellijk moeilijkheden met hem. Via relaties wist Banens te be
reiken tot pastoor te Bunnik benoemd te worden, waartegen Berendtzen zich tevergeefs verzette, 
omdat Banens nog lang niet aan de beurt was om pastoor te worden, J. H. Hofman, 'De Witte 
Vrouwen te Utrecht', AAU, XXXII (1907) 165. 
130) Jacobus Sluijters, kapelaan te Jutphaas 1794-1796, A. Rientjes en J. Boeker, Het kerspel 
Jutfaas (Jutphaas, 1947) 171. 
131) De tekst in het pamflet verschenen bij Neelmeijer, 6-13. Zie ook noot 27. 
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De aanhef luidt als volgt: 
Geeven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekende roomsch Catholyken in-
wooners deezer Stad, dat zy met ontroering vernoomen hebben dat niet tegenstaande de Provi
sionele Municipaliteyt deezer Stad en vervolgens den Raad der Gemeente favorabel omtrent 
de Jerusalems-sleegs Kerk met betrekking tot het behoud van den Harder dier Gemeente De 
Carnoncle hebben gedisponeerd, egter die zaak, nadat er al meede gunstig by de Représentan
ten deezer Provintie, ten minsten voor zoo verre de meerderheid aanging, als vergaaderende in 
het aanzien van 't geheele volk, op wierd geadviseerd, het nu al weeder een object van delibe
ratie is gemaakt, om ware 't mooglyk ten faveure van eenige baatzoekende geestelyken het 
gunstig apoinctement van den Raad der gemeente deezer Stad kragteloos te maaken, en dit 
door 't voorgeevens, als blykt by een protest van eenige Leeden der Representatie van 't Over 
en Nederkwartier, zeedert eenige daagen al meede in 't aanzien en aanhooren van het volk van 
Utrecht, ter tafel van de Repraesentanten dezer Provintie gebragt, welke voorgeevens de on
dergetekenden van zich niet kunnen verkrygen voorbytegaan, maar eerder, hunnen reflectien 
ter nadere voorlichting der Repraesentanten aan te bieden. 

Verschillende punten van Bylevelts betoog worden weerlegd. Vooral vragen 
zij zich af wat voor nadeel de maatschappij ondervindt van een regulier pries
ter? Met een verwijzing naar Berendtzens memorie aan de burgemeesters van 
Utrecht in 1777 132) tonen zij aan dat vele armen kleding en steun in andere 
vorm ontvingen van de paters in de Jerusalemsteeg. Die onderhielden ook 
voor eigen rekening hun kerk en behuizing, terwijl de seculier die hen daar 
opvolgde de voor het onderhoud gegeven gelden niet voor de hoognodige re
paratie van het gebouw wilde besteden. De Carnoncle is geen vreemdeling, 
maar reeds geruime tijd bezitter van het Utrechts burgerschap, 

maar zyn die Cappellaanen op wier nadeel men zig zoo beroept, wel Burgers dezer Stad, of 
Provincie'? Ja zyn alle nog wel Burgers van de Republiek? Het tegendeel is omtrent die by het 
Protest voorgewende Burgerzoonen waar. 

Betreffende de bewering 
dat die geëmigreerde (regulieren) afkeerig van onze regeeringsvorm zouden zyn, kunnen de 
ondergeteekenden niet voorby hier op te reflecteeren, dat het zelve protest eerst die persoonen 
doet emigreeren, om dat zy wars van 't bestuur in hun Land zyn, en hen naderhand doet neer-
stellen in een Plaats daar zy afkeerig van deszelfs Regeeringsvorm zyn, iets dat teegen eikande
ren rechtsstreeks aandruischt. 

De regulieren houden zich aan hun geestelijke bediening en dringen zich niet 
in enig Staats- of Stadsbewind. 

Is zulks niet des te beter van hunne zyde, eerder dan zich zoo zwak te gedraagen als een aantal 
waerelds geestelyken, die in 1787 zulk een patriotsche rol speelden, en naderhand voor laage 
kuiperyen en voor hun patriotsche ledematen verargende gedragingen vatbaar waaren? De on
dergeteekenden betuigen opentlyk ten aanzien hunner geestelyken hun dienst veel te eerder in 
't godsdienstige te reclameeren, dan dezelve te veel aan 't politieke te zien besteeden. 

Zij verzoeken derhalve de vergadering 

dat het dezelve behaagen mag even als hunne wettige Regeering deezer Stad, de zaak van De 
Carnoncle puure domestiek te verklaaren, en de resolutien van 1764 dien aangaande te vernie
tigen, om daar door te stuiten, alle verdere onrust in de zoo groote en nimmer anders onrustige 
Gemeenten der Roomsch Catholyken dezer Stad, door weinig Geestelyken thans daargesteld, 
welke van rechtgeaarde Repraesentanten, die het heil en dus de rust des volks is aanbetrouwd 
en waardig, niet dan met afgryzen kan worden aanschouwd. 

Het verzoek van de 2100 werd ter bestudering en advies doorgegeven aan een 

132) Zie boven blz. 280. 
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gecombineerd „Committé tot publiek Onderwijs van Stad en Provincie", 
waarna.de Representanten van Utrecht op 11 december 1795 het volgende 
besluit namen: 

By Resolutie van den 11 dezer, zynde ingediend het Advis van het Committé tot publiek On-
derwys over de Provintie en Stad van Utrecht, den 5de te voren, gerequireerd op de Requeste 
van een-en-twintig honderd Leden der Roomsch Catholyke Gemeente en Inwoonders der Stad 
Utrecht, verzoekende de Resolutie van 1764, omtrent de geordende Priesters, te vernietigen; 
en daar op gedelibereerd, is dien conform goedgevonden op voorsz. Requeste te appoinctee-
ren. 
De Repraesentanten 's Lands van Utrecht, gezien het advis van het gecombineerd Committé 
tot publicq Onderwys, over de Provintie en Stad Utrecht, verklaren de Staats Resolutie van den 
19 Septemb. 1764, betreffende het niet admitteren van geordende Priesters binnen deeze Pro
vintie te annulleeren, dezelve annulleerende by deeze; mits dat de Geestelyke, van buiten inko
mende, aan Repraesentanten worden voorgesteld ter approbatie als Burgers 133). 

Pater De Carnoncle kreeg op 14 december van de resolutie een copie toege
stuurd 134), waarvan hij een Latijnse vertaling maakte 135). 
Na een strijd van vier jaar was de Utrechtse augustijnenstatie weer volledig in 
handen van de rechtmatige eigenaar en was voorgoed een einde gekomen aan 
het rumoer in de Herenstraat. 

133) De tekst, gelijkluidend aan de copie (zie volgende noot), is mogelijk door De Carnoncle 
aan Neelmeijer gegeven ter opname in het pamflet, blz. 14. 
134) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 15. Bovenaan staat: Extract uit de Resolutien van de 
Repraesentanten 's Lands van Utrecht, Lunae 14 December 1795. Onderaan: Pastor De Carnoncle c.s. 
Op de achterzijde van de hand van Kleijn: Appointement van vernietiging der Resolutie van 19 Sep. 
1764 t'Utrecht. 
135) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 16. 

310 

http://waarna.de


BIJLAGE 

Conferentie gehouden met d'Eerw. Heer Amplissimus Berentzen tot Maars-
sen, op 8 oct. 1793 ter presentie van d'Eerw. Heer A. Beckers* 

Aan zijn amplitudo betuigd hebbende, dat mijne intentie al over lang geweest was, om in confe
rentie over onze Utrechtsche zaak te treeden, maar zulks niet hebbende derven te doen, uyt vree-
ze van misnoeging aan zijn Excellentie d'Heer nuntius Brancadoro te geven, die de zaak op zich 
genomen had, en daar uijt eene redens van mistrouwing zoude hebben kunnen opmaaken, wierd 
dit compliment met veel gratie aangenomen, doch met eenen wenkenden blijk van vriendelijk
heid, dat dezen stap wel wat eerder had meugen gebeuren. 
Ik avanceerde dat in alle zaaken een zeker orde is, waar voor ik ben om 't zelve te volgen, en uijt 
dien hoofde van d'Heer Nuntius permissie gevraagt had, om deze conferentie met zijn Eerw. aan 
te leggen. Deze gekregen hebbende konde ik niet afzien, mij op 't spoedigste bij zijn amplitudo te 
vervoegen, hoopende zijn Eerw. ten opzichte van onze zaak niet ongunstig zoude denken. 
Waarop hij repliceerde: niet contrarie aan ons oogmerk te zijn, integendeel hij steeds voor de Re-
ligieusen genegen was. Tot bewijs van zijne genegenheid haalde hij twee voorbeelden aan, een 
van over 20 jaaren met d'Eerw. P. Benthuijsen tot Woerden ten opzigte van een socius onder 
d'Heer nuntius Gelini 1), 't ander ten opzigte van d'Eerw. pater Huberti tot Cuijlenburg, toen 
over zeven jaaren d'Eerw. P. Pathus dreigde naar d'Eeuwigheid te gaan 2). Daarenboven zijne 
medewerking om, naar 't overlijden van d'Eerw. P. Crombruggen, d'Eerw. P. Loots in de statie te 
laaten blijven 3). 
Ik zegde: daar zijn Eerw. genegenheid zo groot voor ons is, zoude 't onze zaak faciliteeren indien 
hij beliefde mede te werken, en Utrechts magistraat t'onderrechten. Maar dit was faut. Neen dat 
niet, was 't antwoord, dit vermag ik niet te doen, doch indien iemand der magistraaten mij requi-
reerde, dan zou ik er mijne sentimenten over uijtteren. 
D'Heer B. zegde: P. Kleijn slaat de wegen in. die ik in mijne zaak hebbe willen inslaan, en waar
om ik dikwerf bij onsen amplissimus ben geweest, om zijn Eerw. te verzoeken van zijne tegenwer
king te stuijten, en liefst mede te vallen, want de zaak toch gebeuren zou, maar heeft noit willen 
gehoor geven. 
De schouders optrekkende en eens hoestende zegde zijn amplitudo: ik hebbe zo dikwerf verzogt 
om die luijden van Utrecht te meugen spreken, 't hun zelfs laten weeten, maar zij hebben niet ge
wild. Zelfs zijn er verschijde vreemde praatjes en leugens ten mijner opzichte omgegaan. Ik zeg
de: die zijn wij ontwassen om ons daar aan te stooren. Hoeveel honderde leugens zijn in die dagen 
op den kerf van d'Heer Beckers niet gesneeden? 
Eens tussen bij hoestende zegde d'oude Heer: de nuntius vertrouwt te veel op de protestantise 
magistraaten. Zij zijn polijtik, en ofschoon zij zomtijts voor de R. Catholieken schijnen gunstig te 
zijn, men moet steeds in 't oog houden dat zij protestanten zijn. Wanneer hun dunkt de R. Catho
lieken nodig te hebben, dan zijn zij toegevende, maar wanneer hun dit niet meer en dunkt, dan is 
ook al dat gunstige over. De nuntius voorledene jaar t'Utrecht vormende, en bij d'hoofdschout 
de grave Athlone souperende, heeft over u zaak gesproken 4). Athlone zegde daar toe wel gene
gen te zijn, maar dat de Resolutie hem in de weg was. De nuntius repliceerde (kloppende met zijn 
hand op de schouder van Athlone): wat wilt die resolutie zeggen? Die ze gemaakt heeft, kan 
z'ook wegnemen, en dat kunt gij mon compte wel doen. Waarop Athlone grimlachende stil
zweeg. Hier uijt beloofde zich de nuntius veel, niet kennende wat moeijte het kost om eens eene 
genomene Staatsresolutie in te trekken. 
Ik antwoordede: de moeijelijkheid daarvan gemakkelijk te kunnen begrijpen, maar de Resolutie 
ook laatende blijven, is 't evenwel niet moeijelijk aan d'Heeren Regenten, interpretatie er aan te 
geven, en zelfs z'over het hoofd te zien, gelijk in 't geval van P. van den Heuvel geschiet is 5). 

*) Zie blz. 297-298. 
1) Theodorus van Delden O.F.M, was in 1772 socius bij Bernardus Benthuizen te Woerden, C. 
Sloots, 'Drie eeuwen franciscaanse zielzorg te Woerden'. Bijdr. Gesch. Minderbroeders in de Ne
derlanden, XIII (1953)25. 
2) Nicolaas Pathuis S.J., pastoor te Culemborg 1767-1800: Michael Huberti S.J. was vanaf 1771 
socius en 1800-1815 pastoor aldar, Van Hoeck, Jezuieten in Nederland, 81, 283; Geschiedkundig 
overzicht van katholiek Culemborg (2e verm, dr.; Culemborg, 1978) 30, 57. 
3) Zie blz. 280. 
4) Zie blz. 293. 
5) Lambertus van den Heuvel O.P. tekent met zijn pastoor Jacobus Hanse op 8 jan. 1765 de re
solutie. Hofman, 'Allerlei', 202, en op 19 dec. 1788 de eed tot maintien, ibidem. 214. Na de dood 
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Al wederom eens hoestende kwam er uijt: pater van den Heuvel heeft een gelukkig tijdstip ge
troffen. De Regenten hadden toen de R. Catholieken nodig, hij is maar geadmitteert tot zolang 
niemant over hem klaagd, maar zo haast als maar een mensch over hem klaagt, dan moet hij 
wech. 
Is 't niet hart, zegde ik, zonder rede zo moeten vervolgd te worden? 
Ja (de schouderen ophaalende) wat zal men zeggen? was 't antwoord van d'ouden heer, de nunti
us heeft die zaak verargerd. Want in 't voorjaar heeft hij eenen Brief aan de grave Athlone ge
schreven 6), welken aan Burgemeesteren gecommuniceert is, en wiens inhoud ik met verwonde
ring gehoort hebbe, aan veele leken bekend is. Deze Brief spreekt wat sterk over de gehoorzaam
heid der priesteren aan hunne geestelijke overheid, hetwelk bij de Regeering eene opmerkzaam
heid baart, als kunnende onder die gehoorzaamheid zaaken bevolen worden, die niet al t'aange-
naam aan de Regenten zoude kunnen zijn. Daarom indien ik U Eerwaarde raad mag geven: laat 
de zaak stil sitten voor 't tegenwoordige. Wagt gunstiger tijden af, tegens den 12 dezer maand 
word de Regeering veranderd 7), en ziet dan hoe 't wild. Ik ben deze zomer (dus vervolgde zijn 
amplitudo) bij Pastor Tellegen aan huijs geweest. Daar zijnde, kwam d'Heer Burgemeester Mus-
senbroek 8) te voet wandelende, de pastoor eens goeden dag zeggen. Hoorende dat ik daar was 
kwam zijn Ed. binnen. Ik begon van de zaaken van de Jerusalemssteegs kerk op te halen, bevond 
hem heel contrarie aan Ulide. Ik hebbe de grootste moeijte van de wareld gedaan om zijne Ed. te 
doen begrijpen dat de meubelen en huijsraaden de paters Augustijnen toekomt, en dat hij met de
zelve op te houden den pastor Tellegen in verdenking zoude brengen, net al of die Heer zich iet 
zoude willen aanmaatigen wat hem niet toe behoort. Daarom wees ik zijn Ed. eenen weg aan om 
de zaak wel te schikken, te weten dat men de meubelen aan UEerw. zoude toezenden, en de 
kerkgoederen ivers sequestreeren, tot dat wegens het al of niet openen van de kerk zoude uitge
sproken zijn, in geval van ja, dan de kerkgoederen wederom daar na toe gebragt, in geval van 
neen, dan verder zien wat er mede gedaan. Maar ik konde hem (met nadruk sprekende) om den 
duijvel daar toe niet krijgen, dat hij UEerw. de meubelen zoude doen geworden 9). 
Indien d'Heer nuntius (repliceerde ik er op) de zaak dan door zijnen Brief zo verärgert heeft, en 
de magistraat zo ongunstig voor ons denkt, dan is 't wonder dat zedert het voorjaar ons alles zo 
gunstig is toegestaan, en dat men ons geen afjagt gegeven heeft, wanneer wij bij de Regering ver
zogt hebben om te meugen restaureren (Nota Bene: ik wilde niet aanhalen het voorkomen van 
d'uijtbreking van orgel en preekstoel, noch den dwank van de sleutels te moeten afgeven, om 
geene Rede van offensie te geven). 

Het antwoord van den Eerw. grijsaard was: restauratie moest geschieden, de buuren begonnen te 
klagen en vreesde voor onheil in eene zo holle woning indien er nimant in woonde. 
Een wijnigje poosende, zegde ik, zijn Excellentie heeft 't tegenswoordig druk met de commissie 
voor de Restauratie der cloosters in Braband, waarin hij van de majesteit benoemd is 10). Hier 
sprak d'oude heer over heen, en wende terstont 't discours tot het pension voor jonge juffrouwen 
't gene te Bokhoven in de Meijerij van s'Hertogenbosch staat opgeregt te worden 11), en nam 
daar door gelegenheid om van landsplacaaten te spreken. Hij zegde dat er twee menschen bij 
hem waaren geweest om daar kennisse van te geven, en te hooren of door heel de provinciën bij 

van Hanse op 12 jan. 1793 volgt hij hem op als pastoor, Hoogland, 'De Dominicanen te Utrecht', 
220. 
6) Zie blz. 296. 
7) 12 oktober, datum van de jaarlijkse regeringsverandering, Vijlbrief, Van anti-aristocratie, 223. 
8) Jan Willem van Musschenbroek was meermalen burgemeester en president-burgemeester 
van Utrecht, Ibidem, Index. 
9) Een oplossing werd gevonden door de meubels op te slaan in het R.K. Kindertehuis, zie blz. 
296. 
10) Hierover hebben wij geen gegevens kunnen vinden. Het zal wel samenhangen met het tijde
lijk herstel van het Oostenrijks gezag in de Zuidelijke Nederlanden na de overwinning op de 
Fransen bij Neerwinden 18 maart 1973. Brancadoro was toen eindelijk in staat zijn residentie in 
Brussel te vestigen, RB, II, 816 (= nr. 874). Het was slechts van korte duur. Bij de tweede inval 
van de Fransen moet hij op 4 juli 1794 uit Brussel naar het Noorden gevlucht zijn, Ibidem, 835 (= 
nr. 909). 
11) Ook over dit plan is ons niets bekend, wel dat de heer van Bokhoven een aantal Franse 
vluchtelingen in zijn heerlijkheid heeft opgenomen, o.a. de familie De Montmorency en de aarts
bisschop van Lyon, Yves-Alexandre de Marbeuf, L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Her-
togenbosch, III (St. Michielsgestel, 1872), 303; A. van den Hurk, 'Bokhoven: vrijheid aan de 
Maas', Met gansen trou. XIX (1969) 92. In het onder Bokhoven horende Engelen wordt pas in 
1826 een pensionaat voor meisjes opgericht door de zusters van J. M. J., Schutjes, Bisdom 's-Her-
togenbosch, III, 595. 
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goetkeuring van de Heere Staaten eene collecte daar toe zoude kunnen aangelegd worden. Hij 
zegde zijne sentimenten daar over aan hun geuit te hebben, doch nadat zij wech waaren, was hem 
eene reflexie ingevallen, die de zaak moeijelijk zou maken, wanneer d'Heeren er op reflecteeren 
te weten: het placaat van geen geld naar collégien, seminarien, of geestelijke gestichten te stuu-
ren 12). 
Hieruijt nam d'Eerw. H. Beckers gelegenheid om over de beschuldigingen die men de Religieu-
sen aanvrijft, te spreeken, zeggende al op eene vrijaartige manier: met zulke beuselingen is men 
gewoon de Religieusen te beschuldigen, maar als men die eens omkeerde, dan zou 't heel anders 
uijtkomen. 
Hierop ging den ouden Heer aan 't vertellen hoe 't placaat tegens de Religieusen in de wareld ge
komen is, zoekende de schuld daarvan teneenenmaal op de Jansenisten te schuijven. T'Amers-
foort, zegde hij, zou pater van Krimpen 13), jesuit eene beaarding doen, waar bij verschijde Jans-
senisten wilden assisteeren. De pater wilde dezelve weeren, en met rede, omdat zij uijt zodanige 
gedoentens of toelatingen steeds zoeken bewijsen te haaien dat zij van de R. Catholieke Kerk 
niet gesepareerd zijn. Deze Janssenisten hierover gestommacheert, hebben hunne klagten bij den 
Hoofdschout gaan brengen met eene zodanige vuijlaartigheid, dat hij allergroottelijks op de pa
ters verbittert wierd en niet anders dan hunnen verwijdering zogt. Alwat d'oudste pater, die ech
ter altijt goed vriend van de hoofdschout was geweest, dede, hij kunde zijne indignatie van hem 
en zijn confrater niet afweeren. Veel ingang hebbende bij mevrouw van d'Heer Hoofdschout, 
zogt hij haar intercessie door een goudbeursje te kopen. Maar d'Heer hoofdschout dit gewaar 
wordende wierd zijne gramschap onversettelijk, en studeerde niets anders dan hunne verjaging te 
bewerken, die ook doorging, naar 't overlijden van pater . . . 14) moest den anderen wech, en 
men vond onder zijn nalatenschap eenen notitie van 't gene hij aan collégien gestuurt had. Deze 
notitie diende tot Bewijs van 't gene waarover de Religieuse zendelingen beschuldigd wierden, en 
men vond daarop goed eene staatelijke Resolutie te maaken van voortaan geene meer te zullen 
admitteeren. Te Wijk was meerder moeijte om deze Resolutie teweg te brengen, zij is maar met 
de meerderheid van eene stem doorgedrongen 15). 
Hier begon ik van de gebrande Rentebrieven te spreeken. Den Amplissimus segde: dat pastor 
Teilegen de vrugten daarvan moest trekken, omdat hij er de lasten voor droeg, en dat hij ze zou 
teruggeven zodra de kerk in 't Jerusalemssteegje weder open ging. Wat lasten, vraagde ik"? De 
verbrenging van missen waar voor zij gefondeerd zijn, was 't antwoord. Ik repliceerde, dat er gee
ne lasten aan annex zijn. dat p. Crombrugge ze voor zijn eijge geld gekogt had, bloot en alleen om 
zijn geld te beleggen. Dat is wat anders (zegde hij gelijk als in eene verwondering), dat heb ik niet 
geweten, dan komen z'u toe, en dit herhaalde hij tot drie rijsen toe. 
Ik hebbe gezegt die zaak noch eens wat nader t'examineeren, en er hem te zullen over schrijven. 
En tevens verzogt om verder communicatif over zaaken te zullen handelen. Dewijl hij zegt niet 
tegens de Religieusen te zijn, hij 't ook niet kwalijk kan nemen dat een ijder voor 't zijne opkomt. 

12) De resolutie van 1764, zie blz. 278-279. 
13) Er is een vergissing in het spel. De hier bedoelde pater is waarschijnlijk Ignatius Bequart, 
socius van Herman van den Clooster, de laatste jezuietenpastoor in de Amersfoortse statie, over
leden 18 juli 1762. Twee weken na diens dood werd de seculier Jacob van Crimpen tot pastoor 
aangesteld, Van Hoeck, Jezuïeten in Nederland, 76. 
14) De naam is niet ingevuld, maar moet Herman van den Clooster zijn. Daags na zijn dood 
kwam de schout, Joost Taets van Amerongen, het besluit van de Staten mededelen, dat geen je
zuïet meer in de stad mocht blijven. Met de ander is dus Ignatius Bequart bedoeld. Ibidem. 76. 
15) In Wijk bij Duurstede moest na de dood van Joannes WijnandtsS.J., 4 april 1764, zijn kape
laan Carolus Wils op 12 dec. van dat jaar de statie verlaten als gevolg van de resolutie. De secu
lier Joannes du Tromp werd er tot pastoor benoemd, Ibidem, 11. 
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De stichting van de eerste rooms-katholieke armenschool 
te Utrecht 

E. P. de Booy 

De aanleiding tot het schrijven van dit verhaal was een dik boek, aangetroffen 
in het archief van de Vincentiusvereniging, dat sinds 1978 op het gemeentear
chief te Utrecht berust. Het bevat de notulen van de regenten van het 
Roomsch Catholyk instituut tot onderwijs aan de Roomsche Catholyke behoeftige 
jeugd in Utrecht en der zelf der vrijheid 1 ). 
Zij lopen van 1806, het jaar van de stichting, tot 1847. Uit de eerste jaren van 
deze school is verder alleen een register van intekenaren overgebleven, waar
in we de namen vinden van diegenen die de instelling door hun financiële bij
dragen steunden. In het hiervolgende artikel tracht ik het beeld weer te geven 
dat uit de gegevens naar voren is gekomen, om daarmee een bijdrage te leve
ren tot een tot dusver nog weinig bekend onderdeel van de geschiedenis van 
onderwijs en armenzorg. 

Sinds de reformatie droeg het onderwijs in de noordelijke Nederlanden een 
calvinistisch stempel. De heersende kerk bevorderde het stichten en onder
houden van scholen ten einde alle kinderen gelegenheid te geven onderwezen 
te worden in de beginselen die aan deze kerk ten grondslag lagen. Het 
schoolgeld werd om die reden laag gehouden; voor armen waren de scholen 
in principe gratis toegankelijk. Andersdenkenden kregen van de overheden 
geen toestemming om school te houden. Wanneer zij zich daar niet aan stoor
den en toch een school begonnen, dan werd er van kerkelijke zijde gepoogd 
die te doen sluiten. Hoe effektief die pogingen waren is niet vast te stellen; 
ongetwijfeld verschilde dat van plaats tot plaats. Wel weten we dat rijke ou
ders er doorgaans in slaagden hun kinderen katholiek getint onderwijs te la
ten geven. 

Zij konden ze in het buitenland op een kostschool doen of zij konden een 
huisonderwijzer aantrekken. Bovendien was er in de steden dikwijls een in 
godsdienstig opzicht aanvaardbare school te vinden. Maar zo'n school was 
niet voor iedereen betaalbaar. Een partikuliere school was toch al duurder 
dan een die geheel of gedeeltelijk van stads- of dorpswege onderhouden 
werd. Voor katholieke scholen kwam daarbij de noodzaak om niet op te val
len en dus klein te blijven, misschien ook de noodzaak steekpenningen te ge
ven om daarmee het voortbestaan van de school te garanderen. Het klandes-

1) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
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tiene karakter van deze scholen is tevens de oorzaak dat wij er weinig over te 
weten kunnen komen. 
De bovenlaag van de katholieke bevolking was zoals gezegd in staat zijn kin
deren vrij te houden van calvinistische smetten. Voor de kleine burgerij lag 
dat moeilijker. Neringdoenden en ambachtslieden stelden er in de loop der 
jaren steeds meer prijs op dat hun kinderen, vooral de zoons, wat lezen en 
schrijven werd bijgebracht, maar daarmee is niet gezegd dat die dat altijd op 
katholieke scholen leerden. Was er geen andere mogelijkheid dan gingen ze 
naar de gewone stads- of dorpsschool 2). Ze waren daar doorgaans vrijgesteld 
van het leren van de heidelbergse catechismus en van het zingen van psalmen, 
maar ze kregen er wel leerboekjes in handen, van het ABC-boek af, die geënt 
waren op de calvinistische beginselen. En als zij door oplettend gedrag voor 
een prijs in aanmerking kwamen, kon het gebeuren dat het boekje, dat zij 
trots mee naar huis namen, voor roomsen beledigende opmerkingen bleek te 
bevatten 3). Niet overal immers was men even taktvol als op de amsterdamse 
armenscholen, waar brave hervormde kinderen blijgemaakt werden met een 
psalmboekje of iets dergelijks en joodse kindertjes een geschiedenis van grote 
mannen uit het oude testament werd uitgereikt, terwijl de roomse, voor wie 
men blijkbaar niets anders kon bedenken, vier zesdehalven ontvingen 4). 
Voor tegenwicht tegen de op school geleerde calvinistische beginselen moest 
de plaatselijke pastoor zorgen, daarin bijgestaan door klopjes en andere* ka
tholieke vrouwen, die op matressenschooltjes kinderen het ABC en de gebe
den leerden. Deze „klein-kinderschooltjes", die voor jongere kinderen vaak 
verkozen werden boven de dorps- en stadsscholen, liet de overheid doorgaans 
ongemoeid; alleen de kerkeraden lieten wel eens een protest horen. 
Lager op de maatschappelijke ladder vinden we de grote groep van landarbei
ders, spinners, sjouwers, wevers, ongeschoolde arbeiders enz. In het begin 
van de negentiende eeuw maakte deze kategorie ongeveer veertig procent uit 
van de bevolking van de provincie Utrecht 5). In theorie mochten ook hun 
kinderen de scholen bezoeken. In de praktijk liep het anders. Een arm gezin 
kon soms alleen rondkomen als de kinderen mee hielpen verdienen. Van 
schoolgaan kwam dan niets. Werd het gezin armlastig, dan bestond er voor de 
hervormde armen een soort leerplicht, die inhield dat de bedeling werd inge
trokken als de ouders hun kinderen niet naar school stuurden. De diakonie 
betaalde dan meestal het schoolgeld. Een dergelijke leerplicht bestond niet 
voor katholieke kinderen. Gezien het protestantse karakter van de voor ar
men in aanmerking komende scholen was dat alleszins verklaarbaar. 
Van het bovenstaande geven de resultaten van een onderzoek naar schrijf-

2) Zie E. P. de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 
1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks III (Utrecht, 1977) 140-141. 
3) Voorbeelden o.a. in de bijlagen van een op 12 december 1840 ingediend adres aan de koning. 
Bisschoppelijk Archief Haarlem, aartspriesters van Hollanden Zeeland, nr. 911, deell, blz. 59 en 
62. 
4) Zie A. L. G. W. Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam aan de katholieke jeugd vooral in de eerste 
helft der 19e eeuw. Scriptie pedagogiek katholieke leergangen te Tilburg (Amsterdam, 1968, Sten
cil) 65. 
5) Zie De Booy, Weldaet, 325-326 en E. P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgon
derwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische 
Reeks V (Zutphen, 1980) 273-274. 
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vaardigheid in de provincie Utrecht een duidelijke illustratie. Uit de huwe
lijksakten blijkt dat tussen 1811 en 1820 lang niet alle bruiden en bruidegoms 
zelf de akte konden ondertekenen. De elite kon dat natuurlijk wel, maar bij 
de daaronderliggende bevolkingsgroepen waren de verschillen in schrijfpres-
taties tussen katholieken en protestanten groter naarmate het maatschappe
lijke niveau lager was. Het hieropvolgende staatje Iaat dat duidelijk zien: 

Percentage ondertekenaars van de huwelijksakten in de stad Utrecht 1811-1820 6). 

katholieken protestanten 
ambachtslieden mannen 79 82 

vrouwen 53 65 
ongeschoolden mannen 25 47 

vrouwen 17 34 

Terwijl dus de schrijfvaardigheid van protestantse en katholieke ambachtslie
den ongeveer gelijk was, zien we bij de ongeschoolden grote verschillen. De 
katholieke arbeidersvrouwen, met een percentage van 17 procent, staan hele
maal onderaan. We zullen zien dat het juist de achterstand bij de katholieke 
matressen was, die in 1806 de aanleiding werd tot de oprichting in Utrecht 
van een armenschool voor de katholieke jeugd. 

Voor andere kategorieën bestonden er toen in Utrecht al armenscholen. Zij 
hadden hun ontstaan te danken aan onvrede met het oude systeem, waarbij 
arme kinderen samen met betalende leerlingen les kregen. Door gebrek aan 
aandacht van de meester, die weinig aan deze kinderen verdiende, kwam 
vaak niets van dat onderwijs terecht. De hervormde diakonie stichtte daarom 
in 1748 twee scholen, die elk al gauw honderden leerlingen hadden. Kort 
daarop werden de zogenaamde parochiescholen, vier in aantal, omgevormd 
tot stadsarmenscholen 7). De stadsaalmoezenierskamer besliste wie daarop 
toegelaten werd. Het onderwijs op die scholen was overigens gelijk aan dat op 
de scholen van de diakonie, het burgerweeshuis en het stadsambachtskinder-
huis. Dat wil dus zeggen dat de beginselen van de calvinistische godsdienst 
een grote plaats in het leerprogramma innamen. Dat zal ook het geval ge
weest zijn met de kleine armenschool van de waalse gemeente. Voor anders
denkenden waren er in de tweede helft van de achttiende eeuw een school 
van de evangelisch-lutherse diakonie en een van de oud-bisschoppelijke cle-
resie. De laatstgenoemde was ontstaan uit de school van het oud-katholieke 
weeshuis, dat in 1746 was afgescheiden van het rooms-katholieke weeshuis. 
Sinds 1765 konden kinderen van oud-katholieke bedeelden de dagschool vol
gen. Dit was mogelijk gemaakt door een legaat van vijftienduizend gulden 
van een oud-regent van deze instelling 8). 
Het rooms-katholieke weeshuis viel onder de rooms-katholieke aalmoeze-

6) De Booy, Kweekhoven, 273-276. 
7) De Booy, Kweekhoven, 80-94. 
8) H. J. W. Verhey, 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoe
zenierskamer te Utrecht (1674-1746) en van de Oud Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te 
Utrecht 11746-1974 ) (Rotterdam, 1974) 155. 
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niers- of armenkamer, die in 1674 was opgericht nadat de katholieken al tien
tallen jaren medewerking met en zitting in de stadsaalmoezenierskamer ge
weigerd hadden 9). Op dit weeshuis, dat sinds 1696 bestond, werd wel enig on
derwijs gegeven. Hoe het gesteld was met arme roomse kinderen van wie de 
ouders nog in leven waren, is niet duidelijk. 
Het kan zijn dat hun onderwijs in sommige gevallen door de roomse armen
kamer betaald is, maar dat gebeurde toch niet op grote schaal 10). Voor zover 
die kinderen toch iets leerden zullen zij dat vooral gedaan hebben op de goed
kope bewaarschooltjes, maar lang niet alle matressen, die vaak uit de bene-
denlaag van de bevolking kwamen, waren in staat de kinderen veel bij te 
brengen. De vicieuse cirkel was hiermee rond. Uit het voorbeeld van de oud-
katholieke dagschool kan men opmaken dat in de tweede helft van de acht
tiende eeuw een rooms-katholieke armenschool niet meer op veel verzet van 
de overheid zou zijn gestuit. Er is echter geen erflater geweest die de oprich
ting mogelijk maakte. 
De omwenteling van 1795, die gelijkheid in het vaandel droeg, bracht ook een 
poging tot gelijkschakeling van het onderwijs met zich mee. In Utrecht, dat 
op dit gebied nogal voorlijk was, kwam al in oktober 1796 een provinciaal 
schoolreglement tot stand, opgesteld door het Comité van publiek onderwijs, 
waarvan ook enige katholieken deel uitmaakten 11). Al enige maanden eer
der had deze instelling leerstellig godsdienstonderwijs op school doen verbie
den. Daarvoor moesten in de toekomst de kerkgenootschappen zelfzorgen, 
en wel buiten de gewone schooluren. De landelijke schoolwetten van 1801, 
1803 en 1806 bevatten soortgelijke bepalingen en daarmee werd voortaan het 
onderwijs geschikt gemaakt voor alle gezindten. Dit „neutrale" onderwijs be
viel toch niet iedereen. In Utrecht kwam het meeste verzet van de kant van de 
diakoniescholen; uiteindelijk behielden zij een zekere autonomie op gods
dienstig gebied 12). Zij werden, net als later de r.k. armenschool, gerekend tot 
de bijzondere scholen der eerste klasse, dat wil zeggen scholen, die niet door 
de overheid, maar door een partikuliere instantie onderhouden werden. De 
Utrechtse parochiescholen daarentegen waren openbare scholen, zodat het 
leerstellige godsdienstonderwijs daar wel moest verdwijnen. Bovendien wer
den deze op 20 december 1796 opengesteld voor behoeftige kinderen van alle 
gezindten, waardoor een verdere gelijkschakeling op godsdienstig gebied ver
kregen was. Dit veroorzaakte echter een zo grote toeloop dat men de bepa
ling al spoedig introk; voortaan mochten er alleen kinderen komen van wie 
de ouders niet tot enig kerkgenootschap behoorden 13). Terwijl dus in 
Utrecht de hervormde armen konden beschikken over diakoniescholen, 
moesten de roomse armen het nog steeds zonder eigen school doen. 

9) De Booy, Kweekhoven, 75-76. 
10) In de kasboeken van de r.k. aalmoezenierskamer heb ik tot dusver geen gegevens over beta
lingen voor schoolgaande kinderen gevonden. Pas wanneer de inventarisatie van dit omvangrijke 
archief, berustend op het GAU, voltooid is, zal het mogelijk zijn deze en andere vragen grondig 
te onderzoeken. 
11) De Booy, Weldoet, 127,303-311. 
12) A.M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland 1795-1806 (Assen, 1937) 
36-44. 
13) GAU, Stad, III, nr. 454: IV, nr. 966 . 
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Van een gelijkschakeling op maatschappelijk gebied kwam nog minder te
recht. Weliswaar had reeds in 1793 Vatebender, rector van de latijnse school 
in Gouda, een zilveren medaille van het Provinciaal Utrechts Genootschap 
gekregen voor een verhandeling waarin hij onder andere nationaal onderwijs 
propageerde voor kinderen uit alle klassen van de maatschappij 14), maar het 
geven van zo'n prijs betekende nog niet dat iedereen het met zijn zeer radika
le opvattingen eens was. Een welgesteld burger zag zijn zoon nu eenmaal niet 
graag de schoolbanken delen met de kinderen van een wasvrouw of fabrieks
arbeider. En veel mensen vonden het bovendien onzin om aan arbeiderskin
deren veel te leren; wat lezen en schrijven was meer dan genoeg. De hele ne
gentiende eeuw door zouden de scholen dus standen-scholen blijven, met ver
schillende leerprogramma's en faciliteiten, afhankelijk van de maatschappe
lijke welstand van de ouders 15). Dat het voor de ekonomie schadelijk was als 
hele groepen van de bevolking van onderwijs verstoken bleven, zag men ech
ter wel in. 
Daarom werd het bijvoorbeeld in de provincie Utrecht mogelijk gemaakt dat 
plattelandskinderen eventueel op overheidskosten school konden gaan, een 
maatregel die vooral in katholieke dorpen ineens voor een toename van het 
aantal schoolgaande kinderen zorgde. Het werd echter te duur. Ondanks vu
rig protest van Paulus Martinus van Bijlevelt, een van de katholieke leden van 
het departementaal bestuur, werd de maatregel in 1804 weer ingetrokken 16). 

Terwijl het na 1795 voor katholieke ouders die partikulier onderwijs voor hun 
kinderen konden betalen, gemakkelijker geworden was een geschikte school 
te vinden, was er voor de katholieke benedenlaag van de bevolking dus nog 
geen verbetering gekomen. Minder draagkrachtige ouders waren ook na 1795 
nog steeds aangewezen op de kleinkinderschooltjes, maar die stelden niet 
veel voor. Wel kwam er in Utrecht al in 1797 een voorschrift voor de matres-
sen die dergelijke schooltjes hielden 17). 
De lokalen moesten ruim en fris zijn, de schooltijd niet te lang, de matressen 
moesten goed met kleine kinderen om kunnen gaan en ze onderwijzen in 
spellen en lezen. Er ontbrak nogal wat aan, maar in de eerste jaren zagen de 
leden van het Comité van publiek onderwijs veel door de vingers. Ze waren 
bang dat er bij een strenger toelatingsbeleid te weinig schooltjes zouden over
blijven, zodat ze nog voller zouden worden dan ze al waren. In de praktijk 
kreeg daarom iedereen die erom vroeg toestemming om een bewaarschooltje 
te houden. Na enige jaren kwam men tot andere gedachten en ging men beter 
de hand houden aan de eis dat de vrouwen moesten kunnen lezen en schrij
ven. Als gevolg daarvan werden in december 1805 dertien van de 37 in 

14) Gerrit Carel Coenraad Vatebender (1759-1822). Zie De Booy, Weldaet. 120 en De Booy, 
Kweekhoren, 194. Voor zijn verhandeling zie Verhandelingen Prov. Utr. Genootschap, IX (1801) 
tweede stuk. 
15) Zie ook L. Dasberg en J. W. G. Jansing, Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 
1843-1914 (Haarlem, 1978) 25 en passim. 
16) De Booy, Weldaet, 127, 309-311. 
17) C. W. van Moorrees en P. J. Vermeulen, ed., Vervolg van Mr. Johan van de Waters Groot 
Plakkaatboek 's Lands van Utrecht van den vroegsten tijd af tot het jaar 1810 (Utrecht, 1856-1860) I, 
842-846. 
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Utrecht bekende schooltjes opgeheven. Elf daarvan waren door roomse vrou
wen gehouden 18). 
Dit kwam hard aan bij Jan Mulder, toen de enige rooms-katholiek in de ge
meenteraad. Hij voelde zich extra verantwoordelijk omdat hij zelf nog vier 
van die vrouwen aan haar baantjes geholpen had. Deze Mulder was een 
utrechts wijnhandelaar, toen ongeveer 46 jaar oud, die sinds 1795 aktief aan 
het politieke leven had deelgenomen 19). Het is niet bekend of hij zich al eer
der voor onderwijs geïnteresseerd had; wel was dit duidelijke bewijs van de 
achterstand in ontwikkeling bij het katholieke volksdeel voor hem aanleiding 
er wat aan te doen. Hij stuurde daarom een brief aan de utrechtse pastoors, 
waarin hij hen opwekte tot het stichten van een rooms-katholieke armen
school. 
De acht pastoors hielden al op 5 februari 1806 hun eerste vergadering, samen 
met acht burgers, uit elke parochie een. Deze zestien mensen zouden de re
genten of directieleden gaan vormen van de eerste rooms-katholieke armen
school te Utrecht 20). De acht burgerieden waren de reeds genoemde Jan 
Mulder, en verder Gijsbert Achterberg, zeepzieder, Hendrik Gijbels, zilver
smid, Johannes Kreilkamp, garenhandelaar, Gijsbert Cornells van der Kun, 
wijnkoopman, Johannes Snoek, zilversmid, en voorts Paulus Wilhelmus 
Bosch van Drakestein en P. L. van Heilmann van Stoutenburg. 
Met het stadsbestuur en met de r.k. armenkamer bestonden al goede relaties: 
Jan Mulder was lid van de gemeenteraad en zijn broer Nicolaas was boekhou
der van de armenkamer 21). Nadat deze twee colleges hun fiat gegeven had
den, begon een geldinzameling in de rooms-katholieke kerken van de stad. 
De eerste opbrengst was 1683 gulden en daarmee durfde men de stichting 
aan. Velen hadden zich verbonden tot jaarlijkse bijdragen, maar niet alle do
nateurs bleken zich het volgend jaar hun toezegging te herinneren, zodat er 
voorlopig heel wat financiële problemen bleven bestaan. De bestuursleden 
moesten vaak zelf in de zak tasten voor bijzondere uitgaven als incidentele 
geschenken aan onderwijzers. Ook schoten zij het kapitaal voor dat nodig was 
voor de koop van een schoolhuis. Voor 2800 gulden werd een pand in de Bo-
terstraat gekocht, nu nummer 24. Het was de tweede keer dat dit dienst deed 
als armenschool; van 1778 tot 1788 was de spinschool van de hervormde dia-
konie erin gevestigd 22). Het keek uit op de Kuipersteeg, die doorloopt in de 
Donkerstraat, waar toen het r.k. weeshuis gelegen was. De wezen onder tien 
jaar zouden de armenschool gaan bezoeken; de oudere wezen, die al werkten, 
kregen les in het weeshuis 23). 

18) De Booy, Kweekhoven, 197, 199. 
19) Hij overleed in januari 1831 op de leeftijd van 70 jaar. Zijn ouders waren Willem en Maria 
Verheyen. Hij werd in 1795 gekozen in de raad voor de rechtspleging in Utrecht; in 1803 werd hij 
lid van de gemeenteraad en bleef dat tot 1808. 
20) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
21) Hij overleed op 25 augustus 1823 op de leeftijd van 73 jaar. 
22) Zie De Booy, Kweekhoven. 93. Voor de exacte ligging zie RAU, Aartspriesters, nr. 584, 
waaruit blijkt dat het hele huis lag in wijk E nr. 306. 
23) Voor het onderwijs op dit weeshuis zie De Booy, Kweekhoven, 117-121. Volgens een opgave 
uit 1816 gingen de wezen onder de tien school op de armenschool. De oudere wezen kregen één 
uur per dag op het weeshuis les van een schoolmeester uit de stad. GAU, R.K. aalmoezenierska
mer, tabel inliggend in voorl. nr. 4. Blijkens een opgave uit 1811 werden sommige wezen al op 
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Inmiddels was er een onderzoek gedaan naar het aantal kinderen dat voor de 
school in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan bleef men dat eerste jaar aan 
de voorzichtige kant: alleen kinderen tussen tien en twaalf jaar werden toege
laten. Dat waren de kinderen die de school het meest nodig hadden: als zij nu 
niets leerden dan gebeurde het nooit meer. 
Al vrij snel kon men de leeftijd lager stellen: sinds 1809 was die zeven jaar. De 
school werd opengesteld voor alle kinderen van wie de ouders, zowel bedeel
de als minvermogende, niet in staat waren schoolgeld te betalen. De regenten 
van de school wezen een aantal kinderen aan; de armenkamer kon over de 
andere vacatures beschikken 24). Soms maakten regenten misbruik van hun 
privilege om kinderen op school toe te mogen laten, zodat er wel eens kinde
ren kwamen van wie de ouders best schoolgeld konden betalen of die om an
dere redenen niet aan de toelatingseisen voldeden. Als zoiets uitkwam kreeg 
de regent boete, tot tien gulden toe, en het kind werd van school verwijderd. 
Dat was nodig, want er waren meer gegadigden voor de school dan er plaat
sen waren. Op allerlei manieren zocht men daarom ruimte te scheppen: door 
ingebruikneming van de vliering, door verbouwingen, plaatsing van meer 
banken enz. 25). 

Hoeveel leerlingen er bij de opening van de school, op 17 september 1806 wa
ren, weten we niet. In januari 1807 waren het er al ruim driehonderd en dit 
aantal bleef toenemen. In 1819 had de school 470 leerlingen en in 1831 540. 
Om de druk op de school te verlichten werd in de wintermaanden wel avond
school gehouden, maar daarvoor was niet altijd genoeg geld. Begin 1808 was 
men geschrokken van de rekening van de kaarsenmaker en er werd daarom 
onderzocht of lampen misschien zuiniger waren in het gebruik. Dit bleek niet 
het geval te zijn, maar men ging nu wel het gebruik van kaarsen aan banden 
leggen. In 1811 werd slechts 50 pond ter beschikking gesteld, wat weinig is 
voor de meer dan 55 leerlingen die er waren 26). Het kwam neer op minder 
dan een pond per avond, zodat er waarschijnlijk nooit meer dan zes kaarsen 
tegelijk konden branden, wilde de school de drie wintermaanden open blij
ven. 

In de eerste tijd bleven de kosten van de school waarschijnlijk nog beneden 
de 2000 gulden, maar in 1809 waren zij al tussen 2000 en 2050 gulden per jaar. 
Aan rente voor het geleende kapitaal en aan brandverzekering voor het huis 
27) moest samen 260 gulden betaald worden. 
De meester verdiende 550 gulden, de ondermeester en kwekelingen samen 
niet meer dan 150 gulden. Het lesmateriaal was toen nog beneden de 200 gul
den per jaar 28). Van veel belastingen was vrijdom verkregen. 
hun 9e jaar op een fabriek te werk gesteld en wel op de lakenfabriek van de heer Elin te Utrecht. 
RAU, Staten, nr. 1427-12. 
24) Er was geen vaste regel voorde verdeling. Zo kreeg de armenkamer op 3 juni 1810 50 van de 
102 vacatures ter beschikking; op 6 september 1820 echter slechts 20 van de 120 vacatures. GAU, 
Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. In het algemeen schijnen bedeelde ouders zich tot de ar
menkamer gewend te hebben, minvermogende tot de regenten. 
25) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, d.d. 9 november 1821 en passim. 
26) Ibidem, 8 november 1811. De avondschool had toen 55 vacatures waarover beschikt kon 
worden; meestal schijnt er een minimum van 70 leerlingen aangehouden te zijn. 
27) Ibidem. 8 januari 1808. De verzekering was voor ƒ 2999,75 à 4%. De rente van het voorge
schoten kapitaal was 5"/„. 
28) In 1812 begroot de schoolmeester de kosten van schoolboeken op 119 gulden. Dit bedrag 

320 



Wel waren er natuurlijk kosten aan onderhoud, vervanging van meubilair, 
verlichting en verwarming. Die verwarming was er overigens in het begin 
niet; pas in 1816 kochten de regenten voor dertig gulden een kachel die zuinig 
stookte en die naar men hoopte in de wintermaanden de ergste kou kon we
ren 29). 
Aan inkomsten stonden daar de bijdragen van de donateurs tegenover en de 
opbrengst van collectes in de kerk. Langzamerhand werd de stichting verrijkt 
door legaten, maar veel daarvan waren aanvankelijk bezwaard met vruchtge
bruik. Zo liet de in 1815 overleden pastoor De Carnoncle een broodbakkerij 
na aan de school, waarvan de opbrengst of een deel daarvan aan zijn twee 
zusters moest worden uitbetaald 30). Zeker negen jaar lang maakten de da
mes De Carnoncle het leven van de penningmeester zuur door hem boze brie.-
ven te sturen waarin ze hem van financieel wanbeheer, afpersing en erger za
ken betichtten. 
Natuurlijk zou het mooi zijn als de stad subsidie verleende. In 1809 adviseerde 
de r.k. armenkamer om dit aan te vragen, op grond van het feit dat er op de 
school ook kinderen van bedeelde ouders onderwezen werden. Het bestuur 
stond daar wat aarzelend tegenover en voelde er meer voor deze kinderen af 
te stoten en de school voortaan alleen open te stellen voor niet-bedeelde min
vermogenden. 
Misschien zou een van de parochiescholen dan voor de rooms-katholieke be
deelden kunnen dienen. De armenkamer had daartegen het bezwaar dat die 
kinderen dan zouden komen te staan onder door de stad aangewezen mees
ters, die misschien niet katholiek zouden zijn. Aan onderwijs in roomse zin 
viel dan niet meer te denken, zeker niet wanneer de kinderen geen eigen 
school zouden krijgen, maar over de vier parochiescholen verdeeld zouden 
worden. Het schoolbestuur tilde daar niet zo zwaar aan. De katholieke leer
lingen van de parochiescholen zouden immers, net als de hervormde, buiten 
de schooluren naar catechisatie kunnen gaan. 
Later zou alom kritiek komen op het op deze „neutrale" scholen gegeven on
derwijs aan katholieke kinderen, maar nu was men blijkbaar nog niet zo ver 
31). De armenkamer had echter nog een argument, dat vermoedelijk de door
slag gaf: bij afstoting van de bedeelde leerlingen zou de school wel eens de 
vrijdom van belasting kunnen verliezen die zij nu genoot. De school bleef dus 
openstaan voor beide kategorieën. In 1812 is er nog even sprake geweest van 
subsidie, maar ook daarvan kwam niets 32). 
Het specifiek roomse aan het onderwijs op deze armenschool bestond in deze 
beginjaren vooral hierin, dat er catechisatie op school gegeven werd door 

werd met het groeien van het aantal leerlingen steeds hoger. In 1831 was het tot f 237,75 opgelo
pen, maar de meester wil ze dan voor de ronde som van 200 gulden leveren. Daar was schrijf- en 
muziekpapier dan nog niet bij. GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, d.d. 5 mei 1809, 3 april 
1812, 1 juli 1813. 
29) Ibidem, 3 mei 1816. 
30) Johannes Franciscus Josephus de Carnoncle, op 58-jarige leeftijd overleden 15 oktober 
1815. Zie over hem het artikel van A. K. de Meijer in deze bundel, . . . 
31) Voor de kritiek in 1840 op het aan de katholieken op neutrale scholen gegeven onderwijs zie 
de bijlagen bij het in noot 3 geciteerde adres aan de koning. 
32) Zie voor deze hele kwestie de notulen van de regenten van 1809 en van 16 oktober 1812. 
GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
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twee daartoe aangewezen pastoors, en dat de meester en ondermeesters ka
tholiek waren. Voor die catechisatie was de animo overigens niet groot: in 
mei 1807 werden er bijvoorbeeld zeventig absenten geconstateerd. Maar 
wanneer men bedenkt dat in Amsterdam in 1800 van de 1753 roomse kinde
ren die daar de stadsarmenscholen bezochten er ongeveer duizend niet naar 
catechisatie gingen 33), dan begrijpt men de voorkeur voor een confessionele 
school, waar tenminste enige controle op het bijwonen van de godsdienstles
sen kon worden uitgeoefend. De leerboeken echter waren dezelfde als overal 
elders. Zij bestonden voornamelijk in uitgaven van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen, die geschikt waren voor alle gezindten. We vinden in de 
notulen werkjes van Nicolaas Anslijn vermeld, verder de Trap der Jeugd, de 
Geschiedenis van Jozef en een aantal lees- en spelboekjes. Ondanks, mis
schien ook juist vanwege, hun neutrale karakter zouden sommige dertig jaar 
later van roomse zijde scherp bekritiseerd worden, maar nu was men er blijk
baar mee tevreden. Nog in 1831 worden in de notulen deze zelfde boekjes ge
noemd 34). Pas in 1837 zijn er regenten die bezwaar hebben tegen de boeken 
die de kinderen gebruiken, maar waarop die berusten is niet vermeld. Het zou 
echter kunnen zijn dat men langzamerhand andere eisen ging stellen aan de 
op katholieke scholen te gebruiken boeken 35). 

Als eerste onderwijzer werd in 1806 Hendrik Richt aangesteld, uit Vogelen
zang. Voordat hij op 17 september met zijn werk begon had hij een maand in 
Amsterdam op de stadsarmenscholen gehospiteerd om vertrouwd te raken 
met wat hem te wachten stond 36). Die stadsarmenscholen hadden een goede 
naam. Er waren er toen negen, die ook door veel rooms-katholieke en joodse 
kinderen bezocht werden. Anders dan in Utrecht, waren in Amsterdam de 
rooms-katholieken in de aalmoezenierskamer zitting blijven nemen, waar
door daar alles anders gelopen is dan in Utrecht, en Amsterdam bijvoorbeeld 
pas in 1835 een eigen katholieke armenschool kreeg 37). Het is waarschijnlijk 
dat deze stadsarmenscholen als voorbeeld gediend hebben voor de utrechtse 
katholieke armenschool. 
Richt werd al gauw bijgestaan door een ondermeester en enige élèves of kwe-
kelingen, die later voornamelijk gerecruteerd werden uit de leerlingen van de 
school. Hij deed zijn werk goed, maar was niet tevreden over zijn salaris, ook 
al had hij vrij wonen. Hij kreeg daarom sinds 1807 bovendien 40 zakken turf 
en 20 pond kaarsen voor eigen gebruik. 
Een verder verzoek om opslag zou beschouwd worden als een trek van on
dankbare nooit voldoenendheid, zo werd hem te verstaan gegeven 38). Wel 
kwam men hem tegemoet door toestemming te verlenen in de gaanderij van 
het schoolgebouw tussen half vijf en half zeven een partikuliere school te 
houden voor betalende leerlingen, van wie de ouders echter wel donateur 

33) Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam, 67 
34) We vinden zelden boeken vermeld in de notulen. Ze worden genoemd in het reglement van 
de school, dat geïnsereerd is in de notulen van de regenten, begin 1809, en verder op 1 juli 1831. 
GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
35) Ibidem, 1 december 1837. 
36) Ibidem, 16 april en 13 augustus 1806. 
37) L. van den Donk, De stadsarmenscholen van Amsterdam 1740-1797 (Scriptie, 1957. Typos
cript, berustend op GA Amsterdam). Zie ook Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam, 123-124. 
38) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, 8 april 1807. 
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moesten zijn van de stichting. Daar hield hij zich echter niet aan; bovendien 
kostte deze school hem teveel tijd, zodat hij in 1815 voor de keuze gesteld 
werd: ophouden met de partikuliere school of ontslag nemen. Hij koos het 
laatste. In 1816 werd hij opgevolgd door de 23-jarige Johannes Franciscus 
Kamphuizen, tot dan ondermeester op de amsterdamse armenschool op Wit-
tenburg 39). Kamphuizen klaagde niet over het salaris, maar kreeg wel eens 
een extraatje, bijvoorbeeld toen hij een naamlijst van de regenten in schoon-
schrift op perkament vervaardigd had. Het werkstuk werd ingelijst en op de 
regentenkamer gehangen. De regenten beloonden hem met 50 gulden uit ei
gen zak 40). 
In later jaren waren er wel eens conflicten, zowel met de ondermeesters als 
met de ouders. Meestal ging het dan over de discipline. De ouders kwamen 
soms klagen als hun kind gestraft was, maar er werd zelden bij verteld waaruit 
die straf dan wel bestaan had. M aar altijd stelden de regenten de ouders in het 
ongelijk. Zo in het geval van Martinus van der Wolk, wiens moeder een bele
digende brief schreef en die brief bovendien in de regentenkamer kwam toe
lichten, waarbij ze geen blad voor de mond nam. De jongen werd daarop 
voorgoed van school verwijdend; bovendien kwam er op school op een heel 
zichtbare plaats een bord te hangen met het volgende opschrift: Martinus van 
der Wolk, om misdrijf gestraft, is door heeren regenten vermits de beleedigingen 
hierover door zijn moeder den schoolmeester aangedaan, voor altijd van dit school 
verbannen 41). 
Maar er werd niet alleen gestraft, er werd ook beloond. Dat gebeurde bij ge
legenheid van het jaarlijks examen, in tegenwoordigheid van de regenten. 
Aanvankelijk werden de prijzen betaald uit de boetes die de regenten in de 
loop van het jaar hadden moeten voldoen. Later, toen de school wat meer in 
goeden doen was, werden - ter verbetering van de harmonie - deze boetes op 
een gemeenschappelijke maaltijd verteerd, terwijl de prijzen uit de school
fondsen bekostigd werden 42). 
Het jaarlijks examen met prijsuitreiking en de daarbij behorende plechtighe
den van toespraken en zingen van liederen door de kinderen had aanvanke
lijk op de school plaats, maar toen in 1819 de Catharijnekerk ter beschikking 
van de rooms-katholieke eredienst werd gesteld maakte men vaak daarvan 
gebruik 43). Er konden dan meer mensen komen zodat de school in wijder 
kring bekend werd. 
Extra feestelijk was de viering van het 25-jarig bestaan, in 1831. De school 
had toen al over de 4000 leerlingen afgeleverd en had bovendien als voor
beeld gestaan voor enkele katholieke armenscholen elders: Den Bosch, 
Haarlem en Amersfoort. Vanuit de eerste twee plaatsen had men de meester 
proberen weg te kopen; de stichters van de amersfoortse school gedroegen 

39) Kamphuizen overleed te Utrecht op 20 oktober 1873. Hij was toen 80 jaar. Hij wordt nog als 
onderwijzer genoemd in een kasboek dat van 1859 tot 1870 loopt. GAU, Vincentiusvereniging, 
voorl. nr. 114. 
40) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, 6 augustus en 3 december 1824. Het werkstuk 
heb ik niet kunnen traceren. 
41) Ibidem, 5 maart 1819. 
42) Ibidem, 5 augustus 1814. 
43) Ibidem, 26 augustus 1819. 
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zich beter en betrokken de utrechtse school van de aanvang aan bij de oprich
ting. Meester Kamphuizen kreeg daarom van de regenten in 1823 twee dagen 
vrij om ze in Amersfoort te helpen; enige tijd later werd een kwekeling uit 
Utrecht ter beschikking gesteld, die in Amersfoort goed voldeed 44). 
Jan Mulder heeft het 25-jarig bestaan niet meer meegemaakt. Hij was in ja
nuari 1831 overleden, op 70-jarige leeftijd. Veel van de liederen die de leerlin
gen bij de prijsuitreikingen zongen waren van zijn hand. Ik wil daarom dit 
artikel besluiten met een couplet uit een van de eerste door de stichter van de 
school geschreven dankliederen 45): 

O schooluur! weer verschenen 
U zij ons dank geweid! 
Voorheen moest men U derven 
O uur vol zaligheid. 
Niets stuit dan onze vleit, 
Niets zal haar onderdrukken 
Wij gaan nu vruchten plukken 
Voor tijd en eeuwigheid. 

44) Ibidem, 3 juli 1818, 7 december 1821, 6 december 1822, 7 november 1823, 7 januari, 1 april 
en 1 juli 1825. 
45) De teksten van de voor- en nazang van de eerste prijsuitreiking zijn te vinden in de notulen 
van regenten. GAU, Vincentiusvereniging voorl. nr. 105, fol. 41-42. 
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'Waar alle richtingen samenkomen' 

De Willibrordherdenking van 1939 

A.H.M, van Schalk 

Herdenkingen zijn doorgaans tamelijk zuivere graadmeters van stemmingen, 
verwachtingen en geschiedbeelden die bij de gedachtenishoudende generatie 
leven. Is de verering van Willibrord en Bonifatius een constante in het Neder
landse geestesleven, van een uitzonderlijke draagwijdte was de viering van 
het twaalfde eeuwfeest van Willibrords sterven 1). Ten eerste, omdat het fes
tijn van het begin af aan als nationaal is opgezet en vervolgens om de histori
sche geladenheid van het ogenblik aan de vooravond van de Tweede Wereld
oorlog, voor een deel van Europa zelfs al in oorlogstijd. Waren de tijdgenoten 
zich van het eerste motief helder bewust, het tweede hebben zij wel vermoed 
en aangevoeld, maar kan pas door de historicus retrospectief worden gewo
gen. 
Van Buijtenen, die zelf drie lustra later het leeuwendeel zou nemen bij de her
denking van Willibrords jongere gezel Bonifatius, schreef over de bezielende 
bezinning van de Willibrordherdenking die door dreiging en uitbrekend oorlogsge
weld in 1939 welhaast naar de achtergrond gedrongen werd 2). Maar dezelfde 
auteur spreekt op die plaats ook over de breuk tussen de beide Nederlandse 
episcopaten, die bij die gelegenheid nog weer pijnlijk aan de dag trad, want 
bij alle gezamenlijkheid bleven tussen beiden de oude scheidingen bestaan. 
En dat terwijl sinds de dagen van de oude Willem Moll Willibrord en Bonifa
tius aanleiding vormden tot vruchtbare contacten tussen katholieke en pro
testantse geschiedkundigen, en er ook tussen roomsen en oud-katholieken 
bruggen werden aangelegd, al evenzeer uit historisch materiaal vervaardigd 
3). 
Een reden temeer het op zichzelf wat fijnkorrelige gebeuren van zulk een va
derlandse feestelijkheid met enige nauwkeurigheid te bezien vormt het feit 
dat, wat hier werd gezaaid al tijdens de Duitse bezetting en zeker na 1945 
breeduit vrucht is gaan dragen, al werden op gezette tijden de vaandels van 
het rijke roomse, rode en protestantse leven nog wel rondgedragen: de ge
schiedenis is nu eenmaal niet de kortste verbinding tussen twee punten, maar 
heeft meer van de Echternachse springprocessie. 
Maar het is wel zeker dat de zaden van deze herdenking op goede grond zijn 

1) Voor deze studie werd benut het Archief van het Nationaal Willibrord-Comité (NWC) dat 
zich bevindt in het Gemeente-Archief Utrecht. De inventaris ervan draagt het nummer 45. 
2) M. P. van Buijtenen, Contour van kardinaal Alfrinks kerkprovincie (Utrecht, 1964) 11. 
3) P. P. V. van Moorsel, Willibrord en Bonifatius (Bussum, 1968^ 91 
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gevallen om na korte of langere tijd te ontkiemen. Nog juist vóór de barbarij 
boven onze hoofden losbrak vormde het Utrechtse feest rond onze eerste ge
loofsverkondiger een laatste hernemen van wat christelijk geloof en humanis
me aan het Nederlandse geestesmerk hebben bijgedragen. En al werden hier 
en daar wel oratorische klinkklank en schitterende vluchtigheden gedebi
teerd, en ook al ontbraken de gewone maar altijd pijnlijke wrijvingen tussen 
de levensbeschouwingen en denominaties niet, als geheel maakt het eeuw
feest de indruk van een solide monstering van geestelijke krachten en het ver
zamelen in schuren voor de slechte jaren. Dat signaal werd ook ontvangen 
door hen die van die tradities waren weggeraakt in fanatieke kringetjes van 
uiterst rechts, in bladen als Nationaal Dagblad en Volksche Wacht. 
De opzet en de planning van de evenementen leren ons, hoe bescheiden, ja 
bijna timide het thema werd aangegeven en hoe onverwacht algemeen de be
zieling werd overgenomen. De tentoonstelling in de zomer van 1939 en de 
herdenkingsbijeenkomst op 7 november, Willibrords sterfdag en dies natalis, 
verdienen de aandacht om de hoge kwaliteit van de expositie en het gewicht 
van de drie sprekers in de Domkerk: Gerard Brom, Johan Huizinga en W. J. 
Aalders. 

Van het begin af aan werd in Utrecht de viering voor onze stad van bijzonder be
lang geacht en een monumentaal spoor van die gedachte bevindt zich in het 
hart van de binnenstad: Termote's Willibrord te paard, in draf op weg richting 
Dom, de Kerk van Nederland, sinds de zeventiende eeuw zijn vaste attribuut, 
op de vlakke hand. 
De prijsvraag voor het gedenkteken, de amusante en leerzame polemiek rond 
de geschikte plaats voor het beeld en de onthulling ervan in 1947 vormen het 
lokaal-historische sluitstuk van ons verhaal. 

Plannen en opzet voor een herdenking 1936-1939 

De gedachte in het jaar 1939 tot een nationale herdenking van het twaalfde 
eeuwfeest van Willibrords overlijden te komen, is het eerst opgekomen bij 
pastoor E. Lagerwey van de oud-katholieke St. Getrudisparochie aan het 
Willemsplantsoen te Utrecht 4). Lagerwey, die ook in eigen kring voor een 
origineel doorging, was een man met een grote historische en artistieke be
langstelling en bovendien een ijverig werker die, als het moest, ook anderen 
wist te aktiveren. Zelf niet gemakkelijk te benaderen, had hij een feilloos zin
tuig hoe anderen met oorspronkelijke plannen aan boord te komen en hen er 
warm voor te maken. Zijn rol in de Willibrordherdenking heeft hij in 1950, bij 
de huldiging op zijn zeventigste verjaardag, zelf in twee zinnen belicht, in de 

4) Engelbertus Lagerwey, 1880-1959, geboren te Amsterdam, werd priester gewijd in 1904 en in 
1924 pastoor van St. Gertrudis te Utrecht. In 1941 werd hij door aartsbisschop Rinkel benoemd 
tot bisschop van Deventer. Bij die gelegenheid koos hij als wapenspreuk: Eternitati laboramus, 
van welke woorden de beginletters ook die van zijn vóór- en achternaam waren. In 1958 leverde 
hij nog werk voor de Willibrord-tentoonstelling te Echternach. Bij zijn zeventigste verjaardag 
kreeg hij de zilveren ere-penning van de stad Utrecht, speciaal uit waardering voor zijn houding 
in de oorlogsjaren. Zo haalde hij mensen uit de rijen die klaar stonden voor deportatie, met de 
mededeling dat hij het recht had om met zijn biechtelingen onder vier ogen te spreken. Cfr. De 
Oud-Katholiek, LXXV (1959) 53-57. 
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eerste daarvan tevens zichzelf tekenend: Zelden heb ik mijn krachten spontaan 
aangeboden, bijna altijd ben ik door anderen bij enig werk betrokken. Een uitzon
dering is slechts de inrichting van de St. Willibrordtentoonstelling in 1939, waar
bij, zoals we zullen zien, voor tentoonstelling wel herdenking mag worden gele
zen 5). 
Op een dag in de zomer van 1936 is hij eens op het stadhuis met burgemeester 
Ter Pelkwijk 6) gaan praten over het naderend eeuwgetij. De pastoor heeft 
klaarblijkelijk een willig oor gevonden en de burgemeester deed hem het ver
zoek het gesprek schriftelijk te bevestigen. En zo komt het dat een brief van 
21 juli 1936 van Lagerwey aan Ter Pelkwijk chronologisch het eerste stuk is in 
het Archief van de Nationale Willibrordherdenking. De pastoor van St. Ger
trudis geeft er volgens belofte een uitvoeriger motivering van zijn verzoek. Het 
feit dat de viering voor onze stad van bijzonder belang is, gaf hem het besluit in, 
de raad van de burgemeester in te winnen over een uitgebreid plan. Natuurlijk 
zal de viering ervan allereerst een kerkelijk karakter hebben, maar uit het feit 
dat de Kerk cultuur en wetenschap in haar gevolg had, zal ook een viering door 
culturele instellingen van allerlei aard verantwoord zijn. Realistisch en sereen 
schrijft Lagerwey vervolgens dat de kerkelijke viering wel ternauwernood ge
meenschappelijk door alle gezindten zal kunnen geschieden. Niettemin sloot onze 
bespreking met de uiting, dat met zeer groote voorzichtigheid gestreefd zou moeten 
worden naar een herdenking in de Domkerk alhier, welke herdenking zou moeten 
uitmunten door soberheid van woorden en rijkdom van muziek, zang en versiering. 
Ziehier de kern van Lagerweys plan, ruim drie jaar voor de datum der her
denking ter sprake gebracht en waarachtig precies zo gerealiseerd, met de 
warme instemming en de morele en daadwerkelijke steun van de burgemees
ter. Want deze moet wel direct in het feest een niet onbelangrijk stuk 
Utrecht-promotie hebben gezien, een aspect waarop Lagerwey hem overi
gens met grote tact direct gewezen had. Het specifiek christelijke gehalte van 
de herdenking heeft burgemeester Ter Pelkwijk, die een gelovig christen was, 
natuurlijk wel begrepen, maar op dat punt moet hij toch steeds worden ge-
coached en gesouffleerd door Lagerwey die al in zijn eerste brief belooft zijn 
correspondent enige werken over Willibrord te zullen toezenden, ja zelfs al 
direct een populair werkje bijvoegt, met het verzoek dit wel te willen behouden. 
Allerlei bijkomende elementen die nog ruimschoots aandacht zullen krijgen, 
noemt pastoor Lagerwey ook al: het uitgeven van een gedenkboek, een ten
toonstelling van oude kerkelijke kunst en als blijvende herinnering zou wor
den getracht een statue van Willibrord te plaasten in één van de nissen in de 
doorgang van de Domtoren, waarbij pastoor en burgemeester het erover eens 

5) De Oud-Katholiek. LXVI (1950) 172. 
6) Mr dr G. A. W. ter Pelkwijk, 1882-1964, was vanaf 1934 burgemeester van Utrecht, wat hij, 
met onderbreking van de drie laatste oorlogsjaren toen hij plaats moest maken voor de NSB-er C. 
van Ravenswaaij, bleef tot 1948. Hij werd gewaardeerd als 'een wijs man, met een scherp inzicht 
in mensen en verhoudingen' en een patriarchaal-autoritaire gezagsdrager met gevoel voor humor 
en oorspronkelijke ideeën. Met Lagerwey raakte hij zeer bevriend, wat in de oorlog nog is ver
sterkt door een maandenlang verblijf als onderduiker in diens pastorie. Ook onderhield hij goede 
betrekkingen met de r.k. aartsbisschoppen J. H. G. Jansen en dr J. de Jong. Het slagen van de 
Willibrord-herdenking noemde Ter Pelkwijk 'voor mij een grote voldoening'. Cfr. zijn Terugblik 
(Doorn, 1962). 
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Portret van mgr E. 
Lagerwey, in 1957 ge
schilderd door Erika 
Visser 

(Rijksmuseum Het 
Catharijne convent, 
inv. nr. OKM s. 20) 

waren dat vanwege de symmetrie ook de andere nis gevuld zou moeten wor
den. Te denken viel volgens Lagerwey aan de bouwer van de Dom, bisschop 
Adelbold. 
De beide heren moeten zich ook al aan het opstellen van een lijstje van perso
nen hebben gewaagd; Lagerwey zal volgens afspraak dezen en genen polsen 
en daarbij zoo voorzichtig mogelijk te werk gaan. Hoewel de pastoor aan het 
slot van zijn brief verzekert volstrekt niet persoonlijk op het initiatief te staan, 
met de toevoeging dat het hem wel zo lief zal zijn wanneer personen van meer 
gewicht dan meine Wenigkeit het plan zullen doen slagen, is het uit deze brief 
zonneklaar dat het plan tot, het intitiatief voor en de uitgewerkte ideeën van 
vrijwel alle onderdelen van de viering van hem afkomstig zijn. En bovendien 
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dat hij, alvorens de eerste concrete stappen te zetten, heel de opzet binnens
kamers zorgvuldig had overwogen. Een sterk historisch gerichte belangstel
ling in de oud-katholieke kerk van Nederland als geheel, reeds in haar naam
geving niet toevallig tot uiting komend, is hiervoor stellig een voedingsbodem 
geweest. Het enthousiasme van de burgemeester, de van alle kanten beoefen
de prudentie en de gezamenlijke keuze van de juiste medewerkers hebben de 
rest gedaan. 
In januari 1937 neemt Ter Pelkwijk contact op met dr W. C. Schuylenburg, de 
directeur van het Utrechtse Centraal Museum, tevens gemeente-archivaris 
(hij was de laatste, die beide functies als eenling waarnam) om met hem en 
Lagerwey de plannen nader uit te werken. De vier onderdelen: herdenkings
bijeenkomst, tentoonstelling, gedenkboek en een blijvende herinnering - er 
wordt niet meer van een standbeeld gesproken - moeten de kern uitmaken 
van een gemeenschappelijke door christelijk Nederland op te zetten viering. 
Daarnaast zouden de kerken hun eigen gedachtenis afzonderlijk kunnen hou
den. Van vitaal belang is nu het leggen van verbindingen met de kerken. De 
afgesproken verdeling is dat de burgemeester zich zal richten tot de rooms-
katholieke aartsbisschop van Utrecht, maar pas nadat pastoor Lagerwey ze
kerheid heeft gekregen van de sympathie van de kerken die samenwerken in 
de Oecumenische Raad, en een kans heeft gezien op deelneming van de gere
formeerde kerken. 
Bekend is dat er al een rooms-katholieke commissie ad hoc bestaat, waarin 
onder meer prof Titus Brandsma van Nijmegen en Dom J. Huyben, de prior 
van Egmond, zitting hebben. Pastoor en burgemeester filosoferen alvast wat 
over commissies voor de verschillende onderdelen van de viering, overwegen 
de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht in het presidium op te 
nemen en praten wat over het hoe, wanneer en waar van de expositie. Dr 
Schuylenburg belooft zich omtrent het laatste grondig te zullen oriënteren. 
Zo heeft elk lid van het driemanschap een duidelijke taak op zich genomen. 
Al spoedig heeft pastoor Lagerwey een gesprek met dr Wissing, de secretaris 
van de Oecumenische Raad der Kerken in Nederland. Deze reageert in eer
ste instantie niet negatief en vraagt om een soort memorandum voor de zeven 
aangesloten kerken. De pastoor meent terecht dat zulk een memorandum 
niet te geven is, omdat de kerken, die juist worden opgeroepen hun sympathie 
met de gedachte van een herdenking te betuigen, op die manier in de waan 
gebracht zouden worden dat de plannen al in kannen en kruiken zijn, en dat 
de kerken die deelnemen slechts te slikken hebben wat al is voorgekookt. Tot 
nog toe hebben, legt Lagerwey aan Wissing uit, de burgemeester, dr Schuy
lenburg en hij zelf samen gesproken over de memorabele datum en geconclu
deerd dat dit een dag van herinnering waard is. En bovendien dat de viering 
zou moeten plaats vinden in Utrecht, de hoofdstad van middeleeuwsch cultureel 
Nederland, en nog: de bisschopsstad, de zetel van St. Willibrord. Hoe nu dit 
initiatief bij de jammerlijke verdeling der kerken te entameren? Van eenstem
migheid zou natuurlijk niets komen indien de vraag tot samenwerking ontij
dig, ontactisch of op andere wijze onjuist gesteld zou worden. Dat heeft ons 
drieën hoofdbrekens genoeg gekost. Een terrein om de onderscheiden genoot
schappen bijeen te brengen is er, maar dat zal dan van alle voetangels en 
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's-Gravenhage, 1 Juni 1939. 

Zeer geachte Heer ter Pelkwijk, 

Ik dank U zeer voor üw brief van 

30 Eei j.l.. Mijnerzijds heb ik slechts mede 

te deelen, dat het mij niet gelukt is iemand, 

dien wy gaarne "bij de opening aanwezig had

den gezien, daartoe over te halen. 

Den Hoogedelachtbaren Heer 

Mr.Dr.S.A.W.ter Pelkwi jk, 

Voorzitter Kationaal Comité v.d.Willibrord-Herdenking 
1939, 

Utrecht. 

Drift 27. 

. . . nog niet uitge
groeid tot de volle na
tionale mannenmaat 
• - - (p.) 

(Gem. Archiefdienst 
Utrecht) 

klemmen gezuiverd moeten zijn. Een programma voor een gemeenschappe
lijke stichtelijke viering moet toch uitvoerbaar zijn, mits het omvat; alles, wat 
iedere christelijke kerk in Nederland wil en niets, wat een der deelnemende kerken 
niet zou willen. Over zo'n programma is al gedacht, en wat het culturele aspect 
betreft, komt er een tentoonstelling. Volgens het driemanschap - aldus nog 
steeds pastoor Lagerwey aan dr Wissing - moet de herdenking groots worden 
opgezet en een bewijs leveren dat de gedeeldheid van ons volk meer accidenteel 
dan reëel is. De Oecumenische Raad zou de leden-kerken tot de viering moe
ten oproepen, zodat althans vóór de zomer van 1937 het comité, dat de evene
menten zal moeten voorbereiden, geformeerd kan zijn. Daarin zullen dan na
tuurlijk ook vertegenwoordigers van de andere grote kerken moeten zitten. 
Van een memorandum kan dus niets komen, maar de heren spreken af dat 
pastoor Lagerwey een en ander mondeling zal komen toelichten, zodat of 
Wissing zelf, of dr G. Baron van Boetzelaer, de voorzitter van de Raad, de le
den kan vragen of men zich als voorlopig lid van een voorlopig comité zal op
geven. 

U ziet, voegt de pastoor er in een briefje aan de burgemeester als commentaar 
bij, dat niet alleen de internationale of gemeentelijke politiek voorzichtig beleid 
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eischt, maar dat ook de kinderen der hemelsche verwachting leelijk met protocolai
re bacillen besmet zijn. 
De verkenning van de burgemeester in rooms-katholieke richting valt positief 
uit - hij heeft naar eigen zeggen een vlotte bespreking met mgr J. de Jong - en 
ook van de kant van de gereformeerde kerk, in de persoon van ds Van Arkel, 
wordt vertrouwelijk medewerking toegezegd. We weten vast, constateert La-
gerwey tevreden, dat iedere kerk het plan sympathiek gezind is, en dat is meer 
dan ik durfde verwachten. 
Nu de eerste verkennende ronde zo gunstig is uitgevallen, kunnen er in het 
najaar van 1937 spijkers met koppen worden geslagen. Het drietal Ter Pelk-
wijk-Schuylenburg-Lagerwey maakt op 4 september de afspraak dat de bur
gemeester een aantal personen in klein comité zal samenroepen. Uitgenodigd 
zullen worden: de rooms-katholieke deken van Utrecht, Th. Knuvelder, prof 
G. W. Kernkamp - deze omdat Geyl afwezig is - prof M. van Rhijn, prof A. K. 
M. Noyons, C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, E. Lagerwey 
en dr W. C. Schuylenburg. De vraag of Van Rhijn al bij de eerste vergadering 
zou worden gevraagd, bleef nog hangende. Schuylenburg zal voorlopig het se
cretariaat waarnemen, later zal hij het delen met de chartermeester aan het 
gemeente-archief mr J. W. C. van Campen. De titel van de invitatie zal lui
den: bespreking over een herdenking van het twaalfde eeuwgetijde van den 
Apostel van Nederland, Willibrord. 
Of gesproken zal worden van de heilige of Sint Willibrord, late men aan het 
spraakgebruik over. De burgemeester zal op die bijeenkomst ambtshalve de 
plannen bekend maken, de motieven ervan in het licht stellen, tentoonstel
ling, herdenkingsbijeenkomst op 7 november 1939 in de Domkerk, de uitgave 
van een gedenkboek en zoo mogelijk het stichten van een blijvend monument 
aankondigen. Ook zal hij de middelen ter sprake brengen om een en ander te 
realiseren en vooral de financiële kant van de zaak aan de orde stellen. Over 
het laatste maken de heren zich voorlopig geen al te grote zorgen. Zij menen 
dat een deel van de aktiviteiten zichzelf zal bedruipen en dat een waarborg
fonds gemakkelijk te vormen zal zijn, te meer omdat de imponderabele voorde
len van een feestjaar in Utrecht bij menigeen wel zullen wegen. 
De burgemeester ontwerpt een uitnodiging in deze zin en nadat deze door La
gerwey is voorzien van opmerkingen, die letterlijk worden verwerkt, wordt zij 
op 21 oktober verzonden. Tot de genodigden behoort, naast de reeds ge
noemden, ook H. Botterweg, de wethouder van financiën 7). 
Zo vindt op 1 november, Allerheiligendag 1937, de eerste echte vergadering 
plaats ter voorbereiding van de feestelijkheden. Alle genodigden verschijnen 
ten stadhuize, en na de opening worden Schuylenburg en Van Campen met 
het secretariaat belast. De burgemeester zet, vrijwel in de bewoordingen van 
Lagerwey, de opzet van een en ander uiteen en de aanwezigen denken wel dat 
op algemene medewerking zal mogen worden gerekend. Dit voorlopige plaat
selijke comité zou vervolgens, menen de vergaderden, moeten worden omge
zet in een nationaal comité, dat, wil het soepel functioneren, vooral niet te 

7) H. Botterweg was sedert 1927 wethouder voor o.a. de gasfabriek, een soort wethouder van 
bedrijven dus. Door een herschikking van taken werd hij in 1937 wethouder van financiën. Hij 
overleed tijdens de oorlog in het kamp St. Michielsgestel. 
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groot mag wezen. De burgemeester, vermoedelijk ook hier wel gesouffleerd 
door Lagerwey, noemt de namen van pastoor W. Nolet te Amsterdam en die 
van de hoogleraren J. Huizinga, H. Brugmans, W. J. Aalders, Gerard Brom 
en A. van Schelven. Er zou ook een ere-comité moeten komen, met de voor
zitter van de ministerraad, de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. Later 
zou, om het nationale karakter van de herdenking nog te versterken, H.M. de 
Koningin verzocht kunnen worden om beschermvrouv/e te willen zijn. Voor 
de tentoonstelling komt een apart comité, waarin al direct Lagerwey, Jan 
Eloy Brom en prof W. Vogelsang zitting zouden kunnen nemen. Men spreekt 
ook over een chronologische beperking. Dacht men aanvankelijk aan de tijd 
van de Hervorming als terminus ad quem, nu wordt door Noyons, daarin door 
prof Van Rhijn bijgevallen, verdedigd dat men de grens zou moeten trekken 
rond 1350. Men wijst op de schatten die in Maastricht, Aken, Kalkar en Xan
ten worden bewaard. Als sprekers op de herdenkingsbijeenkomst suggereert 
de burgemeester - lees: Lagerwey - Huizinga en Gerard Brom. De bijeen
komst zou in de Domkerk moeten worden gehouden en rijkelijk gelardeerd 
moeten zijn met muziek. Ook voor dit muzikale gedeelte zullen weer - ge
bruik makende van gegevens van pastoor Lagerwey - deskundige mensen aan 
het werk worden gezet. Ook de uitgave van een gedenkboek komt nog even 
ter sprake, alsmede de financiële aspecten van de onderneming. Wat het laat
ste betreft meent Ter Pelkwijk niet op deelneming door het Rijk te mogen re
kenen, wat Botterweg niet helemaal wil uitsluiten. De burgemeester spreekt 
ook nog van het aanbrengen van beelden onder den Domtoren, en nu van Wil-
librord en Bonifatius. Adelbold heeft definitief afgedaan, maar ook Bonifati-
us figureert hier voor het eerst en voor het laatst. 

Noyons wijst op de wenselijkheid de radio bij de herdenking in te schakelen 
en ook op de kans die er zou wezen de gehele burgerij bij de viering te betrek
ken door het opvoeren van een mysteriespel. 
Zo is dan, bij de allereerste informele bespreking, in wonderlijke harmonie de 
opzet aanvaard die het ook werkelijk zal gaan halen. Het heeft allemaal nog 
een voorlopig karakter - men besluit dan ook voorlopig alle publiciteit te ver
mijden - maar in feite liggen de hoofdlijnen vast. Wonderlijk en verheugend is 
dat, schrijft de oud-katholieke pastoor van St. Gertrudis aan de burgemees
ter, een goed deel van het voorlopig welslagen toeschrijvend aan de prachtige 
manier, waarop u de menschen er voor warm maakt. Met meer recht kan men 
spreken van een succes van de durf en de tact van Lagerwey zelf, die blijk
baar de bestaande verhoudingen fijn heeft aangevoeld en optimaal vrucht
baar gemaakt. 
De operatie waarmee de informele plaatselijke groepering zou moeten wor
den getransformeerd tot een Nationaal Comité wordt vijf dagen vóór Kerst
mis 1937 aangevat. Het voorstel komt weer van de burgemeester van Utrecht 
en omvat exact het lijstje van 1 november. Een van de leden stelt met recht 
vast dat de zuidelijke gewesten daarin in het geheel niet zijn vertegenwoor
digd - een andere opmerking kan het wel niet geweest zijn die in de notulen 
wordt gesignaleerd - want naar aanleiding daarvan worden dr P. J. J. M. van 
Gils (Roermond) en dr H. W. E. Moller (Tilburg) nog aan het lijstje toege-

332 



voegd, alsmede dr A. B. G. M. van Rijckevorsel als voorzitter van de Neder-
landsche Oudheidkundige Bond. Deze altijd hachelijke namen-revue zal er 
wel de oorzaak van zijn dat van deze vergadering twee lezingen bestaan, die 
elkaar niet veel ontlopen, tenzij juist op dit punt. 
De taak om de vergadering te notuleren lag bij Van Campen. Hij had via 
Schuylenburg vernomen dat de burgemeester beknopte notulen verlangde, die 
niet de uitvoerige bespreking over alle voorgestelde comité-leden - onder an
dere de namen van Van Lanschot en de Maastrichtse burgemeester Michiels 
van Kessenich waren genoemd - moesten bevatten. Van Campen meende zich 
daaraan naar behoren te hebben gehouden, maar moest, weer via Schuylen
burg, vernemen dat de burgemeester zeer ontevreden was over zijn verslag. 
Van Campen belt de burgemeester op 28 december op en krijgt de wind van 
voren. Het verhaal had veel uitvoeriger moeten zijn, ik heb het zelf moeten her
schrijven en mijn versie de leden toegestuurd. Voortaan moet u, zoals het be
hoort, de notulen eerst aan den voorzitter ter goedkeuring voorleggen. Met een 
boos op de haak deponeren van zijn telefoon beëindigt deze autoriteit uit de 
jaren dertig het gesprek en het gevolg is dat de aangezochte leden van het Na
tionaal Comité met twee versies van de bijeenkomst - Van Campen had de zij
ne al verzonden - worden geconfronteerd. Een inhoudelijk verschil is er 
slechts op één punt: volgens de ene zijn Van Gils, Moller en Van Rijckevorsel 
uitgenodigd naar aanleiding van een opmerking van een van de leden, m Ter 
Pelkwijks lezing is hij het zelf die direct met de volledige lijst van invités voor 
het voetlicht treedt. 
Wat het programma betreft is nu ook wat allerlei details aangaat de zaak 
rond: het muzikale gedeelte van de herdenkingszitting is door prof A. Smijers, 
Joh. Wagenaar en Caecilianus Huigens o.f.m. in samenspraak met Lagerwey 
van het begin tot het eind geregeld, en voor de plaats van de tentoonstelling 
wordt door de inmiddels geconstitueerde tentoonstellingscommissie, waarin 
Lagerwey ook al zitting had, gedacht aan de Kloostergang, al realiseert men 
zich dat daaraan grote technische problemen zoals vochtigheidsgraad, afslui
ting van de beide armen enzovoorts, verbonden zijn. De leden in spe van het 
Nationale Herdenkingscomité krijgen tegen het eind van het jaar hun uitnodi
ging thuis gestuurd. De bedoeling is dat de leden van het tot nu toe gevormde 
Utrechtse comité het werkcomite zullen vormen, terwijl van de heren van het 
Nationale Comité, waarvan elk der uitgenodigde leden een volledige kandi
datenlijst krijgt toegestuurd, alleen een algemene leiding zal uitgaan voor een 
herdenking in algemene samenwerking, vrij vertaald: dat hun namen een stimu
lans zullen zijn tot aktieve deelname van de levensbeschouwelijke groeperin
gen, respectievelijke regio's, waaruit zij stammen. 
De een na de ander van de uitgenodigde leden zegt in de loop van januari 
1938 zijn deelname toe, alleen Van Rijckevorsel bedankt. Pastoor Nolet rea
geert zelfs enthousiast: hij ziet in dergelijke vieringen bij uitstek geschikte ge
legenheden om het nationale gevoel te verlevendigen en in goede banen te leiden. 
Van Gils wijst er vanuit Roermond op dat door het bedanken van Van Rijcke
vorsel het zuiden wel zeer mager en de noordelijke gewesten in het geheel 
niet vertegenwoordigd zijn in deze nationale commissie. Voor beide sugge
reert hij enkele namen. 
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Om te voorzien in de vacature Van Rijckevorsel wendt Ter Pelkwijk zich 
thans tot zijn collega in Maastricht, Jhr mr W. Michiels van Kessenich, wiens 
naam al eens was genoemd, en voorts tot de voorzitter van het Provinciaal 
Genootschap van Noord-Brabant, Jhr mr A. F. O. van Sasse van Ysselt. Voor 
de noordelijke gewesten wordt de historicus mr P. C. J. A. Boeles, onder
voorzitter van het Friesch Genootschap gevraagd. Mr H. Th. s'Jacob, presi
dent-curator van de Utrechtse Universiteit, maakt het lijstje vol. 
Omdat de eerste geplande vergadering viel op 31 januari, de dag waarop de 
burgemeester ter de Blijde Gebeurtenis in het Koninklijk Huis 8) reeds als moge
lijk had voorzien, werd zij in verband daarmee verdaagd naar 28 maart. 
Die dag komen dan al deze landelijke en stedelijke notabelen rond de 
Utrechtse burgemeester bijeen om te spreken over een herdenking, waarvan 
de opzet al geheel vaststond, en waarvoor vooral de tentoonstellingscommis
sie al heel wat werk verzet had. De burgemeester geeft de heren een breed 
verslag van de tot nu toe ondernomen stappen en stelt voor, dat de leden van 
het Nationaal Comité zich zouden beperken tot de beide hoogtepunten der 
herdenking, expositie en herdenkingsbijeenkomst, terwijl men de uitwerking 
van een en ander zou overlaten aan de muziek- en tentoonstellingscommis
sies. Een soort rondvraag levert nog wel wat interessante vragen op - het uit
geven van een postzegel, het lekenspel, de grenzen van de tentoonstelling 
(Van Gils wijst erop dat tot de Willibrordiana ook gerekend moeten worden 
het zilver en de vaandels van de St. Willibrordgilden) - maar in hoofdzaak 
marcheren de zaken zoals ze van het begin af door pastoor Lagerwey zijn ge
concipieerd: van hem is geen enkele opmerking gedurende deze vergadering 
genotuleerd. Ook krijgen Brom en Huizinga als sprekers op de zevende no
vember de zegen van de vergadering, terwijl verscheidene leden erop aan
dringen minister-president Colijn het slotwoord te laten spreken. Ter Pelk
wijk richt zich namens het Comité met dit verzoek tot Colijn, die daarin graag 
toestemt en ook best ere-voorzitter van het Comité wil zijn, net als L. H. N. 
Bosch Ridder van Rosenthal, de Commissaris der Koningin in de provincie 
Utrecht. 

De laatste laat de burgemeester weten dat hij de plannen mooi vindt maar in 
de commissie van voorbereiding commerciële menschen met een kunstzinnige in
slag mist. Ook dient er naar zijn mening een soort Reclamebeweging voor de 
tentoonstelling te komen. Daarvoor zijn natuurlijk dr Schuylenburg en Jkr dr G. 
H. de Jonge niet geschikt. (Laatstgenoemde was conservator van het Centraal 
Museum). Zulk soort mensen, weet de commissaris, heeft men er in Haarlem 
bij de Frans Halstentoonstelling ook bij gehad: Die Reclame-beweging was in 
Haarlem Schitterend georganiseerd. 
Burgemeester Ter Pelkwijk ziet de beste reclame voor de onderneming voor
alsnog ergens anders, en wel in de hoogste regionen. Nu de eerste minister en 
de Commissaris der Koningin als ere-voorzitters zijn binnengehaald, rest hem 
nog slechts de taak de Koningin te bewegen het beschermvrouweschap op 
zich te nemen. Op 12 april 1938 richt hij zich tot Baron van Heemstra, de par
ticulier secretaris van Hare Majesteit. Met bijvoeging van de verslagen van 

8) Op 31 januari 1938 werd prinses Beatrix, de huidige Koningin, geboren. 
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Comité en sub-comités, en na overleg met minister Colijn en de Commissaris, 
verzoekt hij de secretaris de Koningin mede te delen dat het Comité het op de 
hoogste prijs zal stellen indien het Hare Majesteit zou kunnen behagen, Be
schermvrouwe te worden van het Comité. De burgemeester meent met recht en 
reden die vrijmoedigheid te mogen hebben, gezien het doel van het Comité 
en de opzet van de herdenking. Deze brief is in de maand mei gevolgd door 
een nog uitvoeriger verzoek, maar beide blijven zonder resultaat. Zou, nu 
heel de zaak tot hier toe op rolletjes had gelopen, deze kroon op het werk 
moeten ontbreken? Ter Pelkwijk wil er niet aan en belt professor Huizinga: 
zou hij, die prinses Juliana immers een eredoctoraat had verleend, en nog on
langs de Koningin bij haar veertig-jarig regeringsjubileum uitbundig had gefê
teerd, niet eens met de Koningin willen spreken? Pastoor Lagerwey verwacht 
ook wel iets van een interventie van Huizinga, met wie hij ook wel persoonlijk 
zou willen spreken. Of Huizinga ook werkelijk stappen heeft genomen, blijft 
onzeker: in de archiefstukken is er geen spoor van te vinden. Mocht de hoog
leraar toch mondeling of schriftelijk contact met de vorstin hebben gehad dan 
is dat in elk geval vruchteloos gebleven: Koningin Wilhelmina heeft met be
slistheid voor de eer bedankt. Op 19 oktober deelt de burgemeester in het 
werk-comité tot zijn leedwezen mee, dat het vooralsnog niet is gelukt de be
langstelling van de Koningin voor het streven van het Nationaal Comité te 
wekken, althans niet in die mate dat H.M. het Beschermvrouwschap op zich zou 
willen nemen. Hij geeft echter de hoop niet op, dat dit in een verder stadium nog 
mogelijk zal blijken. 

Intussen pakken zich ook donkere financiële wolken boven dit overigens zo 
harmonieuze tafereel samen. Op de uit te geven bijzondere herdenkingspost
zegels in de frankeerwaarden van 5 en 12'/2 cent zal geen speciale toeslag wor
den geheven, zodat het comité daarvan geen vruchten zal plukken. De kosten 
van de tentoonstelling zijn intussen geraamd op f 25.000 tot f 30.000 en men 
vindt het nauwelijks aan te nemen dat dit bedrag door de ontvangsten uit toe
gangsgelden en de verkoop van catalogi zal worden gecompenseerd. Dat be
tekent dat het waarborgfonds aangesproken zal moeten worden. Daarvoor is 
tot nu toe echter - we leven nog in oktober 1938 - pas een kleine 10.000 gulden 
bijeen, terwijl de gemeente nog eens voor de helft van dit bedrag zal deelne
men, samen f 15.000. Dat is ten enemale onvoldoende. Het rondsturen van 
circulaires heeft nog slechts f 340 aan toezeggingen opgeleverd, wat de ver
zending van nieuwe circulaires noodzakelijk maakt. Kan de tentoonstelling 
op deze manier wel doorgaan, vraagt de burgemeester zich bezorgd af. 
Noyons komt nog eens met zijn oude voorstel voor een mysterie-spel. Als 
men dat in de kloostergang van St. Marie zou opvoeren, zouden de kosten 
daarvan al heel gering zijn. Er zouden immers geen tribunes hoeven te wor
den gebouwd. Men zou kunnen volstaan met stoelen in de kloosterhof te 
plaatsen, terwijl de uitvoering zelf op het hoger gelegen gedeelte van de tuin 
van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen zou kunnen plaatsvinden. 
Lagerwey maakt de menskundige opmerking dat voor het loskrijgen van bij
dragen voor het waarborgfonds van persoonlijk bezoek veel meer te verwach
ten is dan van circulaires. Misschien mede met het oog op deze financiële pe
rikelen, maar in elk geval weer met verbreding van het comité als resultaat, 
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suggereert de burgemeester nu, ook de vrijzinnig christelijke groeperingen bij 
de herdenkingen te betrekken. Ook van hen mag immers op belangstelling 
worden gerekend. Ter Pelkwijk noemt de namen van dr W. Banning te Bent
veld van sociaal-democratische, en Jhr ir O. C. A. van Lidth de Jeude te 's 
Gravenhage van liberale zijde. Het noemen van deze kwalificaties wijst erop 
dat men meer relevantie toekent aan de politieke signatuur van beide heren, 
dan hun vrijzinnig christelijke herkomst, wat die ook mag betekenen. Hoe dit 
zij, niemand der aanwezigen heeft bezwaar tegen toetreding van dit tweetal, 
dat in het Nationaal Comité vanaf dit ogenblik dan ook van harte meedoet. 
Het gaat de financiële commissie spoedig daarna wat meer voor de wind. De 
leden van het Nationaal Comité krijgen op 9 november 1938, voor het eerst 
op papier met het smaakvol uitgevoerde brievenhoofd: Willibrord-herdenking 
1939, de mededeling dat nog slechts een bedrag van 8.000 gulden ontbreekt 
aan inschrijvingen van particulieren. Genoeg basis, vinden de financiële des
kundigen, om alvast contact te zoeken met het buitenland, voor het verkrij
gen van objecten die voor de tentoonstelling van betekenis zijn. Medewer
king van buitenlandse instanties lijkt wel verzekerd en een beroep op eventu
ele tussenkomst van Buitenlandse Zaken, gelanceerd via de minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, voegt daar nog aan toe wat mocht ont
breken. Freule de Jonge heeft al toezeggingen binnen uit Ierland, Engeland 
en België, professor Vogelsang stelt een onderzoek in in Duitsland en Parijs, 
en pastoor Lagerwey heeft zich in verbinding gesteld met Luxemburg. 
Allerlei technische problemen in verband met de expositie in de kloostergang 
van de Dom en de aula van de Universiteit komen tegen het eind van 1938 
ook rond. De ingang zal komen Achter de Dom door het zijportaal van de 
kerk, in de kloostergang komen tochtpuien en deuren, er is een plan vQor het 
droog maken en droog houden van de wanden en voor de verlichting. De da
tum van de opening wordt vastgesteld op 15 juni 1939 en de gemeente zorgt 
voor het wegnemen van tramrails en tramdraden op het Domplein. Als blij
vende verworvenheid van de expositie besluit men tot het in het plaveisel aan
geven van de voornaamste gebouwen die vroeger op het Domplein hebben 
gestaan. Het comité heeft zich ook al voorgenomen als herinnering aan zijn 
eensgezindheid een bronzen gedachtenisplaat aan te brengen aan een van de 
zijwanden van de Domkerk. 

Ook beraadt men zich nog steeds op Noyon's idee van een lekenspel. Daarbij 
is de VVV ingeschakeld. 
Bosch van Rosenthals praktische aanwijzingen met betrekking tot de publici
teit zijn tenslotte ook opgevolgd, want in de eerste maanden van 1939 is er 
een Commissie van Advies voor de Bekendmaking van de Herdenking - alle hoofd
letters zijn van Ter Pelkwijk - geformeerd, met daarin vertegenwoordigers 
van de VVV, van persverenigingen, mensen uit kringen van de Jaarbeurs en 
van katholiek Utrecht. Er zijn afspraken met de pers, er is een plan voor de 
verspreiding van het affiche - het is van de hand van Karel Thole - en er zijn 
contacten gelegd met NCRV en KRO, waarop ook al door Noyons was aan
gedrongen. Op 28 februari 1939 legt Ter Pelkwijk de commissie-leden ook 
een voorlopige tekst voor van de herdenkingsplaat in de kruisgang van de 
Domkerk. Deze tekst, die nog slechts stilistische en geen inhoudelijke wijzi-
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Burgemeester Ter Pelkwijk als explicateur voor dr H. Colijn bij de opening van de Willibrordtentoon-
stelling op 15 juni 1939 (Gem. Archiefd. Utr., catnr. H.A.V39.33) 

gingen zal ondergaan, komt waarschijnlijk wel uit de pen van Lagerwey. Een 
vondst hierbij is bepaald de formulering: den Apostel Willibrord, waarmee in 
een soepel glissando de hobbel van het Sint of Heilige Willibrord genomen is. 
In dezelfde missive van de burgemeester wordt voor het eerst het initiatief 
vermeld tot plaatsing van een standbeeld in Utrecht. Het denkbeeld en het 
aanbod zijn afkomstig van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging Katho
liekendag, en ze zijn Ter Pelkwijk welkom geweest, want het gemeentebestuur 
heeft meteen alle medewerking toegezegd en het plantsoentje aan de Maria-
plaats ter beschikking gesteld; een locatie waarover het laatste woord nog 
niet gesproken zou blijken te zijn. 
Intussen begint de zaak van het beschermvrouweschap, of toch minstens de 
aanwezigheid van de Koningin bij de opening van de tentoonstelling, nu toch 
werkelijk te dringen. Zoals gezegd waren tot nu toe alle rechtstreekse uitnodi
gingen aan de Koningin, alsmede de waarschijnlijke interventie van Huizinga, 
zonder resultaat gebleven. Op 16 maart 1939 geeft de voorzitter van het Nati
onaal Comité, Ter Pelkwijk, een lijstje van dagen en uren waarop hij naar 
Den Haag zou kunnen komen. Colijn zelf had te kennen gegeven het wense
lijk te vinden, mondeling met de burgemeester over enkele punten van gedach
ten te wisselen. In verband met den huidigen stand van zaken zal ik het wel zéér op 
prijs stellen, indien Uwe Excellentie mij thans in audiëntie zou willen ontvangen, 
schrijft Ter Pelkwijk op een toon die geen twijfel uitsluit over de urgentie van 
zijn boodschap. Het gesprek heeft eind maart plaats gehad, en als resultaat 
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daarvan heeft Colijn in de loop van mei deze zaak bij Koningin Wilhelmina 
ter sprake gebracht. Dat dit laatste evenmin op iets is uitgelopen, bevestigt 
een briefje van één zin vanuit het Ministerie van Algemene Zaken aan de 
voorzitter van het Nationaal Comité: Mijnerzijds heb ik slechts mede te deelen, 
dat het mij niet gelukt is iemand, dien wij gaarne bij de opening aanwezig hadden 
gezien, daartoe over te halen. Ter Pelkwijk had over deze langzamerhand nete
lige kwestie meer dan eens een gesprek met de particulier secretaris van de 
Koningin, Baron van Heemstra, en ook deze heeft zijn best gedaan. De Ko
ningin is echter niet van plan blijken van belangstelling te geven, en de secre
taris laat zelfs weten dat hij het oprecht gesproken weinig waarschijnlijk acht 
dat de vorstin de tentoonstelling ook maar zal bezoeken. Na de zomervakan
tie wil Van Heemstra nog wel eens een poging wagen, maar de kans op succes 
slaat hij laag aan. Ter Pelkwijk schrijft, dwars over deze brief, in welspreken
de hanepoten: geschreven, dat ik zaak volkomen begrijp doch niet goed te doen 
gegevens te blijven verstrekken. 

De Koningin wilde met de herdenking eenvoudig niets te maken hebben en is 
voor de aandrang, van alle kanten instanter, instantius, instantissime op haar 
uitgeoefend, geen millimeter geweken. Haar geringe en dan nog voorgevorm-
de historische interesse moet hieraan wel debet zijn geweest. Zij moet boven
al heel de zaak veel te katholiek hebben gevonden, en haar sympathie lag daar 
nu eenmaal niet, zeker niet vóór de Tweede Wereldoorlog 9). De kabinetscri
sis van juli heeft de herdenking natuurlijk geheel naar de achtergrond gedron
gen, zodat daarna de kwestie wel niet meer aan de orde zal zijn geweest. 
Het Nationaal Comité heeft de pil dapper geslikt en is resoluut op de ingesla
gen weg voortgegaan. 
Het is duidelijk dat Koningin Wilhelmina, wier aanwezigheid, om het minste 
te noemen, bij dit evenement niet misplaatst zou zijn geweest, aan de voor
avond van de Duitse bezetting nog niet tot de volle nationale mannenmaat 
was uitgegroeid. 

Tentoonstelling en herdenkingsbijeenkomst 

Zo werd dan in de namiddag van de 15e juni 1939 in de Domkerk, die door 
het college van kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente royaal ter be
schikking was gesteld, de expositie over Sint Willibrord geopend door de ere-
voorzitter van het Nationaal Comité, dr H. Colijn 10), toen nog juist voorzit
ter van de ministerraad. Voorzitter Ter Pelkwijk leidde de expositie in door 
de religieuze en historische betekenis te belichten. Dat hij daarbij ook aan
dacht besteedde aan de plek waar de tentoonstelling was ingericht, ligt voor 
de hand. De bewoordingen waarmee hij over Willibrord en zijn betekenis 
spreekt, doen weer sterk denken aan de brieven die hij over dit onderwerp uit 
de oud-katholieke pastorie van St. Gertrudis had ontvangen: Lagerwey zal 
ook over deze speech wel gebakerd hebben. 

9) A. F. Manning, 'Koningin Wilhelmina' in: C. A. Tamse, ed. Nassau en Oranje in de Nederland
se Geschiedenis (Alphen aan de Rijn, 1979) 382. 
10) De stukken m.b.t. de opening van de tentoonstelling zijn te vinden in inv. nr. 10. Een uitvoe
rige bespreking van de expositie geeft: C. H. de Jonge, 'De tentoonstelling van vroeg-middel-
eeuwsche kunst te Utrecht, Het Gildeboek, XXII (1939) afl. 4, 89-97. 
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De politieke onrust in de eerste helft van 1939 was er de oorzaak van dat te
gen het uitlenen van allerlei kostbaarheden nogal wat bezwaren werden ge
maakt. Sommige daarvan werden overwonnen, in andere gevallen moest men 
afzien van het exposeren van voorwerpen die men graag had willen tonen. Uit 
Duitsland werd bijvoorbeeld niets verzonden. Na afloop van de opening, toen 
de gasten zich in de pandhof van de Dom wat met elkaar konden onderhou
den, had een min of meer historische ontmoeting plaats. De heer Van Cam
pen had van de burgemeester de wenk gekregen aartsbisschop De Jong te be
geleiden. Toen deze zich naar de uitgang Achter de Dom begaf om weer te 
vertrekken, passeerde hij een groepje in het paars gekleede geestelijken: de 
bisschoppen van de oud-katholieke kerk. Mgr De Jong had hen, zonder grof 
te zijn, gemakkelijk kunnen passeren, maar hij deed dat niet. Hij liep recht op 
hen af, begroette hen en maakte een vriendelijk praatje. Toen hij aan het eind 
van dat gesprek de hoop uitsprak dat hij de heren nog eens zou ontmoeten, 
antwoordde één van hen: Ja, hier of in het hiernamaals 11). 
De opzet van de tentoonstelling, door Schuylenburg - die met de zijnen het 
werk had verzet - uiteengezet, was tweeledig. Enerzijds was zij gewijd aan de 
figuur van Willibrord zelf en, in aansluiting daarop, aan de verering waarvan 
hij in de loop der eeuwen het voorwerp was geweest. Anderzijds wilde zij een 
beeld geven van de kunst die na het beschavingswerk, door Willibrord ver
richt en als uitvloeisel daarvan, op Nederlandse bodem tot bloei was geko
men. De strikte beperking tot wat in onze streken ontstond was daarbij on
houdbaar, zodat geleidelijk het plan rijpte een zo karakteristiek mogelijke 
keuze van kunstwerken uit eigen en omliggende landen bijeen te brengen. 
Chronologisch werd de opzet voor de derde keer gewijzigd. De grens werd 
enerzijds bepaald door de grote volksverhuizing en aan de andere kant door 
de opkomst van de gothiek, dus van de zeer vroege tot de hoge middel
eeuwen. Bijzondere aandacht kreeg daarbij de Ierse kunst, waarvan een fraai 
overzicht geboden werd. De vroegste stukken dateerden uit de zevende 
eeuw, dus uit de tijd van Willibrord zelf, en de laatste uit het midden en het 
einde van de twaalfde eeuw, de periode die later van professor Frits van der 
Meer de naam keerpunt der middeleeuwen zou krijgen. Niet alleen de Merovin-
gische en Karolingische, maar ook de Romaanse periode was hier dus verte
genwoordigd. Onder het tentoongestelde waren befaamde stukken als die van 
de zogenaamde schat van Ghilderic, gevonden te Doornik in het graf van 
deze in 481 gestorven koning der Franken en vader van Clovis, en het meest 
beroemde handschrift van de Universiteitsbibliotheek: het Utrechtse Psalter 
met zijn ongeëvenaarde pentekeningen 12). 

Onder de Willibrordiana schitterde natuurlijk ook het Martyrologium van 
Hiëronymus, uit Echternach afkomstig, met de eigenhandige aantekening 
van de heilige levende in het jaar 708 na de vleeswording van onze Heer Jesus 
Christus, na in het jaar 695 hoewel onwaardig, te Rome tot bisschop te zijn gewijd 

11) Mr van Campen heeft mij deze gang van zaken nog eens bevestigd in een interview d.d. 8 
jan. 1981. 
12) De UB leverde trouwens aan het feest nog haar eigen bijdrage met een expositie van 
Utrechtse miniaturen, bijeengebracht door dr A. Hulshof, de bibliothecaris. 
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door de apostolische man en heer paus Sergius, vijfjaar na zijn aankomst over zee 
in F ranci a 13). 
Leverde ons eigen land al een rijke kern voor de tentoonstelling, talrijke in
zendingen uit België, Engeland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Zwitser
land kwamen het geheel nog versterken. De ambassadeurs van deze landen, 
en de Nederlandse gezanten aldaar geaccrediteerd, hadden dan ook allen een 
plaats in het ere-comité. De catalogus maakte een degelijke en goed verzorg
de indruk en oversteeg zijn tijdelijke bruikbaarheid met een beredeneerde 
opgave van bronnen en literatuur aangaande het leven van S. Willibrord, samen
gesteld door dr Willibrord Lampen o.f.m. en drs Bernard Vermaseren. 
In diezelfde zomerdagen vond.een aantal opvoeringen plaats van het Willi-
brordusspel van Jan Engelman tegen de historische achtergrond van het 
poortgebouw en de boerderij van Chartreuse. Het verbeeldde de strijd tussen 
hemelse en helse machten, eindigend met de blijde inkomst van de apostel in 
de hemel, aldus naar middeleeuwse trant historische leemtes met dichterlijke 
visies opvullend. De muziek, door Wouter Paap gecomponeerd, was door de 
KRO op de plaat gezet. De acteurs waren leden van het bekende Ons Leeken-
spel onder leiding van Anton Sweers. 
Gedurende het gehele vakantieseizoen bleven op het Stationsplein en elders 
in de stad spandoeken met De Willibrord tentoonstelling verwacht u de aan
dacht trekken. Maar al tegen het eind van augustus was in verband met de in
ternationale situatie het opruimen van de tentoonstelling in beraad. Toen de 
broeiende oorlogsdreiging zich op 1 september ontlaadde in de grimmigheid 
van de daadwerkelijke geweldpleging werd de zorg voor de vele kostbaarhe
den tot een angst en beven. Ter Pelkwijk lag op dat ogenblik ziek te bed, maar 
reeds op 2 september kwamen de verantwoordelijken voor de expositie onder 
voorzitterschap van pastoor Lagerwey bijeen om zich op de situatie te bera
den. Men besloot unaniem de tentoonstelling, die volgens plan tot 15 septem
ber had moeten duren, met onmiddellijke ingang te sluiten. De binnenlandse 
inzenders zouden zo spoedig mogelijk hun bezittingen weer thuis krijgen, en 
freule De Jonge zou zich met de buitenlandse contribuanten in verbinding 
stellen over de terugzending van hun voorwerpen. Wat niet direct terug kon, 
de bezittingen uit Ierland, Frankrijk en België, werd goed verpakt in veilige 
kelderruimten onderde Domtoren opgeslagen. 

De abrupt beëindigde expositie had vanaf 15 juni tot en met 1 september on
geveer 18.000 bezoekers getrokken en bij de penningmeester f 11.552 aan 
entree-gelden in het laatje gebracht. Door de grote verwachtingen van het be
zoek in de eerste helft van september - er was voor die dagen een aantal bij
eenkomsten in Utrecht gepland - bleef dat bedrag ver onder de raming van de 
organisatoren. Niettemin beschouwde men de expositie naar inhoud en op
stelling terecht als een groot succes en een markant moment in het herden
kingsjaar. De overhaaste sluiting was een geladen voorteken van wat Europa 
en ons land te wachten stond. 

Intussen bleef men vasthouden, zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden, 

13) Catalogus van de St. Willibrord-Tentoonstelling (Utrecht, 1939) nr. 9, 15. Zie ook: Van Willi-
brord tot Wereldraad(Utrecht, 1972) nr. 1,44. 
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aan de herdenkingsplechtigheid op 7 november. 
Enkele maanden tevoren komt de scherpzinnige Lagerwey met de opmerking 
dat met de opdracht aan de beide uitgenodigde sprekers, Brom en Huizinga, 
het thema van de herdenking niet was uitgeput. Hij mist er het toekomstge
richte, meer precies gezegd: de oecumenische dimensie in. Hij voegt er in zijn 
brief aan de voorzitter van het Nationaal Comité geruststellend aan toe dat er 
geen reden is zich te schamen, dat we dat nu pas zien: het is een kenmerk van 
het leven dat het groeit. Met de tentoonstelling hebben we willen laten zien 
hoe Willibrord heeft geleefd en welke betekenis hij nu nog voor ons heeft. Die 
beide elementen zullen ook in de herdenkingszitting aan bod moeten komen. 
Nu zal Brom een retrospectief beeld van de evangelieprediker geven, en Hui
zinga zal vanzelf alleen een historisch exposé bieden. Daaraan zou een samen
vattende gedachte moeten worden toegevoegd, een blik die rust vindt in het he
den maar ook naar de toekomst reikt, zodat de hoorders gelaafd en gevoed 
naar huis kunnen gaan met de gedachte: deze herdenking stond niet stil maar 
leeft. Prof Aalders 14) is voor die taak de aangewezen man, meent Lagerwey, 
die de theologische kaart van Nederland goed blijkt te kennen. Aalders weet, 
vervolgt de pastoor, dat Willibrord geen rooms, geen protestants, geen strak 
omschreven na-Tridentijns kerkbegrip heeft gekend. In zijn achterhoofd zal 
hij wel het vertrouwen hebben gehad dat Aalders Willibrords kerkbegrip 
dichtbij het oud-katholieke zou laten uitkomen maar hoe dit zij, hij zag aan
leiding te over om uit facetten van het verleden een visie te putten voor het 
heden en voor de toekomst. Willibrord is meer dan een lichtend voorbeeld, 
hij is een werktuig waardoor Christus ook heden nog tot de zijnen spreekt. 
Aalders' opdracht is dan volgens Lagerwey zo dankbaar dat ik jaloers op hem 
zou kunnen zijn, als ik er niet van overtuigd was dat hij het zooveel beter, met zoo
veel meer gezag kan zeggen dan meine Wenigkeit dat zou vermogen. En hij legt 
nader uit: Het is m.i. tegenwoordig heel niet gevaarlijk meer, even den vinger te 
leggen op een verdeeldheid, die in wezen toch op eenheid rust, op het geloof in den 
eenen Heer, wiens dienaar ook Willibrord is geweest. Was deze een kind van zijn 
tijd, die tijd was wijder dan de onze het feitelijk schijnt te zijn, en zijn persoon kan 
daarom, eenigermate geïdealiseerd, als ik het zoo noemen mag, gerust beschouwd 
worden als een temporeel en materieel centrum in de voortschrijdende kerstening 
der wereld. Hier reiken dus: kerk, zending en ecumenische gedachte elkaar de 
hand en vindt een spreker als prof Aalders een teveel aan gedachte meer dan een te
kort 15). 

De voorzitter is op deze vruchtbare suggestie onmiddellijk ingegaan en heeft 
de beide eerder geplande sprekers deze uitbreiding van het programma voor
gelegd. Dat leverde hem een buitengewoon heftige brief van Huizinga op, die 
het nu met het programma van de herdenking en zijn rol daarin volledig on
eens is. De Leidse hoogleraar ziet ineens het klassieke Nederlandse driestel: 

14) W. J. Aalders, 1870-1945, was vanaf 1923 hoogleraar te Groningen inde ethiek ende wijsbe
geerte van de godsdienst. Hij was een geleerde met een brede belangstelling, ook voor actuele 
onderwerpen. In de Christelijke Encyclopedie (Kampen, 1956) heet hij een waarlijk katholieke fi
guur, wij van enghartige geborneerdheid. Zie ook: Biografisch Lexicon van het Nederlandse protestan
tisme l (Kampen, 1978)23-26. 
15) Lagerwey aan Ter Pelkwijk, 4 juli 1939, GAU, NWC, nr. 37. 
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katholiek-protestant-buitenkerkelijk voor zich oprijzen, en begrijpt dat hij 
voor het laatste karretje gespannen is. Maar zo makkelijk laat hij zich niet 
klasseren en hij stelt voor hem maar van zijn opdracht te ontslaan. Ik haat 
onze neiging, om in alles naar pariteit van overtuigingen te streven, zoo hartgron
dig, dat het vooruitzicht daar tusschen den katholiek en den protestant als huma
nist, of hoe men dat gelieft te noemen, op te treden, mij eiken lust beneemt een rol 
in de plechtigheid te vervullen 16). 
Ter Pelkwijk tracht het misverstand als zou de sprekerslijst volgens het ge
bruikelijke levensbeschouwelijke drieslagstelsel zijn opgesteld, bij Huizinga 
weg te nemen. Er is eenvoudig gezocht naar de beste sprekers - daar hoor ik 
dus ook bij, mag Huizinga denken - zonder acht te slaan op richting of ge
loofsbelijdenis maar meer op bekende klank in alle kringen die men wenste te 
bereiken. Aalders en Brom, die elkaar goed kennen, hebben samen hun stof 
verdeeld en zullen geen protestantse of katholieke rede uitspreken. Het con
cept van deze delicate brief, die een ontstemde Huizinga weer met zijn 
spreekbeurt moet verzoenen, gaat volgens beproefd recept naar het Willems
plantsoen, waar de pastoor van St. Gertrudis er regel voor regel zijn kantteke
ningen bij plaatst, en passant waarschuwend voor een zinsnede die naar zijn 
mening te romfreundlich is - Lagerwe)/ heeft een sterke voorkeur voor Duitse 
uitdrukkingen - en die dus Huizinga eerder in zijn gedachte zal sterken dan 
hem van mening doen veranderen. 

Een angst voor al te grote vriendelijkheid jegens Rome is er ook de oorzaak 
van dat de uitnodiging aan Engelse gasten zekere eenzijdigheid vertoont. Met 
de kerk van Engeland heeft Lagerwey uitdrukkelijk de Ecclesia Anglicana op 
het oog gehad en wel met uitsluiting van rooms-katholieken. Het geval wilde 
dat de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, dr A. Rinkel, in het kader 
van het Willibrord-jaar was uitgenodigd te spreken in de Westminster-Abbey 
te Londen en het Yorkminster. Van Engelse kant zouden op 7 november in 
Utrecht de aartsbisschoppen van Canterbury en York vertegenwoordigd zijn. 
Aartsbisschop Rinkel had Lagerwey van te voren gevraagd of het vaststond 
dat deze hoge gasten ook zouden worden gevraagd op de bijeenkomst in de 
Domkerk. 
Ik (Lagerwey) heb daarop gezegd: gezien het feit, dat heide Aartsbisschoppen ook 
hoge regeeringsposten bekleeden, staat het voor mij vast, dat de Burgemeester het 
zich tot een eer zal rekenen hen, desgewenscht persoonlijk uit te noodigen. Heb ik 
daaraan te veel gezegd? We komen nu wel in protocolaire kwesties, maar m.i. is 
daar gemakkelijk een mouw aan te passen. Tegen dat het zoover is, hebben we el
kaar weleens weer gesproken. 
Volgens dit draaiboek krijgen Canterbury en York een uitnodiging toege
stuurd to give us the great honour of Your presence at our national Memorial ser
vice or to appoint a representation of Your Grace 17). 
De brief wordt vanuit Lambeth Palace en York met veel hoffelijkheid beant
woord. De aartsbisschop laat weten dat hij niet in persoon aanwezig zal zijn, 
maar dat de bisschoppen van Gloucester en Ripon - vanuit de laatste stad was 

16) Huizinga aan Ter Pelkwijk, 1 aug. 1939, GAU, NWC, nr. 37. 
17) Het Willibrord-Comité aan de aartsbisschoppen van Canterbury en York, 12 juli 1939 
GAU, NWC. nr. 37 (copie). 
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Jan Eloy Brom leidt aartsbisschop dr J. de Jong rond; in het midden van de foto mr J. W. C. van 
Campen (Gem. Archiefd. Utr., catnr. H.A.V39.34) 

Willibrord voortgekomen - naar Utrecht zullen komen om officieel de 
Church of England te vertegenwoordigen en op 7 november samen eer te be
tuigen aan the life and work of one whose name is held in honour by Englishmen 
and Dutchmen alike. 
Voor de eerbetuiging aan de gemeenschappelijke geloofsgetuige kwamen 
blijkbaar alleen in aanmerking vertegenwoordigers van de Anglicaanse kerk, 
upon which we thankfully look as upon our dear Mother-church. De rooms-katbo-
lieken zijn, op instigatie van Lagerwey, buiten de deur gehouden. Van Cam
pen tekent dit resoluut aan op de verzoeningsbrief, hierboven geciteerd, die 
Ter Pelkwijk aan Huizinga schreef, en het blijkt tevens uit een concept-uitno
diging aan de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, gelijkluidend aan die 
voor Canterbury en York - enkel het tot zeven maal herhaalde Your Grace is 
in handschrift door Your Eminence vervangen en de passage over de Mother-
church is geschrapt - maar die uitnodiging is nooit verzonden 18). 
Dat Lagerwey hiermee perse uit anti-roomse gezindheid heeft gehandeld, zou 
niet passen in het beeld dat wij tot hiertoe van hem hebben gekregen: de Ne
derlandse rooms-katholieken zijn door hem vanaf den beginne op de meest 
ruimhartige wijze bij de feestelijkheden betrokken. Het zijn naar alle waar
schijnlijkheid misplaatste égards geweest tegenover de Anglicaanse aartsbis
schoppen, die hen de confrontatie met Engelse rooms-katholieke prelaten 
moesten besparen. Het is de enige onzuivere toon in het rijke oecumenische 
opus door Lagerwey in 1939 op stapel gezet. 
Met orgelmuziek van Bach, door Stoffel van Viegen vertolkt, en een Intrada 
voor drie trompetten, vier bazuinen en contrafagot van Johan Wagenaar, ge-
18) Zie noot 11. 
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dirigeerd door Eduard van Beinum - veel mooie muziek en weinig woorden, 
had Lagerwey immers geadviseerd - openden de feestelijke herdenking in de 
Domkerk op 7 november. 
Caecilianus Huigens had in de handschriftenafdeling van de Universiteitsbi
bliotheek een manuscript tevoorschijn gebracht uit het bezit van het kapittel 
van St. Marie. Het bevatte een antifoon bij het Magnificat uit de eerste ves
pers van het feest van St. Willibrord, en hij liet het, na het zelf bewerkt te heb
ben, door het koor van zijn kerkmuziekschool ten gehore brengen. 

Egregrius Christi Pontifex Willibrordus 
omni dignitate extitit praeclarus. 
Statura decens, vultu honorabilis, facie venustus, 
corde laetus, consilio sapiens, 
ore jucundus, moribus compositis 
atque in omni opère Dei strenuus. 

Christus' uitnemende bisschop Willibrord 
was in alles een voortreffelijk mens. 
Statig van postuur, eerbiedwaardig 
van gelaat, bevallig om te zien, 
opgewekt van hart en rijp in zijn oordeel, 
geestig in zijn spreken, 
evenwichtig in zijn doen, 
en daarbij volijverig in alle werk voor God 19). 

De eerste spreker Gerard Brom zet met enkele krachtige lijnen de monnik
bisschop neer als apostel van het christendom 20). Taalgebruik en beeld
spraak, beide in een schitterende impressionistische stijl gehanteerd, verra
den onmiddellijk wie hier aan het woord is. In een wenden en keren van beel
den cirkelt hij om het éne middelpunt van zijn korte voordracht: Willibrord 
als verkondiger van het Evangelie, als gezant van Christus. Van Willibrord is 
geen woord overgeleverd dan Gods woord. Weten we van hem niet veel, wat 
we weten is toch het éne nodige. Blijft het dan niet algemeen? 
Ja, zó algemeen dat het ons allen dankbaar samenbrengt. Werden Nederlanders 
als Grotius en Erasmus eigenlijk buiten het volk om gevierd, de hulde aan Willi
brord komen zijn kleinste en zijn grootste kinderen in één geestdrift meemaken. 
En, bij alle oecumeniciteit in de toon, is het toch een katholieke Brom die 
vaststelt'. 

Evenals Paulus begint Willibrord zijn apostolaat met Petrus te gaan zien. Vanuit 
Rome wordt Utrecht als centrum aangewezen. 

Met het beeld van Willibrords komst over zee, gekoppeld aan de overleverin

gen rond zijn aanboren van waterputten, sluit Brom zijn meditatie af: 

In onze eerbiedige herinnering is zijn figuur onafscheidelijk van het water, waar

in) Vertaling van de schrijver van dit artikel. 
20) Gerard Bartel Brom, 1882-1959, was sedert 1923 hoogleraar te Nijmegen, aanvankelijk in 
de kunstgeschiedenis, later in de Nederlandse letterkunde. Het ms. van zijn redevoering bevindt 
zich in zijn archief in het Kath. Documentatie Centrum te Nijmegen. 
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mee hij wordt voorgesteld als het levenselement van ons land en het zinnebeeld van 
het eeuwig leven meteen. 
In een veel nuchterder, zij het niet minder verzorgde taal schetst Huizinga 21) 
daarna de historische betekenis van Willibrord, kritisch en relativerend, zoals 
het een historicus past. Hij roept allereerst het tafereel op van de kleine terp, 
geen half uur gaans van zijn huis gelegen, op de vlakke bodem van Rijnland, 
met op haar kruin het eenvoudige Godshuis, dat nooit anders dan met het 
verkleinwoord en naar de kleur van het klimop, het Groene Kerkje genoemd 
wordt. De plek is voor velen dubbel gewijd door de herinnering aan meer dan één 
dierbare, die daar rust 22). Westwaarts naar de duinen ziende liggen daar de 
duinen en naar het noorden strekt zich Kennemerland uit: wij zijn in het hart 
van ons oude, lieve Holland. Kerkwerve, de oude naam van Oegstgeest, was één 
van de vijf kustkerken die Willibrord waren geschonken. Vlaardingen, Hei-
loo, Velzen en Petten waren de andere vier. Deze streken, vagelijk bekend 
onder de naam Friesland, dienen te worden onderscheiden van het land van 
de eigenlijke Friezen, noordelijker gevestigd, onder hun koning Radbod. 
Wonderlijk blijft dat hier het licht van het Evangelie werd ontstoken niet van
uit een van de oude kerkelijke brandpunten: Ravenna, Milaan, Lyon of Trier, 
maar vanuit de uiterste rand van het Westen: Ierland en de west-kust van 
Schotland. 

Het werk van Willibrord in onze streken, sterk gestempeld door een landelijk 
en kloosterlijk christendom, mag niet het stichten van een georganiseerde, 
wei-begrensde kerk heten: hij laat geen aartsbisdom achter, zelfs ternauwer
nood een bisdom. Hij wordt bisschop te Utrecht, eigenlijk nog niet van Utrecht. 
Hij blijft een zendingsbisschop, een monnik-bisschop naar Ierse trant. Daar
bij is zijn werk benoorden de Rijn nauwelijks levenskrachtig gebleken. Veel 
meer gevolg had het in Noord-Brabant en Limburg. Hoe schimmig blijft ons 
bovendien Willibrord als persoon, wanneer men hem vergelijkt met zijn tijd
en landgenoot, de nauwelijks twintig jaar jongere Bonifatius. 
Aan het slot stelt Huizinga de vraag: Heeft Willibrord de grondslagen gelegd 
voor een Noordnederlandse beschaving? Liet hij, anders gezegd, deze landen 
anders achter dan hij ze vond? En dat afgezien van de kerstening als zodanig. 
Het antwoord kan m.i. niet anders dan bevestigend luiden. Zij het dat de histori
cus daar bij moet zeggen, dat dit half geslaagde heilswerk nooit heeft kunnen 
determineren dat ooit, in een verre toekomst, deze landen een vrij en zelfstan
dig element zouden vormen in een Europese samenleving. 
Iets van den samenhang van een Noordnederlandsche kern van heerschappij, volks
leven en eigen beschaving schijnt zich in den uitslag van Willibrords werk, hoe 
schamel die nog was, reeds aan te kondigen. Onze geschiedenis in de eerdere 
middeleeuwen is zoo schraal voorzien van ook maar eenigszins grijpbare gestalten, 
dat wij daarin een reden te meer hebben, de enkelen, die in dien vroegen ochtendne
vel even zichtbaar worden, aandachtig te beschouwen en eerbiedig te gedenken. 
De laatste spreker, prof Aalders, wiens toespraak noch gepubliceerd noch be
waard is, maakt het een lezer van zijn woorden in krantenartikelen achteraf 

21) Johan Huizinga, 1872-1945, was vanaf 1915 hoogleraar in de algemene geschiedenis te Lei
den. Het ms. van deze ongepubliceerde redevoering in UB Leiden, afd. westerse handschriften. 
22) Ook Huizinga zelf is in februari 1945 bij het Groene Kerkje in Oegstgeest begraven. 
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De Utrechtse burgemeester poseert tussen de Anglicaanse bisschoppen van Gloucester en Ripon, 7 no
vember 1939 (Gem. Archiefdm Utr., cat. nr. H.A.V 39.52) 

niet gemakkelijk 23). In een aantal kranten is klaarblijkelijk dezelfde samen
vatting gepubliceerd, die niet uitmunt door grote zakelijkheid en helderheid 
van opbouw. Dat zij geheel heeft beantwoord aan de bedoeling waarmee La-
gerwey hem te elfder ure aan de sprekerslijst toevoegde, is twijfelachtig, 
waarbij wel het voorbehoud hoort dat de oratorische kracht van een spreker 
vele malen groter kan zijn geweest dan een droge samenvatting van zijn woor
den in de pers zou doen denken. 
Willibrords boodschap, aldus Aalders, moet vruchtbaar worden gemaakt nü, 
voor ons. In Dei nomine, tekende Willibrord op zijn kalendarium aan. Zo ligt 
ook de eenheid, waarin wij allen zijn verbonden, niet in ons, maar boven ons. 
Het is een eenheid die groeit, niet het minst in gemeenschap van nood en 
druk. Daarom is zij in onze tijd zo nodig. Willibrord wijst ons hierbij de weg. 
Wij willen op zijn gedenkdag aan Willibrords Zender en Heer, en in hem aan 
elkaar, trouw beloven. De leus In Dei nomine legt beslag op christendom en 
beschaving, op verleden en heden - en ook op de toekomst. Als onze wegen 
zich straks weer scheiden, kunnen wij elkaar aan deze leus herkennen. 
Op hetzelfde thema varieerde de Commissaris der Koningin even later in de 
pandhof. Na het zingen van de eerste strofe van het Wilhelmus onthulde hij 
daar de gedenkplaat die de eendrachtige herdenking in bronzen letters - van 
Leo Brom - vastlegde. Met de kleine groep van leden van het Nationaal Co
mité en de voornaamste gasten om zich heen vatte hij de betekenis van de 
herdenking bondig samen: dat deze tijd er een is waarin alles, wat in eeuwen 

23) Hier werd benut het verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 7 nov. 1939, avond
blad. 
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van christelijke beschaving is opgebouwd, te gronde dreigt te worden gericht. 
En dat er meer aandacht is voor wat verdeelt dan voor wat verenigt, vandaar 
dat het een voorrecht is te denken aan de man die hier bracht, het hoogste 
goed van het mensdom: Christus. 

Het standbeeld in Utrecht 1938-1947 24) 

Naast de nationale herdenking werd ook hier en daar in eigen confessionele 
kring Willibrord gevierd. De rooms-katholieken deden dit met het organise
ren van een Katholiekendag, waarbij een pontificale Mis in de O.L. Vrouwe-
kerk aan de Biltstraat, een dito Lof in de Willibrordus aan de Minderbroeder
straat en een feestelijke bijeenkomst in Tivoli op het programma stonden. 
Daarnaast kwam het tot de stichting van een St. Willibrordus fonds. Als initia
tiefneemster hiervan trad op de Vereeniging Nederlandsche Katholiekendag -
hoofdbestuur: mr A. I. M. J. Baron van Wijnbergen te Utrecht, voorzitter, 
pastoor W. Nolet te Amsterdam, secretaris, en mr J. N. J. E. Heerkens Thys
sen te Haarlem, penningmeester. Optredend namens het episcopaat bedoelde 
de vereniging met het in het leven roepen van het fonds financiële steun te ge
ven aan de geloofsverkondiging en de uitbreiding van het Christendom in Neder
land, gedrongen door de roeping die Christus de zijnen oplegt en als plicht 
van dankbaarheid jegens de heilige missionaris, wiens taak altijd nieuw is en 
nooit eindigt. En al zeker niet in deze tijd, waarvan de tekenen wijzen op een 
snel en ontstellend verzinken der massa in het moderne heidendom. 
Een deel van de bijdragen die door de spreekwoordelijke offervaardigheid 
van katholiek Nederland zouden worden bijeengebracht, zou worden bestemd 
voor het oprichten van een nationaal gedenkteken ter ere van Sint Willibrord. 
Dat monument zou dan, zo was de bedoeling, in de loop van het herdenkings
jaar worden aangeboden aan de gemeente Utrecht. Het bestuur daarvan ac
cepteerde deze geste dankbaar en stelde de raad voor een terrein op de 
Mariaplaats voor het beeld beschikbaar te stellen. Inderdaad werd dit voor
stel op 16 februari 1939 door de raad zonder hoofdelijke stemming en zonder 
discussie goedgekeurd, een gang van zaken die later in het jaar zoveel verba
zing zou wekken dat een Utrechtse krant er maar één verklaring voor vond: 
ook de goede Homeros slaapt wel eens. 

Het hoofdbestuur van de Katholiekendag meende dat de uitvoering het beste 
zou kunnen gebeuren in het kader van een prijsvraag onder enige prominente 
katholieke kunstenaars. Een aantal deskundigen zou een jury moeten vormen 
met als opdracht de prijsvraag te omschrijven, de kunstenaars uit te nodigen 
en de ingekomen ontwerpen te beoordelen. 
De directeur van het Centraal Museum, Schuylenburg, werd uitgenodigd in 
de jury plaats te nemen, samen met Jan Eloy Brom, de edelsmid en conserva
tor van de Aartsbisschoppelijke Musea te Utrecht, de schilder Joan Colette, 
de kunstzinnige pastoor en oud-deken van het Bernulphusgilde C. N. J. Mey-
sing, de Brabantse architect Alphons Siebers - hij verving ir M. J. Granpré 
Molière die aanvankelijk was gevraagd - en pastoor Nolet. De laatste trad op 

24) Over de totstandkoming van het monument en de polemiek over de plaats: GAU, NWC, nr. 
40 en 41. 
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als voorzitter van de jury, terwijl Siebers het secretariaat waarnam. 
Behalve dr Schuylenburg vormde deze groep een homogeen katholiek gezel
schap. Een binnenskamers gebleven, maar niet onbelangrijk meningsverschil 
in de boezem van deze commissie is in dit verband het vermelden waard. In 
Nederland golden op dat moment Algemeene Nederlandsche Prijsvraagregelen 
voor Bouw- Beeldhouw- Ambacht- en Nijverheidskunst ANP, daterend uit 1934. 
Daarbij had zich een aantal verenigingen van beeldende kunstenaars, waar
onder de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB), aangesloten. De be
doelingen van de regels was leiding te geven bij het uitschrijven van prijsvra
gen en eventuele misbruiken te signaleren en uit te sluiten. Geen der aange
sloten leden zou aan prijsvragen meedoen die door de Permanente Prijsvraag 
Commissie (PPC) niet waren goedgekeurd. Ondanks het feit dat de Willi-
brord-jury slechts uitnodigingen tot mededinging had verzonden aan de der
tien beeldhouwers-leden van de Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeni-
ging (AKKV), die geen deel uitmaakte van de constituante van de ANP 1934, 
nam Nolet toch contact op met de Permanente Prijsvraag Commissie, zij het 
dat hij dit niet erg overtuigd deed. De PPC stelde daarop een tweetal eisen die 
Nolet onaanvaardbaar voorkwamen. Zo zouden drie leden-beeldhouwers van 
de Kring van Beeldhouwers in de jury moeten worden benoemd en vervol
gens achtte de PPC ook de beloningen van de inzenders, die al eens verhoogd 
waren, te laag. Colette stelde voor eenvoudig door te gaan zonder rekening te 
houden met de PPC, de deelname bleef tenslotte toch beperkt tot de leden 
van de katholieke kunstenaarsvereniging. Pastoor Nolet was het met dat plan 
geheel eens. Hij achtte wijziging van de jury, tegenover de mannen die al zit
ting genomen hadden, onbehoorlijk en vond de voorstellen vooral daarom 
onaannemelijk, omdat het oordeel over dit katholieke werk dan in hoofdzaak 
zou komen aan niet-katholieke kunstenaars. Ik stel het oordeel van die heeren 
zeer op prijs, maar er is toch nog iets van Katholiek sentiment, dat die Heeren niet 
kunnen schatten 25). Op grond van deze overwegingen had pastoor Nolet de 
onderhandelingen met de PPC op eigen houtje, zonder zijn collega-juryleden 
te raadplegen, afgebroken. Jan Eloy Brom was het met deze ziens- en handel
wijze geheel oneens. Hij achtte de eisen geenszins onredelijk, en betreurde 
het dat de jury de prijsvraagregels van het begin af aan en bagatelle had behan
deld. Hij concludeerde dat slechts de keuze overbleef óf een prijsvraag uit te 
schrijven volgens de regels van de PPC of een enkelvoudige opdracht aan één 
beeldhouwer te geven. Nolets hoofdbezwaar: te veel niet-katholieke invloed 
in de jury, achtte Brom niet van overwegende betekenis omdat de meerder
heid van de jury toch uit katholieken zou blijven bestaan, omdat ook niet-ka-
tholieken voldoende zouden kunnen onderscheiden wat hier niet en wat wél 
bedoeld wordt en tenslotte omdat de meedingende kunstenaars zouden parti
ciperen in een prijsvraag, die door het bestuur van de Nederlandsche Katho
liekendag was uitgeschreven. Garanties genoeg dus en Brom drong er conclu
derend sterk op aan opnieuw contact met de PPC te zoeken. Hij vormde ech
ter een minderheid in de jury, zodat de prijsvraag, in overeenstemming met 

25) W. Nolet aan de leden van de jury inzake het St. Willibrordus-monument te Utrecht, 13 
april 1939, GAU, NWC, nr. 40. 
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wat Nolet, wiens stem zeer zwaar gewogen heeft, wilde, zonder de pottenkij
kers van de PPC werd uitgeschreven. 
Rond 1 juni 1939 ging de meervoudige opdracht naar de kunstenaars uit. De 
omschrijving van het gewenste luidde dat het ging om een monument waarin 
de figuur van St. Willibrord het voornaamste en dominerende deel zal worden, niet 
om een standbeeld in de engere zin. De kunstenaar zou daarbij in het oog 
moeten houden dat niet een kerkelijk beeld wordt bedoeld, maar een beeld 
aan een openbaar plein, dat aan zijn omgeving - het plantsoen aan de Maria-
plaats vóór het gebouw van St. Johan de Deo - zou moeten aansluiten. De 
ontwerpen werden ingewacht aan het Museum voor Nieuwe Religieuse 
Kunst in Utrecht, waar ze zouden worden geëxposeerd, en waar de jury uiter
lijk 30 september 1939 haar oordeel zou geven. De inzending moest anoniem 
geschieden, alleen voorzien van een motto; in een bijgevoegde envelop moest 
de kunstenaar zijn naam, adres en kwaliteit vermelden. 
Elf van de dertien aangewezen kunstenaars gingen op de uitnodiging in, twee 
van hen, Termote en Joh. Uiterwaal, zelfs met een dubbele inzending. Tot 
voldoening van de commissie getuigden hun ontwerpen van ernstige studie en 
inspanning. In de preambule van haar beoordeling - gedateerd 2 oktober 1939 
- spreekt de jury zich eerst uit over de plaats van het monument. Zij acht die 
bepaald niet ideaal, maar meent, afgaande op de inzendingen, dat de moei
lijkheden niet onoverkomelijk zijn. Plaatsing van het monument zou het voor
deel opleveren dat het wijdere betrekkingen in het stadsbeeld zou accentueren, 
met name die tussen de Mariaplaats en het Domplein, dat door den hoogen 
Domtoren aan het einde van de Zadelstraat wordt aangekondigd. Ook symbolisch 
zou het monument daar spreken van die samenhang, omdat de Dom immers 
allure geeft aan de plaats waar St. Willibrord zijn zetel opsloeg. De vage for
mulering van dit oordeel en het steeds zwenken richting Domplein, moeten, 
naar we nog zullen zien, opnieuw een diepgaande onenigheid in de jury ca
moufleren. 
Uitgaande van de drie criteria: uitbeelding van de hoofdfiguur, samenhang 
met de omgeving en de vormgeving op zichzelf, toog de jury aan het beoorde
len. Na een eerste schifting tot een vijftal inzendingen, kwam men tot een ver
kleining van drie: De Apostolische Man Gods, Utrecht en Domstad. Het ontwerp 
Utrecht kreeg de eerste plaats van vier van de vijf beoordelaars: voorzitter No-
let onthield zich van beoordeling, hij wilde zijn plaats in de commissie uitslui
tend zien als die van vertegenwoordiger van het opdrachtgevende bestuur. De 
Apostolische Man Gods was de voorstelling van een staande, predikende mon
nik, met een waterbekken aan de voet van het beeld en op lage vleugelmuren, 
aansluitend aan de sokkel, toelichtende reliëfs. Het was werk van de beeld
houwer P. Biesiot te Den Haag, met medewerking van de architect Van der 
Togt uit dezelfde stad. De inzending Domstad gaf een St. Willibrord in bis
schoppelijk ornaat, een barokke figuur, gekroond met een mijter in zijn oud
ste historische vorm. De uitdrukking van het gezicht had de jury graag wat 
milder gezien, maar als geheel vond men het een zeer harmonisch en aange
naam beid, dat ook door zijn proporties - de hoogte was ongeveer 4 meter -
zou imponeren. Uit de naambrief bleek dat Herman van Remmen uit Den 
Haag de maker was, samen met de architect Ant. van Ruth. 
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Het ingezonden ontwerp Utrecht dat de jury na rijpe overweging als het meest 
geschikt voor het doel aanwees, was één van de twee projecten van de beeld
houwer Albeit Termote 26) te Voorburg, terzijde gestaan door de architect C. 
van Moorsel. Zijn tweede inzending, codenaam: Sticht bestond uit een 7 me
ter hoge zuil, bekroond door een Willibrord in vol ornaat, geflankeerd door 
Lambertus en Bonifatius. De beoordeling van het bekroonde ontwerp Utrecht 
luidde in het rapport als volgt: 
Deze ontwerper heeft, evenals die van inzending 1. (De Apostolische Man Gods), 
zijn volledige aandacht gegeven aan de hoofdfiguur met betrekkelijke verwaarlo
zing van het bijwerk. De toelichting poneert zelfs de stelling dat dit monument geen 
verdere toevoeging behoeft van reliëfs of anderszins, waarin de arbeid of het leven 
van den apostel nader wordt uitgebeeld. De commissie kan deze gedachte niet 
onderschrijven. Zij heeft grote waardering voor de overtuigende wijze, waar
op St. Willibrord is voorgesteld als monnik, vurige en harde strijder, die te 
paard door het land trekt, op zijn hand dragend het symbool van de zending, 
die hij volbrengt. Een commissielid acht deze voorstelling te illustratief. De 
meerderheid is echter van mening, dat de essentie van hetgeen moet worden 
uitgebeeld reeds in deze figuur is vervat. 
De voorstelling wijkt stellig af van de gebruikelijke weergave. Dat een duide
lijke aanwijzing der bisschoppelijke waardigheid van St. Willibrord ont
breekt, achten ook de andere leden een gemis, maar zij meenen, dat deze vol
doende tot uitdrukking kan komen in toelichtende voorstellingen aan den 
voet van het ruiterbeeld. Zij nemen nog in aanmerkingn dat een ruiterstand
beeld reeds als regel de voorstelling geeft van een hooggeplaatst persoon en 
dat de ontwerper hier tegelijk alle wereldse praal heeft vermeden. Deze voor
stelling is, menen zij, van een hoog geestelijk gehalte en ademt geheel de sfeer 
van den Christen-pionier. De commissie acht haar volkomen begrijpelijk, zo
wel voor de katholieke als de niet-katholieke beschouwer. Ofschoon dit mo
nument geen andere architectonische accessoires heeft dan de 3,50 m hooge 
sokkel (de figurale voorstelling is van ongeveer gelijke hoogte) meent de com
missie, dat het juist is geproportioneerd en geplaatst in zijn omgeving. Wel
licht zal het nog kunnen winnen bij een verplaatsing van enkele meters in zui
delijke richting. De gedachte door boombeplanting een rustige achtergrond 
voor het monument te vormen, acht de commissie gelukkig, ook het denk
beeld de hoogte dier beplanting te beperken. Dit laatste beteekent tevens een 
tegemoetkoming aan het uitzicht van het gesticht St. Johan de Deo. 
Met de laatste alinea zijn we beland bij de diskussie over de plaats die het mo
nument door de gemeente Utrecht was toegewezen 27). Ondanks de verzoe
nende en naar het compromis neigende beschouwing, voorafgaand aan de be
oordeling van de afzonderlijke inzendingen, was er ook binnen de jury op dit 
punt grote onenigheid, die in het najaar van 1939 op emotionele wijze in de 
publiciteit zou worden uitgevochten. Zowat eenjaar eerder al was in de boe-

26; Albert Termote, Nederlands beeldhouwer van Belgische afkomst. Geboren 1887 en overle
den op 13 april 1978. Hij is vooral bekend om zijn ruiterstandbeelden, in Utrecht b.v. ook dat van 
St. Martinus aan de Oude Gracht, vóór de thans buiten gebruik gestelde parochiekerk van de
zelfde naam. 
27) De discussie hierover in GAU, NWC. nr. 41 (2 omsl.). 
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//er gedenkbor d in de pandhofvan de Dom dat bij de herdenking werd onthuld 
(Gem. Archiefd. Utr., cat. nr.T.A.Hp 104.3) 

zem van de jury en het bestuur van de Katholiekendag fel over dit punt ge
streden. 

In december 1938 had Schuylenburg een gesprek met aartsbisschop dr J. de 
Jong, dat hij later schriftelijk samenvatte. De bezwaren tegen het Domplein, 
dat als mogelijke locatie ter sprake was gebracht, waren overwegend. Leden 
van de Rijks Monumenten Commissie hadden gewaarschuwd: wees uiterst 
voorzichtig met op het Domplein iets nieuws te plaatsen. Zo heel gemakkelijk 
kan daardoor inbreuk worden gemaakt op het geheel zoals het nu is. De Ge
meentelijke Monumenten Commissie deelde die mening: bij de schaal van 
het hele plein en vooral van de kerk, die als achtergrond zou moeten dienen, 
zou een beeld van 12 tot 15 m hoog geheel uit de toon vallen. Bovendien was 
er het bezwaar dat er twee beelden zeer dicht bij elkaar zouden komen te 
staan. 
Het geeft een aardig beeld van de snelle wisseling van esthetische maatsta-
venn dat tien jaar later alle overwegingenn die hier met zo grote stelligheid 
worden geponeerd, niet meer van kracht blijken. Dat ook andere dan estheti
sche overwegingen een rol speelden, bewijst de ferme uitlating die van een 
vooraanstaand lid van de Utrechtse Schoonheidscommissie werd vernomen: 
Geen rooms beeld op het Domplein. Hoe dit zij, Schuylenburg adviseert: het 
Domplein kan niet, het Lepelenburg is ongeschikt, en op het Janskerkhof en 
in Oudwijk is het niet op zijn plaats. De gemeentelijke commissie vestigde de 
aandacht op het gedeelte van de Mariaplaats voor het gebouw van St. Johan 
de Deo, dat voor het beeld als het ware aangewezen is. Ook burgemeester en 
wethouders waren van die mening. Als nu de Nederlandse Katholiekendag 
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voor plaatsing op de Mariaplaats voelt, zou zij dat in een brief aan het ge
meentebestuur moeten meedelen. 
Een geharnast tegenstander van dit voorstel was Jan Eloy Brom, die we al 
eerder hebben leren kennen als een man van geprononceerde standpunten, 
die hij bovendien met verve en welsprekendheid kon verdedigen. Hij had 
vanaf het begin het denkbeeld verdedigd het monument op het Domplein te 
plaatsen, en meende dat zijn voorstel daartoe te snel en op basis van een zeer 
voorlopige schets terzijde was gelegd. Hij schreef in dezelfde december
maand een helder, krachtig be-argumenteerd en tevens gloedvol memoran
dum dat hij zowel aan Schuylenburg als aan mgr De Jong deed toekomen. 
Daarmee beoogde hij tot een nieuw onderzoek te komen over de meest ge
schikte plaats voor het beeld. Voor hem was er maar één plek de meest aange
wezene: de plaats waar Willibrord zijn eerste kerkje en later zijn kathedraal 
stichtte, het Domplein van Utrecht. Elke andere keuze zou naar zijn mening 
volstrekt willekeurig zijn. Als het beeld niet daar komt te staan, vormt het 
slechts een gradueel verschil dit monument op de Mariaplaats, in Oudwijk, in Bun-
nik, in Zierikzee of in Delfzijl onder te brengen. Het Domplein is historisch de 
aangewezen plaats. De geschikte plek is er ook, nu het lelijke 19e-eeuwse 
portaal tegen de transeptgevel is gesloopt, waardoor een nieuw esthetisch 
monstrum is ontstaan: de eindeloze, gladde, kale muur die, 25-30 meter hoog, 
thans het middenschip afsluit. Daarvoor moet nu iets anders en iets beters in 
de plaats komen. De indruk die het middenstuk van de transeptwand nu, na 
de sloping van het portaal, biedt is er een van doodsche leegheiden verveling, van 
ijzige saaiheid, van volkomen machteloosheid, gebrek aan durf, van geestelijke ar
moede en onvermogen. De wand schreeuwt om een plastisch werkend centraal 
accent, om een krachtige verlevendiging in een of andere vorm, om iets in elk 
geval. Welnu, dit „iets", dat hier zoo dringend vereischt is, wordt thans, juist nu, 
aangeboden in de beoogde schenking van het Willibrord-monument! Is er geluk
kiger coïncidentie mogelijk? 

Brom weerlegt daarna het drietal door Schuylenburg gereleveerde bezwaren 
met argumenten waarvan de validiteit tien jaar later duidelijk aan het licht 
zou komen. Allereerst de redenering van de Rijks Monumenten Commissie: 
wees voorzichtig op het Domplein iets nieuws te brengen, het maakt zo mak
kelijk inbreuk op het geheel zoals het thans is. Antwoord, of liever, vraag van 
Brom: Is dit geheel thans dan zó bevredigend, zoals ik het hiervoor geschetst heb? 
Komt deze waarschuwing niet hierop neer: Wees voorzichtig en . . . doe niets? 
De Gemeentelijke Monumenten Commissie heeft bezwaar tegen een nieuw 
beeld op het Domplein. Brom brengt daartegen in: waarom zouden wij niets 
nieuws mogen stellen naast het werk van vroeger eeuwen? Heeft niet elke pe
riode dat gedaan? Toont niet elke oude kathedraal, die geen dood monument 
werd, de wisseling van de tijden? Iedere eeuw heeft er het zijne aan toege
voegd, en daaronder is veel dat men nooit meer zou willen missen. De Ge
meentelijke Schoonheids Commissie wil geen beeld ter plaatse van 12 tot 15 m 
hoog. Brom: over de afmetingen van het beeld is niets voorgesteld. Waar
schijnlijk zullen afmetingen die veel geringer zijn wenselijk blijken. De meer
derheid van de commissie is bovendien gekant tegen twee beelden dicht bij 
elkaar. Broms redenering is: het Domplein is duidelijk in tweeën gedeeld, het 
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ene deel wordt beheerst door het Universiteitsgebouw, het andere door Dom
kerk en -toren. Men zou van een Universiteitsplein en een Domplein kunnen 
spreken. Ieder der twee beelden, vóór het Universiteitsgebouw stond sedert 
1883 het standbeeld van Jan van Nassau, zal zijn eigen plaats en eigen waarde 
hebben, en ze zullen elkaar geen schade doen. Het voornaamste is dat een ac
cent in het midden van de transeptwand onmisbaar is. 
Aan het slot van zijn betoog haalt Brom genadeloos de gesel over de Maria-
plaats, dit karakterlooze tweede rangs pleintje, omringd door uiterst leelijke 19e 
eeuwsche gebouwen van K en W en ziekenhuis en voorts door allerlei kleine rom
melige huisjes . . . de plaats waar vroeger de kippenmarkt was . . . , in een diepte 
ligt. . . zodat het ,,plein" zelf niet veel anders is dan een ruime met gras begroeide 
kuil. 
Zo'n plek is misschien geschikt voor een pomp, zeker niet voor een monu
mentaal standbeeld. En dan: het gebouw van St. Johan de Deo met zijn spich
tige, droge 19e eeuwsche namaak-gothiek is pretentieus en uitgesproken lelijk en 
als achtergrond voor een kunstwerk ten eenemale ongeschikt. 
Dat Jan Eloyn evenmin als zijn oom Gerard Brom, de verven spoedig te smeuïg 
waren, bewijst de peroratie van dit toch al kleurrijke betoog: Een figuur van 
deeze betekenis eert men niet door een beeltenis in een kuil op de Mariaplaats, pre
cies op de plaats, die tot voor kort geschikt geacht werd voor een urinoir. Zulk een 
figuur geeft men een eereplaats of. . . geen plaats! 
De aartsbisschop, voor wie dit verhaal ook bedoeld was, schrok wel van 
Broms argumenten, maar deelde ze niet in alle opzichten. Hij moet zich op 
zijn dagelijkse wandelingen door de stad een eigen oordeel hebben gevormd, 
dat hierop neer kwam dat hij Broms voorkeur voor het Domplein deelde, 
maar niet diens afkeer van de Mariaplaats, althans niet in die mate: Als het 
Domplein niet gaat, zou ik de Mariaplaats niet ongeschikt vinden, liet hij weten. 
Wel vreesde mgr. De Jong dat de kritiek van Brom, als zij eenmaal in de 
openbaarheid zou komen, de geestdrift voor het beeld en de geldinzameling 
zou doen bekoelen, terwijl het toch ook niet aangenaam is dat critiek wordt uitge
oefend, als het beeld er eenmaal zal staan. De architect, onder wiens leiding de 
Domkerk werd gerestaureerd, prof D. F. Slothouwer, liet weten dat een 
standbeeld op de plaats waar Brom het wilde aan zijn ideeën geweld aandeed. 
Slothouwer wenste uitdrukkelijk dat de wand één geheel zou vormen om te 
laten zien dat hij slechts een nieuwe afscheiding is tussen de oude pijlers en de 
ontbrekende domruimte die op het plein wordt aangegeven. Een beeld, vóór 
die wand opgericht, was daarom een obstakel om de grootse conceptie van de 
oude Domkerk als een geheel te doen voelen. Het denkbeeld-Brom ontmoet
te dus bij de deskundigen en verantwoordelijken aan alle kanten tegenstand, 
en zijn bezwaren tegen de beschikbare plaats vond men overdreven. 
Nadat de prijsvraag in oktober 1939 met de bekroning van Termotes ontwerp 
was voltooid, barstte de discussie, die tot dan toe binnenskamers was geble
ven, ook los in de Utrechtse en de landelijke pers. Al aanstonds maakte de re
dacteur voor beeldende kunsten van De Tijd bezwaar tegen de keus van de 
Mariaplaats. Hij toonde daarbij aan dat alle inzenders, beeldhouwers en ar
chitecten, met die plek in hun maag hadden gezeten. Keer terug, gemeente
raad, van de dwalingen uws weegs, was zijn slotsom, en zet het beeld waar het 
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Onthulling van het Willihrordstandbeeldop 7 november 1947 (Foto-archief De Spaarnestad, Haarlem) 

historisch en plastisch thuishoort: tegen de hoge muur op het Domplein, Jan 
Engelman opende de Utrechtse polemiek met een artikel in Het Centrum met 
een pleidooi voor het Domplein, een standpunt waar de redactie zich bij aan
sloot, in de hoop dat de gemeenteraad zou worden wakker geschud en er als
nog een geducht woord over de plaats van het monument zou worden gespro
ken. Een soort enquête, daarna door Het Centrum onder bevoegde beoorde
laars geëntameerd, moest de raadsleden ter oriëntatie dienen. Dr W. A. F. 
Bannier, de conservator van het Universiteitsmuseum, noemde de Maria-
plaats volkomen ongeschikt. De pastoor van de Willibrordus, H. Th. Mets, 
meende dat het Domplein de aangewezen plaats was en dat er daarna nog 
veel plaatsen waren die de voorkeur verdienden boven de Mariaplaats. Ir S. 
van Ravesteyn kwam de afwijzing van de Mariaplaats versterken, maar achtte 
ook het Domplein ongeschikt. Pastoor A. E. Rientjes, oud-deken van het St. 
Bernulphusgilde en pastoor te Maarssen, vond het Domplein historisch de 
aangewezen plek, maar vroeg zich wel af of het beeld bij de tegenwoordige si
tuatie van het Domplein wel tot zijn recht zou komen. Ir G. M. Leeuwenberg, 
architect en gemeenteraadslid, vond dat dat zeker wel het geval zou zijn en 
achtte het zelfs plausibel dat men Jan van Nassau, die ten opzichte van Willi
brordus . . . tenslotte een secundaire figuur is, zou verplaatsen. Ook de architect 
Willem Maas vond natuurlijk dat het Domplein de geschikte plaats was, en 
opperde de gedachte Jan van Nassau voor het transept te zetten en Willibrord 
op de plaats van Jan van Nassau. Ook zijn vakbroeder Joh. A. Wentink wees 
de Mariaplaats af en het Domplein aan. Mensen als Louis Wijmans, secreta
ris van het genootschap Kunstliefde, en de beeldhouwer Joh. Uiterwaal, die 
zelf met liefst twee inzendingen aan de prijsvraag had deelgenomen, deelden 
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die mening. Steph. Uiterwaal, ook beeldhouwer en ook mededinger in de 
prijsvraag, was een eenzame verdediger van de Mariaplaats. Hij vond de plek 
bij de Domkerk ongeschikt: De beste plaats die er op het Domplein is wordt inge
nomen door Jan van Nassau en hierover . . . past het ons beter te zwijgen. Ook dr 
Frits van der Meer, toen nog maar net lector in de christelijke àrchaeologie, 
deed zijn duit in het zakje. Hij vroeg zich af: Is het niet jammerlijk, een gewijde 
en nationale figuur te verbannen naar deze karakterloozen hoek, en de enorme Fin-
galsgrot van het Domfront, die onvergelijkelijke kaap, een contrapunctisch effect te 
onthouden en naakt te laten, netjes tot op den grond gerestaureerd? 
Aan de vooravond van de herdenkingsdag, op 6 november 1939, trok Het Cen
trum de conclusie uit deze niet zeer brede maar wel hoogstaande maatschap
pelijke discussie: Komt terug op het genomen besluit. Zet Willibrord niet in een 
onaanzienlijken hoek, alsof hij straf verdient. Laat hem zijn emblemen heffen op de 
plek waar hij ze 1200 jaar geleden heeft opgeheven. Er zijn nu waardige en verant
woorde suggesties genoeg gegeven. Men wacht op een daad, die ons verlost van een 
algemeen gevreesde oplossing. 

Zo ging de dag van het feest voorbij, terwijl de kruitdamp van de discussie 
nog volop te snuiven was. Maar ziet, in het Utrechts Dagblad van dezelfde 
avond verscheen een ingezonden brief van de bekende Utrechtse makelaar 
en kunstverzamelaar L. H. van Baaren 28), die heel discreet, alhoewel de mee
ning van ondergeteekende vermoedelijk weinig gewicht in de schaal zal leggen, 
Mariaplaats en Domplein allebei ontraadde, het laatste omdat men toch met 
de mogelijkheid moest blijven rekenen dat de Domkerk ooit weer zou wor
den verbonden met de toren. Maar in zijn voorlaatste alinea brengt hij de be
oogde oplossing naar voren: Het komt mij voor, dat de meest uitgelezen plaats is 
het Janskerkhof en wel midden op den verkeerscirkel, waar thans een bloempark is 
aangelegd. St. Willibrord staat aldaar op een belangrijk centraal punt, waar alle 
richtingen samenkomen en men vrij rondom het monument kan heenlopen. Tevens 
is deze plaats een zeer oude historische plek, onmiddellijk gelegen bij Willibrordus-
kerk, Janskerk en Domkerk. 
Misschien was Van Baaren wel op deze gedachte gekomen door het briefje 
dat Gerard Brom op 26 oktober had laten afdrukken in Het Centrum: 
Ik wil gaarne getuigenis afleggen voor de rechtbank van de openbare mening en op 
mijn beurt bevestigen, dat het Domplein de beste, de Mariaplaats de slechtste plek 
voor het gedenkteken is. Mocht de keus tussen beide pleinen onmogelijk zijn, dan 
zou het Janskerkhof in aanmerking kunnen komen. 
De Utrechtse Schoonheids Commissie was in die bedrijven opnieuw aan het 
werk getogen. Het resultaat was een nieuw advies, nu uitgaand van het voor
liggende ontwerp van Termote, dat zij een te „dynamisch" beeld achtte voor 
de kleine ruimte van de in eerste instantie daarvoor bestemde Mariaplaats, 
met de daar aanwezige, enigszins enge bebouwing. Zij noemde nu twee nieu
we mogelijkheden: de Neude en het Janskerkhof. Het college van burgemees
ter en wethouders liet de Neude vallen, omdat naar zijn mening het midden-

28) L. H. van Baaren, 1888-1964, was aannemer en vooral makelaar en taxateur. In de jaren 30 
begon hij met zijn zuster mej. J. F. van Baaren in hun woonhuis 'De Drie Regenbogen', Oude 
Gracht 317, kunst te verzamelen. In 1966 werd het huis als museum open gesteld. Thans is deze 
collectie Van Baaren opgenomen in het Centraal Museum. 
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terrein daarvan als parkeerruimte beschikbaar moest blijven. Het verenigde 
zich dus met het tweede alternatief: het Janskerkhof. 
Tot grote opluchting van alle partijen werd dit voorstel op 1 februari 1940 
door de gemeenteraad aangenomen. In een enthousiaste brief, gedateerd 8 
februari, dankt pastoor Nolet de Utrechtse burgemeester voor al zijn moei
ten, in het vertrouwen dat in het begin van het volgend jaar de aanbieding van het 
monument aan Uw Gemeente kan plaats vinden. 
Dat plan zou echter door de uitbreiding van de oorlog tot over onze lands
grenzen worden verijdeld. Pas in 1946 kon Termote zijn werk afmaken, en de 
aanbieding moest daarna nog eenjaar worden uitgesteld. In de nacht van 3 op 
4 november 1947 werd het bijna 2000 kg wegende gevaarte op het Janskerk
hof op zijn sokkel gehesen. Op vrijdagochtend de 7e, feestdag van de heilige, 
vond de onthulling plaats, voorafgegaan door het tien minuten luiden van de 
Domklokken. Op de stoep vóór Pays-Bas hadden de genodigden een plaats 
gekregen, de minister-president voorop, en nu ook met een vertegenwoor
diger van H.M. de Koningin. En met aartsbisschop De Jong die aan zijn fiere 
verzetshouding het kardinaalspurper had verdiend. Maar met hem ook verte
genwoordigers van andere kerkelijke gemeenschappen in ons land. Pastoor 
Nolet voerde namens de schenkers het woord. Hij sprak over scheuringen en 
de schaamte daarover, en over de slechte tijden die achter ons lagen. Maar 
dat we nu weer in vrijheid konden leven, nog in kommer en druk, maar vrij. 
En over Willibrord, die ons hier moet vermanen dat waar voorlopig de eenheid 
van geloven ontbreekt, de eenheid van liefde blijkbaar zij. 

Zo werd het twaalfde eeuwfeest van Willibrords sterven over de oorlogsjaren 
heen een teken van eenheid en een oproep tot werkelijk oecumenisch denken 
en doen. Want het Utrechtse stratenplan rond het beeld, door Van Baaren zo 
toepasselijk gereleveerd, stond en staat model voor de plaats die Willibrord in 
het geestelijk leven van ons land inneemt: waar alle richtingen samenkomen. 
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Kroniek over het jaar 1980 

W. Uittenbogaard 

januari 1 Het inwonertal van de stad Utrecht daalde in het nu verstre
ken jaar met 829 tot 236.208. 

1 De Utrechtse woningbouwverenigingen Ons Huis en Kombi-
natie 77 fuseren, waarmee een nieuwe woningbouwvereni
ging ontstaat, die rond 5000 woningen zal beheren en exploi
teren onder de naam Kombinatie. 

1 De provincie Utrecht ontving in het thans verstreken jaar 
1979, door telefonische melding (030-51 55 00), 247 klachten 
over milieuverontreinigingen; daarvan hadden er 77 betrek
king op waterverontreinigingen, 70 op luchtverontreinigin
gen, 43 op geluidhinder en 33 op bodemverontreinigingen, 
terwijl er 24 op diverse milieuverontreinigingen betrekking 
hadden. 

11 De collectie Van Baaren wordt in langdurig bruikleen aan het 
Utrechtse Centraal Museum afgestaan. De collectie zal 
geïntegreerd worden in de verzamelingen van het Museum. 

14 De Raad van Utrecht verenigt zich ermee dat de puist in de 
Nobelstraat wordt gesloopt, teneinde op de plaats van de 
drie vrijwel onbewoonbaar geworden panden, in de rooilijn 
van de overige bestaande bebouwing, enkele winkels en 31 
flatwoningen te kunnen laten bouwen. 

15 Te Vleuten wordt, na voltooiing van een omvangrijke restau
ratie, de ruim drie eeuwen oude herberg De Brouwerij her
opend. 

27 De zolderverdieping van het uit 1898 daterende administra
tiegebouw van het Gemeentelijk Energie Bedrijf aan de Ni-
colaas B eetsstraat te Utrecht wordt door brand verwoest. 

28 De aanvragen voor een ruilverkaveling van een rond 2500 ha 
omvattend gebied gelegen rond de woonkerken Schalkwijk 
en Tuil en 't Waal worden door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht goedgekeurd. Een voorbereidingscommissie onder 
voorzitterschap van Jhr mr W. H. de Beaufort zal het uitwer
ken van de plannen voor deze ruilverkaveling gaan begelei
den. 

31 Mr P. J. Verdam neemt, wegens het bereiken van de pensi-
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oengerechtigde leeftijd, afscheid als Commissaris der Konin
gin in de provincie Utrecht. Gelijktijdig legt hij het erevoor-
zitterschap van de Vereniging Oud-Utrecht neer. 

31 Bij een gewapende overval op het Hoofdpostkantoor te 
Utrecht wordt rond ƒ 864.000- buitgemaakt. 

februari 1 Prins Bernhard opent de sporthal De Ploeg te Amerongen, 
welke de vijfhonderdste sporthal in ons land is. 

4 In het Gemeentelijk Informatiecentrum te Utrecht wordt 
(tot 16 februari) de fototentoonstelling Zilveren Camera ge
opend. 

8 Op de begraafplaats Tolsteeg aan de Opaalweg te Utrecht 
wordt, na een ingrijpende verbouwing waarvoor een door 
Escher vervaardigde wandschildering tijdelijk was weggeno
men, de aula opnieuw in gebruik genomen. 

11 In de Nicolaïkerk te Utrecht wordt aan J. de Ruig uit Gro
ningen de eerste prijs uitgereikt, die hem was toegekend voor 
een ontwerp in het kader van de door de Dienst Algemene 
Begraafplaatsen uitgeschreven graftekenprijsvraag. 

13 De Utrechtse wethouder van onderwijs slaat de eerste paal 
voor de bouw van een LEAO/LM O-school aan de Bruis-
dreef. 

14 januari foto : Fotodienst gemeente Utrecht 
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16 Mr P. van Dijke treedt in functie als Commissaris der Konin
gin in de provincie Utrecht. 

28 De raad van Utrecht besluit een centrum tot verstrekking 
van methadon aan druggebruikers in het perceel Biltstraat 
111 te vestigen. 

maart 1 Het sportpark Lunetten te Utrecht wordt in gebruik geno
men. 

1 Mr M. Roest Crollius treedt in functie als burgemeester van 
IJsselstein in welke hoedanigheid hij drs J. G. C. J. Timmer
mans opvolgt. 

5 De nationale monumentenstudiedag wordt in het Jaarbeurs 
Congres- en Vergadercentrum te Utrecht gehouden onder 
voorzitterschap van de heer H. J. L. Vonhoff met als thema 
Monumentenzorg in stads- en dorpsvernieuwing; het zout in de 
pap? 

12 De Vuilverwerking Midden Utrecht, waarin de gemeente 
Utrecht en vijf randgemeenten samenwerken, besluit zich 
aan te sluiten bij de twee dagen tevoren door het provinciaal 
bestuur van Utrecht met de N.V. Afval Verwerking Rijn
mond gesloten gewijzigde regeling voor verwerking van 
Utrechtse afvalstoffen. 

12 Drs A. G. Hillege, directeur van de Keuringsdienst van Wa
ren op 59-jarige leeftijd overleden. 

14 Aan de Prins Bernhardlaan te Utrecht wordt de eerste paal 
geslagen voor een nieuwe openbare Bibliotheek Zuilen. 

19 De vergadering van Provinciale Staten van Utrecht wordt 
voor het eerst voorgezeten door mr P. van Dijke. 

20 De raad van Utrecht benoemt ing. N. J. M. de Lange tot di
recteur van het Gemeentelijk Huisvestingbureau als opvol
ger van de heer J. W. A. van Wijk. 

22 Scouting Maarssen neemt het voormalige fort bij Maarsse-
veen, dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandsche Water
linie, in gebruik voor clubactiviteiten. 

25 Met de restauratie van de Bruntenhof aan het Lepelenburg 
te Utrecht wordt een aanvang gemaakt. 

28 Aan de St. Jacobsstraat te Utrecht wordt het Jacobi-Theater 
geopend. 

29 De gemeente Utrecht koopt het door Rainer Kriester ver
vaardigde bronzen beeld Hoofd met gedachten met de bedoe
ling dat beeld nabij de Jacobikerk te plaatsen. 

april 1 Drs J. V. M. Steegmans treedt in functie als burgemeester 
van Bunnik in welke hoedanigheid hij de heer F. R. M. Melt-
zer opvolgt. 

1 Mr P. Scholten treedt in functie als burgemeester van Soest 
als opvolger van mevrouw mr J. M. Corver-Van Haaften. 
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7 Mees van Huis legt de functie neer van vaste organist in N.H. 
Kerken (aanvankelijk de Buurkerk, laatstelijk de Lucas-
kerk). 

10 De Nederlandse Organisten Vereniging opent de herdenking 
van haar 90-jarig bestaan met een orgelconcert in de Dom
kerk, dat gevolgd wordt door een twee-daags congres met als 
thema Bezinning op de gemeentezang en de relatie daarvan tot 
de orgelbouw. 

16 Provinciale Staten van Utrecht besluiten een onderzoek te 
doen instellen naar de mogelijkheden van het verwerken van 
afvalstoffen binnen de provincie Utrecht. 

24 Nabij Eembrugge wordt een nieuwe brug voor rijwiel verkeer 
over de Eem opengesteld. 

28 In het gebouw van de provinciale griffie aan het Achter St. 
Pieter wordt (tot 23 mei) een fototentoonstelling gehouden 
ter herdenking van de 35-ste bevrijdingsdag. 

30 Als vertegenwoordigers van de Utrechtse burgerij wordt de 
inhuldiging van Koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Am
sterdam bijgewoond door mw E. van Bemmel-Peek uit 
Schalkwijk, mw A. Koppers uit Kockengen, A. Mommers uit 
Baarn, mw-A. Karsbergen-Van den Hoogen uit Oudewater 
en mw mr. M. B. Appelman, mw A. de Wit en P. C. Bosse-
laar, allen uit Utrecht. 
Prinses Juliana beëindigt met haar abdicatie tevens haar 
functie van beschermvrouwe van de Vereniging Oud-
Utrecht. 

24 april 
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2 Oud-burgemeester Jhr mr C. J. A. de Ranitz stelt een nieuwe 
brandweerhoofdpost aan de Vliegend Hertlaan te Utrecht in 
gebruik. 

3 De burgemeester van Utrecht onthult aan de gevel van het 
Huis van Bewaring aan de Gansstraat een gedenkplaat ter 
herinnering aan diegenen, die in de jaren 1940-1945 als poli
tieke gevangenen vanuit dat huis door de bezetters werden 
afgevoerd naar fusilladeplaatsen. 

8 De rioolwatertransportleiding vanaf de woonkern Zegveld 
naar de rioolwaterzuiveringsinrichting te Woerden wordt in 
gebruik genomen. 

15 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Dood en 
begraven (tot 3 augustus) geopend naar aanleiding van het 
150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats te 
Utrecht. 

17 Voor 150 jaren werd de spoorlijn van Utrecht over Gouda 
naar Rotterdam in gebruik genomen. 

27 Een aanvang wordt gemaakt met de verbouwing van de voor
malige Statenzaal en het naastgelegen Hubrechthuis, Jans
kerkhof 2 en te Utrecht, tot huisvesting van drie onderdelen 
van de juridische faculteit. 

29 Het westelijke deel van de bovenste verdieping van de afde
ling neurologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht aan 
de Nicolaas Beetsstraat geraakt in brand. Eveneens woedt 
een brand op de zevende etage van het kantoorgebouw Trin-

15 mei foto: Centraal Museum Utree, t 



deborch aan de Catharijnesingel. Bij deze branden vallen 
geen mensenlevens te betreuren, maar de materiële schade is 
groot. 

29 De raad van Utrecht besluit de in 1971 opgerichte Adviesraad 
voor de binnenstad op te heffen. 

30 De raad van Zeist besluit geen medewerking te verlenen aan 
de aanleg van de door de provincie ontworpen randwegen S6 
en S8. Als gevolg daarvan zal die gemeente een nieuw ver
keerscirculatieplan moeten ontwerpen. 

juni 1 Te Loenen treedt A. H. M. Mulder in functie als burgemees
ter van die gemeente in welke hoedanigheid hij W. A. van 
Schaijk opvolg die deze functie op 15 januari tevoren neer
legde. 

2 Te Nieuwegein wordt een nieuw gemeentelijk Politiebureau 
in gebruik genomen. 

6 Een automatische vuilvang-installatie, die in het Valleikanaal 
onder Amersfoort is geplaatst, wordt in gebruik genomen. 

12 DeUniversiteits Bibliotheek te Utrecht ontvangt de geschrif
ten van ds I. G. C. Ledeboer (1808-1863), de grondlegger van 
de Oudgereformeerde Gemeente, ten geschenke. 

14 Wegens verregaand vandalisme besluit het Hoofdbestuur 
van het Rode Kruis haar lectuurbussen in de gemeente 
Utrecht buiten gebruik te stellen en te verwijderen. 

16 In de provinciale griffie aan het Achter Sint Pieter wordt een 
tentoonstelling geopend (tot 14 juli) van de werken, die voor 
de Provinciale Arthotheek zijn aangekocht. 

17 In de dependance aan de Maliebaan verwelkomt het Cen
traal Museum Alice Vogel uit IJsselstein als 25.000ste bezoe
ker van die dependance. 

27 Koningin Beatrix en Prins Claus brengen een officieel be
zoek aan de provincie Utrecht ter gelegenheid waarvan in 
een der Jaarbeurshallen een markt is ingericht door allerlei 
instanties. 

juli 1 In het Centraal Museum wordt (tot 31 augustus) een exposi
tie gehouden, die gewijd is aan de opgravingen bij de Jan 
Meijenstraat. Aldaar werden gedeelten van de stadsmuur, 
alsmede funderingsresten van 11de en 15de eeuwse huizen 
gevonden. 

17 De collectie van het Centraal Museum wordt verrijkt door 
aankoop van een portret van Amalia van Solms, geschilderd 
door Gerard Honthorst. 

10 In de middenberm van de Joseph Haydnlaan te Utrecht is 
een beeldengroep drie gestalten van Eugène Dodeigne ge
plaatst. 
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augustus 4 In Hoog Catharijne wordt aan het Godebaldkwartier het zes
tiende Postkantoor in Utrecht in gebruik genomen. 

13 Prof mr V. J. A. van Dijk, president van de Utrechtse recht
bank installeert J. van Ginkel als eerste verkeersschout bij 
die rechtbank. 

15 De zevende en laatste ligger-sectie van de brug over het Am-
sterdam-Rijn Kanaal ten behoeve van de raillijn Utrecht-
Nieuwegein wordt gelegd. 

16 Aan de Oudegracht, tussen Bakker- en Jansbrug, wordt voor 
het eerst een kunstmarkt gehouden. 

29 Te Driebergen wordt herdacht dat G. Riemer voor 50 jaren 
het Instituut voor de Autohandel oprichtte. 

september 1 De Utrechtse Tafeltennis Club (UTTCj bestaat 50 jaar. De 
club werd opgericht in het toenmalige hotel Kras aan de Ou
degracht en heette toen Houdt Uw Tafel (HUT). Reeds na een 
maand werd die naam gewijzigd in Utrechtsche Ping Pong 
Club(UPPC), welk naam later werd verwisseld voorUTTC. 

2 Het Stadsblad bestaat 25 jaar. 
2 In de hal van het stadhuis te Utrecht wordt (tot 19 septem

ber) een tentoonstelling geopend ter herdenking van de hon
derdste geboortedag van Koningin Wilhelmina. 

13 Voorafgaand aan een feestweek ter gelegenheid van het hon
derd-jarig bestaan van de Thorbecke-Scholengemeenschap, 
wordt een reünistendag gehouden. 

14 De raad van Breukeien besluit een subsidie te verlenen in de 
restauratiekosten van de wipwatermolen aan de Stationsweg 
aldaar, nadat de minister van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk en het provinciaal bestuur reeds subsidie 
in dat werk hadden verleend. Met deze molen werd tot 1951 
het gebied van het Waterschap Kortrijk bemalen. De molen 
is thans eigendom van de Stichting De Utrechtse Molens. 

15 Het gemeentebestuur van Utrecht verleent opdrachten aan 
beeldende kunstenaars tot het vervaardigen van portretten 
van de componisten Schubert, Haydn, Verdi, Willem Pijper 
en Johan Sebastiaan Bach ter verfraaiing van het Muziek
centrum. 

15 In het Provinciehuis wordt (tot 2 november) een tentoonstel
ling geopend van werken van Bergense-, Drenthse- en 
Utrechtse kunstenaars. 

18 Het Koördinerend Orgaan van Studenten Muziekgezel
schappen (KOSMU) geeft in de Geertekerk de Nederlandse 
première van de laatste omstreeks 1791 door Joseph Haydn 
gecomponeerde opera Orfeo en Euridice, die eerst in 1950 te 
Wenen zijn wereldpremière beleefde. 

18 Provinciale Staten verlenen een krediet van negen miljoen 
gulden voor de aanleg van nieuwe aansluitingen op Rijksweg 
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2 (Amsterdam-'s-Hertogenbosch) voor de woonkernen IJs-
selstein en Nieuwegein. 

22 In Paushuize installeert de Commissaris der Koningin een 
drie-tal gespreksgroepen, die modellen moeten opstellen 
voor een eventuele gemeentelijke herindeling. 

23 De Holding Utrechts Nieuwsblad maakt bekend dat zij begin 
1981 zal worden overgenomen door Wegener's Couranten 
Concern n.v. te Apeldoorn. De verplaatsing van het Utrechts 
Nieuwsblad naar Houten zal volgens plan worden uitge
voerd. 

26 Het nieuwe station Utrecht-Lunetten wordt door de burge
meester van Utrecht geopend. 

27 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt (tot 1 de
cember) de tentoonstelling Wederdopers, Menisten, Doopsge
zinden geopend. De tentoonstelling wordt gehouden ter gele
genheid van 450 jaar doperdom in Nederland. 

oktober 1 Tot burgemeester van Rhenen wordt geïnstalleerd J. 
Schoonderbeek (tot voor enkele dagen gemeentesecretaris 
van De Bilt). Als burgemeester van Rhenen volgt hij T . T . M . 
H. Bijleveld op. 

1 Voor 70 jaren begon C. A. Schilp (88 jaar) als journalist bij 
het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 

3 Mevrouw drs A. D. de Stigter-Huising wordt geïnstalleerd 
als burgemeester van Maarn in welke hoedanigheid zij mr G. 
A. W. C. baron van Hemert tot Dingshof opvolgt. 

14 Prof dr J. H. Kernkamp, oud-bibliothecaris der Rijksuniver
siteit en oud-hoogleraar in de sociaal-economische geschie
denis, overlijdt te De Bilt (74 jaar). 

18 Het Atheneum F. de Munnik besluit een feestweek, die was 
georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan 
van de in 1910 door François de Munnik als Hogere Burger 
School met vijf-jarige cursus opgerichte school. De school 
was tot 1968 gehuisvest in de patriciërshuizen, Plompetoren-
gracht 9 en 11. 

21 De restauratie van de Oude Sluis te Vreeswijk door de 
Utrechtse ROVU is zover gevorderd dat met het aanbrengen 
van het betonwerk kan worden begonnen. De sluis is reeds 
omstreeks 700 jaar in handen van de gemeente Utrecht en is 
één van de weinige buitensteedse werken die de gemeente in 
1947 niet aan de provincie overdroeg. 

22 Drs W. H. J. Tieleman, directeur-generaal voor de energie
voorziening van het ministerie van Economische Zaken, stelt 
de eerste permanente voorziening van het Stadsverwar-
mingsbedrijf Midden-Nederland (Stamin), te weten de hulp-
warmte centrale in de wijk Doorslag in Nieuwegein, in ge
bruik. 
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21 oktober foto: Fotodienst gemeente Utrecht 

24 

28 

In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst wordt 
een tentoonstelling Utrecht getekend geopend in verband met 
het verschijnen van het gelijknamige boek van Tolien Wil-
mer, hoofd van de prentenverzameling van die dienst. 
Met een receptie in het Informatiecentrum neemt J. C. Jans
sen afscheid als voorlichtingsambtenaar van de gemeente 
Utrecht. Hij was ingaande 1 oktober 1953 de eerste full-time 
voorlichtingsambtenaar bij die gemeente. Bij zijn afscheid 
werd hem een gouden Unie-daalder uitgereikt. 

24 oktober foto : Fotodienst gemeente Utrecht 
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november 1 Met een receptie in het Ziekenhuis Overvecht herdenkt de 
Stichting Rano-Ziekenomroep haar 25-jarig bestaan. 

4 De gemeente Utrecht heeft de schenking aanvaard van een 
plastiek voorstellende een muziekles en vervaardigd door de 
beeldhouwer Han Wezelaar. De plastiek wordt geplaatst in 
het Muziekcentrum Vredenburg. 

14 De Commissaris der Koningin installeert de werkgroep alge
mene hulpverlening, die tot taak krijgt te adviseren over de 
wijzen van algemene hulpverlening na opheffing van de Be
scherming Burgerbevolking. 

14 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Instituut 
voor Muziekwetenschappen van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht worden (tot 14 november) een reeks bijeenkomsten 
en manifestaties georganiseerd. 

14 De burgemeester van Utrecht opent het gebouw van het Op
leidingsinstituut Verzorgende Beroepen aan de Humber-
dreef. 

19 Te Haarzuilens overlijdt mevrouw A. G. C. de Graaf, sedert 
31 mei 1980 oud-rentmeester van het kasteel De Haar. Zij 
volgde in 1954 haar vader op, nadat die vanaf het gereedko
men van de onder leiding van P. J. H. Cuypers uitgevoerde 
restauratie, het rentmeestersambt had vervuld. 

19 In Paushuize wordt de met steun van het Provinciaal Anjer
fonds tot stand gekomen bundel Utrecht in letters gepresen
teerd. 

21 Mevrouw mr C. Venzelaar-de Boer, lid van het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, stelt in Den Dolder het 
nieuwe paviljoen Dennendal'm gebruik. 

24 Te Utrecht vergadert de gemeentelijke Straatnamencommis-
sie voor de honderdste keer na haar installatie op 12 juni 
1967. 

25 De Commissaris der Koningin en de Utrechtse wethouder 
voor sport en openluchtrecreatie onthullen het naambord 
Beatrixpark in het in aanleg zijnde park in de Utrechtse wijk 
Lunetten. 

23 Te De Meern wordt herdacht dat op 16 november 1940 de 
R.K.-kerk aan de Pastoor Boelenslaan werd ingewijd. De 
kerk diende toen ter vervanging van een kerk nabij Stadsdam 
en was bestemd voor een parochie, die de voormalige ge
meenten Oudenrijn, Veldhuizen en De Meern omvatte. 

25 Aan mr A. H. van den Brink wordt bij zijn afscheid als direc
teur van de Gemeentelijke Sociale Dienst van Utrecht de zil
veren stadsmedaille uitgereikt. 

december 1 Drs C. J. N. Versteden treedt in dienst als gemeentesecretaris 
van Utrecht in welke functie hij B. Burger opvolgt, die op 1 
februari 1980 met pensioen ging. 
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12 Met een receptie neemt H. J. L. Vonhoff afscheid als burge
meester van Utrecht in verband met zijn benoeming tot 
Commissaris der Koningin van Groningen (ingaande 15 de
cember). 

17 De Commissaris der Koningin opent het nieuwe water-
schapshuis van het waterschap De Proosdijlanden te Amstel-
hoek. 

18 De raad van Utrecht benoemt ing. J. Landkroon tot direc
teur van de Reinigings-, Markt- en Havendienst in welke 
functie hij de op 18 november 1980 overleden ir T. Krijgsman 
(64 jaar) opvolgt. 

19 In de groenstrook langs de Emmalaan te Utrecht is een door 
de beeldhouwster Charlotte van Pallandt vervaardigd bron
zen beeld Constructieve Staande geplaatst. 

31 Op de hoogste verdieping van het hotel Holiday Inn woedt 
een spectaculaire brand. 
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Jaarverslag 1980 

Ook in het afgelopen jaar 1980 zijn de bezigheden van de vereniging te verde
len over die van de leden en van het bestuur. Daartoe werden in een achttal 
Bestuurs- en dito Dagelijks Bestuursvergaderingen plannen gesmeed en be
leidslijnen uitgezet. Deze moesten leiden tot allerlei activiteiten ten behoeve 
van de leden van de vereniging. Zo kon Oud-Utrecht zich conform haar doel
stellingen, de bestudering en beoefening van Utrechts geschiedenis of het ei
gentijds wel en wee ter harte nemen. 
Daartoe is een aantal mogelijkheden gecreëerd waarvoor Financiën in de eer
ste plaats toereikend moeten zijn. Voor wat betreft dit hete hangijzer, dat in 
zoveel verslagen niet dan in sombere bewoordingen toegelicht moet worden, 
is de prognose gunstig te noemen. In alle Bestuursvergaderingen als vierde 
punt op de agenda opgevoerd, kon de penningmeester niet anders dan van 
zijn redelijk optimisme getuigen ten aanzien van de beschikbare gelden van 
de vereniging. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door het feit dat de leden 
vlotter dan ooit hun contributie betaalden. Hierdoor konden kostbare projec
ten, zoals Jaarboek en Maandblad ondanks alle sombere geluiden mede gefi
nancierd worden. 

Het Jaarboek had voor 1980 een gevarieerde inhoud: van romeinse opgravin
gen, via een 17de eeuws Utrechtse burger en de Tornado van 1674, is het 
maar een stapje naar het gebouw van K en W en het museum te Wijk bij 
Duurstede. Zoals gewoonlijk ongeveer 200 bladzijden wetenschap, kroniek, 
en een zich uitbreidende ledenlijst, gedrukt op de persen van De Boer-Cupe-
rus. De samenstelling van het Register op de Jaarboeken 1954-1983 is in be
werkinggenomen. 

Het Maandblad als periodiek pendant, geeft een breder beeld van de activitei
ten van Oud-Utrecht. Ditmaal geen eigentijdse kunstenaar, die het omslag 
versiert: het was de graveur J. C. Philips, die een prent naar Jan de Beyers 
stadsprofiel moest leveren. De inhoud van het dikke januari-nummer werd 
bepaald door de resultaten van twee jaar stedelijk graafwerk door de stadsar
cheoloog. Wat kleiner waren de bijdragen op het gebied der stadshistorie, ac
tuele restauraties en toelichtingen op lezingen en excursies. Binnen de redac
tie werd de heer E. de Jong vervangen door mevrouw J. Roding. 
Lezingen: deze werden het afgelopen jaar met veel succes gehouden. Een 
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viertal over de Waterlinieforten, de completering van de Domkerk, over tele
communicatie en het stedelijk muziekleven geven het brede belangstellings
gebied van Oud-Utrecht weer. 
Excursies dienen hierbij ook vermeld. Deze zijn meer aan fraai weer verbon
den en trekken dan veel belangstelling. Zo veel soms, dat ze herhaald moeten 
worden, zoals bij Utrecht Ondergronds. Het Duitse Huis in april, Monnicken-
dam in mei, de forten in september en de bijna voltooide Janskerk in oktober 
waren de attracties door de excursiecommissie dit jaar bedacht. 
De leden van de Propagandacommissie, die zich in de Najaarsledenvergade
ring niet herkiesbaar stelden, hebben veel diensten bewezen voor de leden
werving. Een nieuwe folder rolde van de pers. Deze zal de voortdurende actie 
,,Elk lid maakt een nieuw lid van Oud-Utrecht" moeten ondersteunen. De 
uitgave van de kalender met oude stadsgezichten werd mede door de propa
gandacommissie gestimuleerd. 
Bestuur. Met pijn zag het bestuur twee lang dienende bestuursleden vertrek
ken. Mevrouw J. C. Jongbloed-Gerritsen en dr. P. H. Kylstra, die ieder op 
hun eigen onnavolgbare wijze de werkzaamheden en de atmosfeer binnen het 
bestuur aantrekkelijk maakten. Mevrouw Jongbloed ging tot het drieman
schap behoren, dat als steeds bovenaan de ledenlijst is toegevoegd. Zij werd 
tot ere-lid van de vereniging benoemd. De plaatsen in het bestuur werden in
genomen door mej. L. C. van der Vlerk en de heer H. J. Jurriëns. 

de secretaris, 
D. P. Snoep 
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Vereniging Oud-Utrecht 

Ere-voorzitter 

Ere-leden 

Leden van verdienste 

Voorzitter 

Secretaris 

Tweede secretaris 

Penningmeester 

Overige bestuursleden 

Ledenadministratie 

mr. P. van Dijke, Commissaris der Koningin in Utrecht 

W. Stooker 
mr. J .W.C, van Campen 
mw. J. C. Jongbloed-Gerritsen 

mw J. A. Acket-van Riemsdijk 
P. W. Buisman 
W. L. Nieuwenhuysen 

drs U. F. Hylkema, Maliebaan 58, Utrecht, tel. 030-32 88 66 

drs C. H. Staal, p/a Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent', 
Nieuwegracht 63, 3512 LG Utrecht, tel.030-31 38 35 
(huis: Hasebroekstraat 48, 3532 GM Utrecht, tel. 030-93 46 57) 

J .A .C. Mathijssen, p/a Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, 
Alexander Numankade 199, 3572 KW Utrecht, tel.030-71 18 14 

J. F.J. Hoeting, Tempellaan 3, 3721 VH Bilthoven 
(postgirorekening nummer 575520 tnv Penningmeester Oud-Utrecht te 
Utrecht) 

mw drs M. E. de Haas, Drift 3, Utrecht 
drs T. J. Hoekstra, Van Hoffenlaan 44, Bennekom 
H. J. Jurriëns, Cicerolaan 10, Utrecht 
drs A. F. E. Kipp, Nieuwegracht 64, Utrecht 
dr D. P. Snoep,), van Ruysdaelstraat 83, Utrecht 
mw L. C. van der Vlerk, Koningslaan 2, Utrecht 

mw M. Uittenbogaard-van Terwisga, Prof. T. Brandsmalaan 17, 
3451ZX Vleuten 

Contributie
administratie 

Redactie Maandblad 

Redactie Jaarboek 

Excursiecommissie 

H.vanZuylen, Robijnlaan 22, 3523 BX Utrecht 
(postgirorekening nummer 575520, tnv Penningmeester Oud-Utrecht te 
Utrecht) 

mwJ.G. Roding, Leidseweg60, 3531 BD Utrecht 
G. J. Röhner, Obbinklaan 48. 3571 NH Utrecht 
dr A. H. M. vanSchaik, Ev. Meijsterlaan 87, 3533 CL Utrecht 
drsC. H. Staal, Hasebroekstraat 48, 3532 GM Utrecht 

mw drs J. C. von Rönnen, p/a Rijksarchief, Alexander Numankade 201, 
Utrecht 
drs A. D. A. Monna, Zeemanlaan 3, Utrecht 
drs A. R. M.Smit, Walnootgaarde 50, Nieuwegein 
dr D. P. Snoep, J. van Ruysdaelstraat 83, Utrecht 
W. Uittenbogaard, Prof. T. Brandsmalaan 17, Vleuten 

mw drs M. E. de Haas, Drift 3, Utrecht 
mw L. C. van der Vlerk, Koningslaan 2, Utrecht 
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Leden 

F. van der Aa, Utrecht 
P. Aantjes, Utrecht 
J. A. P. Aarts, Utrecht 
L. L. Aartsen, Driebergen 
L. J. Abelman, Goes 
mw J. Aberson, Utrecht 
Accountantskantoor mr P. J. Schade, Utrecht 
mw J. A. Acket-van Riemsdijk, Utrecht 
mr C. Adelaar, Utrecht 
P. J. A. Adriaanse, Utrecht 
J. Agterberg, Maarssen 
E. L. Ahlrichs, Utrecht 
J. van den Akker, Utrecht 
hr en mw S. van den Akker-de Jong, Utrecht 
J. Albersen, Utrecht 
mw H. J. Alberts-Oets, Utrecht 
mw A. S. Ali Cohen-Vos, Utrecht 
S.Alfenb.v., Utrecht 
mgr dr B. J. Alfrink, Huis ter Heide 
mw C van Alkemade-van den IJssel, 
Driebergen 
G.P. J.Alsbach, Utrecht 
mw J. J. G. Alting von Geusau-van der Sluys 
Veer, Wijk bij Duurstede 
A. van Amerongen, Utrecht 
J. van Amersfoort, De Bilt 
A. van Andel, Utrecht 
D. J. van Andel, Utrecht 
mr J. T. Anema, Utrecht 
mw S. Andringa-Dekker, Doorn 
J. H. B. van Ankoren, Utrecht 
A. Anraad, Utrecht 
mwJ. H. Anten-Nieuwland, Utrecht 
W. Appel, Utrecht 
ir R. Appell, Utrecht 
mw mr M. B. Appelman, Utrecht 
mwG. J. Appels-Broere, Driebergen 
Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit, 
Utrecht 
Archeologisch Instituut 
der Gemeente-universiteit, Amsterdam 
Archief, Algemeen Rijks-, 's-Gravenhage 
Archief, Rijks-, Arnhem 
Archief, Rijks-, Utrecht 
Archief, Gemeente-, Amersfoort 
Archief, Gemeente-, Amsterdam 
Archief, Gemeente-, Rotterdam 
Archief, Gemeente-, Utrecht 
mw J. van Arkel, Nieuwegein 
mr J. M. Arps, Maastricht 
ir J. B. baron van Asbeck, 

Bureau voor architectuur en stedebouw b.v.-, 
Driebergen 
mw I. van Asch van Wijck-Insinger, Rhenen 
mw M. A. Asselberghs, Utrecht 
mw W. Assink, Utrecht 
J. H.Attema, Utrecht 
mr A. J. H. Athmer, De Bilt 
mw drs Y. Attema, Utrecht 
mw M. Augustinus, Utrecht 

mw M. G. van Baak-van der Lee, Harmeien 
A. A. de Baar, Utrecht 
mw B. van Baar, Grimbergen (België) 
F, C. J. van Baaren, Vleuten 
G. van Baaren, Utrecht 
H. D. Baars, Velp 
C A. Baart de la Faille, Utrecht 
prof. O. Backer Dirks, Bilthoven 
J. Bak, Utrecht 
mw A. Bakker, Utrecht 
J. Bakker, Zeist 
H. H. de Balbiaan, De Bilt 
Th. Baljet, Bunnik 
W. Balk, Breukelen 
mr E. A. Bänki, Soest 
mw F. W. Barbé, Utrecht 
C. J. Bardet, Zeist 
mw G. Barents-Vermeer, Utrecht 
j . P. Barentsen, Utrecht 
J. C. Barnard, Utrecht 
A. F. Barnhoorn, Utrecht 
mwA. M. Beauchampet-Lorwa, 
Egmond aan Zee 
H. E. Becherer, Utrecht 
R. M A. Bedaux, Utrecht 
mr A. W. J. van Beeck Calkoen, Baflo 
mw J. Th. van Beeck Calkoen-Leembrugge, 
Maartensdijk 
ds F. J. ter Beek, Breukelen 
mw J. H. A. Beeke, Veenendaal 
J. Been, Leeuwarden 
H. Beenen, Utrecht 
H. C. de Beer, Nieuwegein 
G. H. Bekkering, Enschede 
mw B. Bekkering-Hoekstra, Enschede 
P .C.M. Bel, Zeist 
D. A. Belderbos, Utrecht 
mr dr J. Belonje, Alkmaar 
mr P. J. W. Beltjes, Arnhem 
W. J. Berner, De Meern 
H. G. van der Ben, Bilthoven 
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row E. M. Benjaminse-Reith, Bunnik 
mr S. P. baron Bentinck, Soest 
mw J. A. Berdenis van Berlekom-Bunte, 
Wesepe 
dr D. A. Berents, Bunnik 
mw G. J. M. van de Berg, Utrecht 
mw drs Henna van de Berg, Utrecht 
J. van den Berg, Utrecht 
mw dr H. A. van den Berg-Noë, Utrecht 
mw J. van den Berg-van de Tempel, Utrecht 
L. M. van den Berg, Utrecht 
C.J. A. M. Berge, Utrecht 
C. Berger, Bilthoven 
mw M. E. Berghuis, Utrecht 
dr L. Berk, Bilthoven 
H. F. A. M. van Berkel, Leusden 
K. van Berkel, Utrecht 
mw mr M. van de Berkhof-van Ussel Smits, 
Utrecht 
mr A. M. G. Bernard, Utrecht 
mw dr D. A. Bertoen-Brouwer. Bilthoven 
F. van Besouw, Utrecht 
J. W. in de Betouw, Nieuwegein 
J. Bettman, Hilversum 
H. Beugels, Utrecht 
A. A. Beukema, Zoetermeèr 
H. P. D. Beulens, Deurne 
dr H. M. Beumer, Utrecht 
mw E. Beumers, Utrecht 
H. J. E. van Beuningen, Langbroek 
P. C. Beunker, Bodegraven 
B. C. van Beusekom, 's-Gravenhage 
W. van Beusekom, Utrecht 
dr F. H. L. Beijaert, Utrecht 
mw L. Beyaert, Utrecht 
mw L. Beijers, Utrecht 
Bibliteca Instituto Olandese, Rome (Italië) 
Bibliotheek, Gemeente-. Rotterdam 
Bibliotheek, Koninklijke-, 's-Gravenhage 
Bibliotheek, Stichting Openbare-, Amersfoort 
Bibliotheek, Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, Leiden 
Bibliotheek, Rijksuniversiteit, Utrecht 
Bibliotheek, Universiteits-, Utrecht 
Bibliotheek, Vrije Universiteit, Amsterdam 
Bibliotheek, Universiteits-, Münster (BRD) 
Bibliotheek, Gelderse-, Arnhem 
Bibliotheek, Openbare-, De Bilt 
Bibliotheek, Stichting Openbare-, Bilthoven 
Bibliotheek, Openbare-, Breukelen 
Bibliotheek, Openbare-, Bunschoten 
Bibliotheek, Openbare-, De Meern 
Bibliotheek, Atheneum-, Deventer 
Bibliotheek, Openbare-, Driebergen 
Bibliotheek, Openbare-, Eindhoven 
Bibliotheek, Openbare-, 's-Gravenhage 
Bibliotheek, Stichting Openbare-, Hilversum 
Bibliotheek, Dorps-, Leersum 
Bibliotheek, Openbare-, Maarn 
Bibliotheek, Openbare-, Maarssen 
Bibliotheek, Stads-, Maastricht 
Bibliotheek, Stichting Openbare-, 
Montfoort-Willeskop 

Bibliotheek, Openbare-, Nieuwegein-noord 
Bibliotheek, Openbare-, Nieuwegein-zuid 
Bibliotheek, Openbare-, Veenendaal 
Bibliotheek, Stichting Gemeenschappelijke-
Vianen 
Bibliotheek, Openbare-, Vleuten 
Bibliotheek, Stichting Openbare-, 
Wijk bij Duurstede 
Bibliotheek Het Goede Boek, Openbare-, 
Llsselstein 
Bibliotheek, Openbare-, Zeist 
Bibliotheek, Openbare-, Utrecht 
Bibliotheek, Openbare-, Utrecht filialen 

Bernadottelaan 
Boerhaveplein 
't Goylaan 
Ingenhouszstraat 
Kanaalstraat 
Maria van Hongarijedreef 
Oog in Al 
Smaragdplein 
Vader Rijndreef 
Zwanenvechtlaan 

Bibliotheek, Centrale Rabobank, Utrecht 
Th.de Bie, Utrecht 
mrK. S. Bieger, Bilthoven 
C. L. Bilars, Utrecht 
nar JT. van Binsbergen, Bilthoven 
A. Blankert, 's-Gravenhage 
H. Blauwendraad, De Meern 
mwdrs B. E. P. Bleeker-Eeuwens, Bilthoven 
ir W. P. van den Blink, Utrecht 
H. Bloebaum, Utrecht 
drsA. Bloed, Maartensdijk 
mr E. Bloembergen, Bilthoven 
A. H. Bloemsma, Utrecht 
mr P. A. Blok, Nieuwegein 
mw M. Blok, Utrecht 
D. Blom, Utrecht 
E.G. Blom, Utrecht 
mw M. Blom, Cothen 
mw H. Blotkamp-de Roos, Utrecht 
ir R. J. Boddé, Zeist 
W.Bodde, Utrecht 
drsA. baron van Boecop, Utrecht 
Boekhandel Van der Galie, Utrecht 
ir H.A.M. Boekwijt, De Meern 
mr B. A. Boelema, Mijdrecht 
drs P. Boender, Zeist 
D. J.de Boer, Utrecht 
drs P. den Boer, Utrecht 
E. Boerhout, Utrecht 
J. Boerman, Utrecht 
mw G. C. Boerrigter-Rijpstra, Utrecht 
F. Boersma, Utrecht 
dr M. Boersma, Zeist 
mw J. C. barones van Boetzelaer, De Bilt 
C. J. Bogaard, Vianen 
H. P. Bogaard, Usselstein 
P. H. Bogaard, Bilthoven 
P. Bogaard, Naarden 
L. D. Bogerd, Utrecht 
F. Bogers, Utrecht 
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mr J. P. Bol, Naarden 
J. Bolhuis, Wijk bij Duurstede 
C. J. Bollee, Utrecht 
J. H. Bomer, Utrecht 
mw. J. M. van Bommel-Kremers, Bilthoven 
mw F. von Bönninghausen-Bruinsma, Utrecht 
mw G. de Bont-de Vries, Utrecht 
A. C. Boogaard, Utrecht 
Boogaert, Apotheek-, Utrecht 
mw H. Boogman-Wesselo, Utrecht 
J. G. J. van Booma, Gouda 
ir H. J. Boon, Bilthoven 
J. G. M. Boon, Lopik 
mw G. Boon-Vroegop, Utrecht 
dr W. J. de Boone, Garderen 
mw dr E. P. de Booy, Bilthoven 
drsJ .G. Borchert, Tuil en ' t Waal 
H. D. Borgers, Oostburg 
C. J. Borleffs, Utrecht 
P.H. Borra, Utrecht 
mw V. Borrias-van Tongeren, Utrecht 
mw G. J. Borst-de Breuk, Apeldoorn 
C A . Bos, Utrecht 
Chris Bos, Utrecht 
F. J. Bos, Utrecht 
mr W. S. Bos, Driebergen 
mw ir A. E. M. Bosch, 's-Gravenhage 
Fr. Bosch, Utrecht 
J. F. H. Bosch, Bilthoven 
J. H. van den Bosch, Amerongen 
mw E. Bosch-van den Kolk, Amersfoort 
mw drs F. H. M. Bosch-Kruimel, Heerde 
mr L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, 
Rhenen 
mwj . C. M Boschloo-ten Bosch, Utrecht 
mw L. W. Bosman, IJsselstein 
mw G. J. Bosscha-Bosselaar, Utrecht 
D .D. Bosscher, De Bilt 
P. C. Bosselaar sr, Utrecht 
P. C. Bosselaar jr, Utrecht 
mw P. Bosselaar-van Oort, De Bilt 
J. P. W. Bostelaar, Utrecht 
D. G. Boswijk Bilthoven 
N. Boukema, Utrecht 
mw E. de Bouter, Bilthoven 
C. O. Bouwstra, Delft 
dr D. P. R. A. Bouvy, Bussum 
A. J. Braak, De Bilt 
A.J. Braak, Driebergen 
mw drs J. Braam, Ommen 
M. Braam, Utrecht 
prof. dr R. Braams, Utrecht 
J. Braat, Vleuten 
mr Ph. M. de Brabander, Utrecht 
C. van den Braber, Amersfoort 
F. S. L. Bracht, Utrecht 
P. Brak, Zegveld 
mwj . Brandt-van der Veen, Utrecht 
J. D. Branger, Bilthoven 
mr A. J. Brandsen, Utrecht 
dr A. H. Bredero, Dongen 
mr J. J. Bredius, Aerdenhout 
drs P. den Breejen, Utrecht 

mw S. M. H. Brethouwer, Utrecht 
J. P. Briedé, Maarn 
A. van den Brink, Bilthoven 
mw A. B. van de Broek-Ho, Utrecht 
mw E. van de Broek, Utrecht 
H. J. Broekman, Utrecht 
J. M. Broekman, Den Helder 
J. J. Broer, Amersfoort 
A. P. Broeren, Baarn 
Broese-Kemink, Utrecht 
mw H. Brom-Fischer, Utrecht 
H. Bronsema, Nunspeet 
mw J. A. Bronsing-van den Bergh, Utrecht 
M. G. Brouwer, Utrecht 
mw H. Brouwer Nijhoff, Utrecht 
A. J. de Bruin, Utrecht 
C. J. H. de Bruin, Nieuwegein 
H. G. de Bruin, Hoofddorp 
mr M. G. de Bruin, Zeist 
R. E. de Bruin, Utrecht 
G. J. R. Bruinsma, Utrecht 
J. Bruinvels, Bilthoven 
prof. dr V. Brümmer, Bilthoven 
Brunab.v., Utrecht 
G. J. Bruring, Zeist 
B. de Bruyn, Nieuwegein 
mw W. G. de Bruyn-Wachter, Utrecht 
H. Brijker, Utrecht 
P. W. Buisman, Utrecht 
A. Buitelaar, Utrecht 
J. Buitenweg, Vianen 
P. Th. Bunjes, Langbroek 
C. B. van der Burch, Amsterdam 
dr A. P. J. van der Burg, Rijswijk 
J. H. van der Burg jr, Utrecht 
mr A. R. Burger, Utrecht 
B. Burger, Utrecht 
mw E. Burgman-Laufer, Driebergen 
mw J. W. van Bussel-van Doorn, Bilthoven 
mw drs B. Buys-de Geus, Doorn 
dr M. P. van Buijtenen, Utrecht 
mw dr E. A. C. Buyze, Utrecht 
T.T. M.H. Bijleveld, Rhenen 
H. Bijlsma, Utrecht 

drs G. J. van Campen, Malden 
mr J. W. C. van Campen, Utrecht 
B. van Capelle, Utrecht 
mw H. M. Capelleveen-van Petersen, Zeist 
mw W. S. Capetti-Veenendaal, Maarn 
mr J. Caro, Bilthoven 
ir E. D. Cartier van Dissel, Laren 
C. J. Casteleyn, Utrecht 
C. L. ten Cate, Utrecht 
mw drs R. M. ten Cate-Dhont, Utrecht 
Centraal Bureau voor Genealogie, 
's-Gravenhage 
Centraal Museum, Utrecht 
mr C. F. X. Cerutti, Utrecht 
mr F. J. M. Cerutti, Heythuysen 
J. F. Choufoer, Utrecht 
S. Chu, Utrecht 
mwdr J. G. van Cittert-Eymers, Utrecht 
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W. C. F. Claerhout, Utrecht 
A. Claessens, Utrecht 
J. Clay, Culemborg 
J. G. van Cleef, Utrecht 
St. de Cock, Mechelen (België) 
G. J. Colenbrander, Utrecht 
mw J. M. Colenbrander-Donkers, Utrecht 
H. J. A. Collette, Utrecht 
J. Combrink, Rhenen 
A. G. Cool, IJsselstein 
D. J. de Coole van Stroe, Zeist 
mw A. C. Coolsma, Utrecht 
mw H. J. C. Cornelis-de Graaff, Utrecht 
M. B. J. Cornelissen, Utrecht 
C. J. Cornet, Utrecht 
mw F. Cossee-de Wijs, Dordrecht 
C. T. van Craaikamp, Zeist 
W. F. Cramer, Utrecht 
mr P. Cras, Bilthoven 
Crediet- en Effectenbank n.v., Utrecht 
O. J. Crommelin, Utrecht 
mw J. P. W. Crone-Markenhof, Arnhem 
drs H. A. Crouwel, Utrecht 

P. van Daal, Tilburg 
J. A. den Daas, Utrecht 
ir H. Dam, Utrecht 
dr G. J. W. van Dam, Zeist 
H. van Dam, Utrecht 
mw C. J. Dambrink, Utrecht 
mr P. H. Damsté, Utrecht 
J. Das, Bilthoven 
F. D.S. Deana, Utrecht 
A. Dekker, Utrecht 
A. M. M. Dekker, Utrecht 
prof. dr C. Dekker, Odijk 
D. Dekker, Maarssen 
drs W. H. J. Dekker, Utrecht 
G. F. Delmarre, Bunnik 
J. H. M. Denters, Utrecht 
mr W. H. J. Derks, Bosch en Duin 
mw H. W. H. Derksema, 's-Gravenhage 
A. A. D. Derksen, Groenekan 
J. J. V. M. Derksen, Vianen 
J. P. Derksen, Hellevoetsluis 
mwj . Desplanque, Utrecht 
Detam, Utrecht 
R. Dettingmeijer, Utrecht 
Chr. A. van Deventer, Utrecht 
H. J. Diepenbrock, Utrecht 
B. A. H. J. Diephuis, Bilthoven 
mw C. van Dieren-van Karsbergen, Utrecht 
H. W. van Diest, Utrecht 
drs H. J. D. Dieters, Utrecht 
P. Dik, Hoofddorp 
H. Diks, Utrecht 
P.P. W.M. Dirkse, Utrecht 
L. Dirksen van den Heuvel, Dieren 
H. van Ditmarsch, Houten 
G. van Dockum, Utrecht 
J. J. Doeland, Utrecht 
mr F. Doeleman, Utrecht 
Jkvr. R. van der Does de Willebois, Utrecht 

G. C. van Doesburg, Groenekan 
mr K. A. van Doesburg, Utrecht 
A. A. ten Doesschate, Zeist 
mw J. J. ten Doesschate, Utrecht 
H. van Dokkum, Utrecht 
E. G. Dollekamp, Bilthoven 
mw C. H. Donker-van Ollefen, Bussum 
mw Y. M. Donkersloot-de Vrij, Odijk 
C. H. van Donselaar, De Bilt 
A. van Doorn, Utrecht 
A. G. M. van Doorn, Utrecht 
H.Th. M. van Doorn, Utrecht 
B. A. M. van Dorp, Bilthoven 
G.C. van Dorp, Zeist 
mw N. C. Dorrepaal, Utrecht 
M. Dorrestein, Utrecht 
T. Dorresteyn, Utrecht 
D. S. van Dorsser Keus, Utrecht 
A. R. van Dort, Nieuwegein 
irM. M. van Dort, Delft 
M. M. van Dort, Utrecht 
J. A. Dortmond, Bilthoven 
mr F. A. Doude van Troostwijk, Bussum 
dr P. A. C. Douwes, Utrecht 
Douwe Egberts, Utrecht 
mw M. Douze, Utrecht 
J. Draak, Utrecht 
J.E. C. Drabbe, Utrecht 
J. G. Drewes, Utrecht 
J. W. Dresmé, Utrecht 
J. van Drie, Utrecht 
J. A. Driehuis, Utrecht 
mw W. A. M. Driehuis, Utrecht 
W. van Driel, Leeuwarden 
F. L. Driessen, Utrecht 
J. van der Drift, Utrecht 
mw C. Drok, Utrecht 
Drukkerij en Uitgeverij De Boer Cuperus b.v.. 
Utrecht 
J. A. Dubois, Utrecht 
mw M. W. Dur-Lotter, Utrecht 
mw E. M. P. van Duren, Utrecht 
mw E. P. Duvekot-de Lint, Doorn 
C. van Dijk, Bunnik 
C. J. van Dijk, Vleuten 
mw D. van Dijk, Utrecht 

drs H. van Dijk, Utrecht 
Th. van Dijk, Utrecht 
mw T. van Dijk-Doorenbal, De Meern 
mw P. van Dijke, Zeist 
mr G. H. C. van Dijken, Utrecht 
prof. dr J. H. Dijkhuis, Utrecht 
mr L. A. Dijksman, Utrecht 
S. Dijkstra, Utrecht 

mr W. Th. D. A. van Eek, Voorburg 
W. A. van Ede, Veenendaal 
mw A. C. van Eeken-Ros, Leusden 
mw L. E. Eelkman Rooda-Hoogterp, 
Bilthoven 
J. van Egdom, Nieuwegein 
Ada en Huub Eggen, Utrecht 
mw G. J. Ehrenfeld-ten Bosch, Utrecht 
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mw E. L. T. Eijkhout, Utrecht 
drP . F. Eibers, Tuil 
Elektrotechnisch Bureau Verwey, Utrecht 
mw A. Elderson, Utrecht 
mw C. Elink Sterk, Utrecht 
H. F. van Elk, Maarssen 
Eloyen Gasthuis, College van Regenten van 
Sint-, Utrecht 
J. J. van den Elsaker, Apeldoorn 
J. Elsenaar, Utrecht 
J. D. A. van Embden, Utrecht 
P. Emmelot, Wageningen 
G. H. van Empel, Utrecht 
H. Endlich, Haarlem 
ds C. ML van Endt, Utrecht 
prof, dr P.M. Endt, De Bilt 
A. W. van den Engel, Maarssen 
dr R. C. Engelberts, Utrecht 
mr H. W. Engelbrecht, Utrecht 
L. B. van Engelen, Utrecht 
A. Enklaar, Amersfoort 
mw A. Enklaar-Meijer, Utrecht 
J. P. Epping, Laren 
mw M. M. Eernst-Geerlof, Gouda 
mw A. van Es, Utrecht 
mw M. A. H. van Es, 's-Gravenhage 
H. van Essen, Utrecht 
mw H. van Essen, Utrecht 
P. H. M. Everaard,Utrecht 
G Evers, Utrecht 
N. Evers, Utrecht 
M. A. F. Evertuin, Utrecht 
J. W. Ewoldt, Utrecht 
mr dr H. J. Ewoudt Vermeulen, Utrecht 

L. H. B. Faber, Utrecht 
A. P. M. Festen, Utrecht 
mw M. M. van Feije, Utrecht 
I. A. S. Fischer, Afherongen 
ir J. L. Flipse, Bilthoven 
mw N. Floor, Utrecht 
R. Fokkenrood, Utrecht 
A. A. Fortgens, Utrecht 
mr A. P. J. Fortuin, Utrecht 
drs F. P. M. Francissen, Maarn 
mw M.J. Francken, Doorn 
G. H. Frederik, Utrecht 
Th. H. Fresen, Moordrecht 
mw M. Fretz-Prins, Amersfoort 
prof, dr H. Freudenthal, Utrecht 
G. F. Frijlink, Utrecht 
mw W. M. de Froe-van Roo, Utrecht 
E. M. Froon, Utrecht 
J. Frowijn, Utrecht 
R. A. Frowijn, Culemborg 
mw J. Fukkink, Utrecht 

mw S. van der Gaast-Bakker Schut, Utrecht 
IJ. Galama, Bunnik 
mw E. van Galen, Utrecht 
mr J. van Galen Last, Doorn 
drs A. J. van Galen Last, Voorschoten 
mw A. P. Gantevoort, Utrecht 

dr G. C. de Gast, Utrecht 
Jhr mr L. E. de Geer van Oudegein, 
Nieuwegein 
J. D. H. G C. Geerlings, Driebergen 
mw F. Geerlofs, Utrecht 
mw I. I. E. van Gelder-Jost, Utrecht 
drs H. van Gelderen, Utrecht 
Gemeente Bunnik 
Gemeente Kockengen 
Gemeente Montfoort 
Gemeente Mijdrecht 
Gemeente Utrecht 
Gemeente Veenendaal 
Gemeente Vinkeveen en Waverveen 
Gemeente Wijk bij Duurstede 
Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf, Utrecht 
R. B. van Gemert, Utrecht 
Genealogical Society, Salt Lake City (U.S.A.) 
F. Th. J. P. Geraerts, Utrecht 
H. Geraerts, Utrecht 
A. van Gent, Barneveld 
A. M. G. Gerards, Montfoort 
J. Gerritsen, Utrecht 
M. C. de Geu, Maarn 
S. van Geuns, Nieuwegein 
L. W. H. de Geus, Veenendaal 
mw A. de Geus-Schuurman, Utrecht 
mw M. A. C. de Geus-Viëtor, Bilthoven 
W.Th.Geveke, De Bilt 
H. Gielen, Utrecht 
ds B. van Ginkel, Zeist 
G. J. van Gisbergen, Utrecht 
dr F. Gmelig, Utrecht 
M.J. W. Godefroy, De Bilt 
J. Godschalk, Rotterdam 
F. Godschalk, Utrecht 
S. A. Goedegebuure, Utrecht 
dr A. W. Goedhart, Lunteren 
mr J. C. B. Goemans, Zeist 
mw J. S. Goldhoorn-de Klerck, Utrecht 
mw W. Gommers, Amersfoort 
J. D. van Gool, Utrecht 
J. van Goor, Bilthoven 
R.G.J . Graadt van Roggen. Soest 
M. J. de Graaff, Utrecht 
A. Graafhuis, Utrecht 
mw E. Graafstal-Paasche, Vleuten 
W. M. van Grafhorst, Utrecht 
mw W. W. H. Graner, Utrecht 
W. de Greef jr, Woudenberg 
Ph. J. Greep, Bilthoven 
Gregoriushuis, Sint-, Utrecht 
mw H. C. Gremmée, Utrecht 
H. W. Gresnigt, Utrecht 
N. A. J. Gresnigt, Bilthoven 
A. Grève, Utrecht 
Jhr P. E. Greven, Utrecht 
J. L. Griep, Utrecht 
mw C. van der Grind, Utrecht 
H. A van der Grind, Houten 
Gritt Brillen b.v., Utrecht 
F. A. Groen, Doorn 
J.J. M. Groen, Utrecht 
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mr W. Ch. Groen, Utrecht 
J. H. Groenen, Utrecht 
G. Groeneveld, Utrecht 
G. J. van Groningen, Utrecht 
mw drs L. van Groningen, Utrecht 
ir C. de Groot, Utrecht 
drs F. M. de Groot, Maastricht 
H. J. A. M. de Groot, Utrecht 
mw P. de Groot, Utrecht 
mw F. C. G. de Groot-Haanschoten, 
Hilversum 
dr D. Grosheide, Utrecht 
Th. Gruithuizen, Utrecht 
Th. C. Gruter, Hollandsche Rading 
C. P. Gülcher, Maartensdijk 
H. L. Gumbert, Utrecht 
J. M. Gunneman, Utrecht 

P. C A . ten Haaf, Utrecht 
Th. Haakma Wagenaar, Utrecht 
mr A.J. Haakman, Amsterdam 
G. C. de Haan, Doorn 
G. van der Haar, Bilthoven 
J. van der Haar, Utrecht 
mw J. C. van der Haar-Smilda, Loosdrecht 
drs H. J. ter Haar Romeny, Utrecht 
P. A. Haars, Maarssen 
A .G .M. Haas, Utrecht 
mw drs M. E. de Haas, Utrecht 
A. Haazevoet, Utrecht 
hr en mw H. G. de Haer-van den Heuvel, 
Utrecht 
prof. d rC. B. van Haeringen, Utrecht 
mw M. Hageman, Utrecht 
Th. J. Hakkesteegt, De Meern 
H. F. van Halem, Utrecht 
A. J. Hallebeek, Driebergen 
mw C. L. R. Hallewas-Falger, Amersfoort 
mw H. W. E. Hamel-Visser, Utrecht 
mw A. M. Hana, Zeist 
mw M. Hardebol, Bilthoven 
J. C. Hardeman, De Bilt 
drs J. Harms, Maartensdijk 
B. van Harn, Utrecht 
K. L. M. Harsveld, Utrecht 
H. 't Hart, Utrecht 
drs P.D. 't Hart, Utrecht 
T. Harteveld, Utrecht 
A. den Hartog, Utrecht 
J. R. den Hartog, Utrecht 
mr R. J. den Hartog, Utrecht 
Harvard College Library, Cambridge (U.S.A.) 
mw A. E. Haverkamp-van Temmen, 
Malaga (Spanje) 
mw J. H. Haverkorn van Rijsewijk-Wackie 
Eysten, Utrecht 
mwdrs K. Hazelzet, Bilthoven 
J. L. Heeg, Utrecht 
Heemkunde Stichting, Amerongen 
G. de Heer, Utrecht 
C. van Hees, Utrecht 
drs P. van Hees, Utrecht 
W. A. van Hees, Utrecht 

mw mr J. Hefting, Utrecht 
W. J. Hefting, Utrecht 
C.Heil, Utrecht 
Th. J. J. van de Heiligenberg, Blauwkapel 
B.J.Hekket, Hengelo (O) 
G. A. P. van Helbergen, Driebergen 
J. Helder, Zeist 
J. M. van Hellenberg Hubar, Utrecht 
mr G. A. W. C. baron van Hemert 
tot Dingshof, Maarn 
L. Hempelman, Utrecht 
mw D. Hempenius, Utrecht 
mwdrs M. E. Henderson-Versteeg, Utrecht 
A. P. J. Hendriks, Utrecht 
J. F. Hendriks, Utrecht 
G. Hengstman, Utrecht 
mw A.J. M. Heniger-Koenheim, Vianen 
E. Hennekam, Utrecht 
H. G. Herni, Nunspeet 
mr F. M. J. Hermans, Utrecht 
N. Hermans, Utrecht 
Hermans Architectenburo, Utrecht 
M. Hes. Utrecht 
prof. dr M. W. Heslinga, Bilthoven 
A. R. J. Hessel, Utrecht 
H. Hessel, Utrecht 
W. Hessel, Utrecht 
S. Hesselink, Utrecht 
S. S. Hesselink, Houten 
J. G. van Hessen, De Bilt 
ir J. T. A. van Heteren, Waalre 
W. A. J. van Heteren, Doetinchem 
mw W. S. T. Heupers-Nuy, Soest 
H. van Heuven, Utrecht 
mw M. W. Heyenga-Klomp, Amersfoort 
Th. F. den Heijer, Hilversum 
Heymerinks' Bouwgroep. Utrecht 
P. B. M. Heymerink, Bunnik 
P. M. Heijmink Liesert, Schalkwijk 
mw C. Heijnen, Soest 
irG. J. T. Heyning, Doorn 
P. C. M. van Heyningen, Utrecht 
H. G. A. Hillebrand, Bilthoven 
mw H. H. van Hilten, Utrecht 
K. van Hilten, Wijk en Aalburg 
mw C. H. Hingst-Eilers, Driebergen 
J. Th. M. van Hintum, Zeist 
drsW. R. Hirschfeld, Bergen (N.H.) 
Historische Kring Loosdrecht 
Historische Vereniging Oud-Renswoude, 
Renswoude 
C. J. van der Hoek, Leersum 
drsT. J. Hoekstra, Bennekom 
mw A. J. J. 't Hoen-Elsendoorn, Utrecht 
mwG. H. Hoeneveld-Röhner, Driebergen 
mw E. M. Hoestra-Buitenweg, Doorn 
J. F.J. Hoeting, Bilthoven 
mw drs M.B. van der Hoeven, Zeist 
J. C, van Hoffen. Groenekan 
F. M. A. Hofhuis, Nieuwegein 
mw S. Hofman-de Boer, Utrecht 
H. Hofsté, Utrecht 
drs C. J. Hogendijk, Vleuten 
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A. Hogeweg, Utrecht 
J. G. Hol, Maarssen 
H. Hol jr, Utrecht 
mw M. j . Holleman-Koerten, Lelystad 
mw mr A. S. Holleman-Stratman, Soest 
mr H. Hollestelle, Utrecht 
drA.H.Hol tz , De Bilt 
Jhr mr F. F. Hooft Graafland, Utrecht 
mr Th. A. Hoog, Bilthoven 
A. W. van de Hoogen, Doorn 
C. Hoogendoorn, Utrecht 
mw M. Hoogendoorn, Utrecht 
mwP. H. Hoogendoorn, Utrecht 
J. Hoogenraad, Driebergen 
ir G. W. van Hoogevest, Utrecht 
ir T. van Hoogevest, Amersfoort 
A. H. R. Hoogezand, Breukelen 
J. R. Hoogezand b.v., Utrecht 
dr G. A. Hoogland, Mook 
dr H. J. Hoogland, Maastricht 
R. A. Hoogland, Utrecht 
mw A.M. Hooning, Utrecht 
W. J. van Hoorn, Amersfoort 
G. J. Hooykaas, Bilthoven 
mw L. A. M. A. Hopman-van Weelderen, 
Utrecht 
mw E. van der Horst, Bilthoven 
J. F. van der Horst, Vianen 
Ad. Hosman, Utrecht 
D. K. van Houten, Bosch en Duin 
J. Houtgast, Utrecht 
A. N. Houtman, Utrecht 
mw dr M. E. Houtzager, Utrecht 
dr J. Hovy, Amersfoort 
ir J. W. Hudig, Bilthoven 
prof, dr F. W. Hugenholtz, Bilthoven 
C. J. Huging, Vlijmen 
W. F. J. H. Huinck, Maarn 
J. Huisinga, Utrecht 
mw M. Huizinga,Zeist 
D. van den Hul, 's-Gravenhage 
mw J. M. van 't Hullenaar-de Vries, Utrecht 
F. van der Hulst, Utrecht 
G. van der Hulst, Utrecht 
dr A. van Hulzen, Utrecht 
E. M. Hupkens van der Eist, Amersfoort 
G. van der Hurk, Utrecht 
J. C. van den Hurk, Utrecht 
mw C. A. van den Hurk-van de Bovenkamp, 
Driebergen 
A. P. H. M. Hylkema, Utrecht 
drs U. F. Hylkema, Utrecht 
B. Hijman, Utrecht 

mw L. Ieke-Weber, Utrecht 
ir J. F. Ilsen, Utrecht 
mw G. Immink-Blikkendaal, Haren (Gr.) 
J. van Impelen, Utrecht 
ir A. M. van Ingen, Nieuwegein 
C. M. van Ingen, Utrecht 
Instituut Dialectologie Volkskunde 
en Naamkunde, Amsterdam 
Instituut voor Geschiedenis 

der Rijksuniversiteit, Utrecht 
Instituut voor Prae- en Protohistorie, 
Amsterdam 
Instituut voor Rechtsgeschiedenis 
der Rijksuniversiteit, Utrecht 
International Institute for Land Reclamation 
and Improvement, Wageningen 
mw Chr. d'Isendoorn-Baartmans, 
's-Gravenhage 
mw M. van Iterson-van Soeren, Zeist 
mr D. H. C. Ittman, Utrecht 

prof, mr E. H. s'Jacob, Groningen 
E. Jacobs, Utrecht 
J. M. Jacobs, Utrecht 
mr J. A. Jager, Utrecht 
J. Jalvingh, Utrecht 
D. Jans, Utrecht 
mw A. ML Jansen-Straatman, Bilthoven 
ing. D. Jansen, Utrecht 
F. H. C. Jansen, Zeist 
G. H. Jansen, Utrecht 
dr J. Jansen jr, Utrecht 
J. B. L. Jansen, Utrecht 
J. D. Jansen, Utrecht 
L. H.Jansen, Woudenberg 
M. Jansen, Utrecht 
H. L. Janssen, Utrecht 
J. C, Janssen, Utrecht 
drs J. W. Janssen, Lage Vuursche 
W. P. Janssen, Utrecht 
hr en mw C. R. Janssen-Kettlitz, Bilthoven 
mw drs A . M . H . Janssens, Driebergen 
A. H. Jas, Utrecht 
mw J. H. Jekel-Damen, Utrecht 
J. Jetten, Utrecht 
mw W. Jobse, Utrecht 
J. B. Jonasse, Eefde 
mw J. Jones-Maschhaupt, Utrecht 
E. de Jong, Utrecht 
J. de Jong, Utrecht 
J. de Jong, Utrecht 
H. de Jong, Vianen 
mw M. G. de Jong, 's-Gravenhage 
P. de Jong, Utrecht 
mw J. C. Jongbloed-Gerritsen, Utrecht 
J. Jongenelen, Utrecht 
W. Jongerius, Utrecht 
prof. E. de Jongh, Utrecht 
mr H. A. de Jongh, Utrecht 
dr J. Jongh, Maarn 
prof. dr A. G. Jonkees, Annen 
mw dr M. F. Jongkees-Vos, Utrecht 
mw A. M. Jongsma, Utrecht 
ir G. J. Jonker, Utrecht 
mwdrs J. G. Jonker-Klijn, Utrecht 
ir H. G. Joosten, Leersum 
mw A. C. Jordan-Breukink, Zeist 
mw A. L. Jordens, Utrecht 
J. Th. R. Jorna, Utrecht 
ir J. P. Josephus Jitta, 's-Gravenhage 
C. M. Juffermans, Utrecht 
W. H. F. Jürgens, Doorn 
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H. J. Jurriëns b.v., Utrecht 
H. J. Jurriëns, Bilthoven 
J. H. Jutte, Breukelen 

mr J. Th. G. Kaajan, Utrecht 
W. F. Kaldenberg, Amersfoort 
J. Kalf, Utrecht 
dr C. A. van Kalveen, Amersfoort 
mw A. A. S. Kamerling-van Haersma Buma, 
Doorn 
J. B. Kan, Utrecht 
C. Karres, Ruurlo 
C. van Kasteel, Leiden 
mw E. M. F. ten Kate-Zandijk, De Bilt 
A. J. Keizer, 't Harde 
A. P. F. M. Kemme, Schinnen 
M. S. F. Kemp, Groningen 
Th. Kelder, Utrecht 
A. J. van Kempen, Bunnik 
H. F. Kemper, Utrecht 
R. M. Kemperink, Amersfoort 
prof. dr G. J. M. van der Kerk, Utrecht 
J. Kervezee, Utrecht 
dr F. Ketner, Utrecht 
mw Ch. H. Ketner-Bol, Utrecht 
Kettlitzen Deenik anno 1892 b.v., Nieuwegein 
mw H. Kettlitz-Schmitz, Utrecht 
D. Keuning, Noordwijk 
mr G. Keuning, Amsterdam 
J. I. Keur, Utrecht 
mw J. J. Keyser-Lap, Bilthoven 
mw mr D. Kieboom-Jansen, Pijnacker 
E. A.Kievid, Utrecht 
H. J. de Kievid, Eindhoven 
drs C. J. Kievit, Poortugaal 
P. J. Kikkert, Roosendaal 
H. Kinkhorst, Utrecht 
mw H. M. A. Kipp-Hanson, Utrecht 
drs A. F. E. Kipp, Utrecht 
J. B. A. Kipp, Amsterdam 
P. J. Kipp, Utrecht 
F. Kist, Zeist 
J. M. Klaarhamer, Ede 
A. A. S. Klarenbeek, Woerden 
J. N. van de Klashorst, Utrecht 
W. Kleinjan, Utrecht 
P. J. van Kleinwee, Utrecht 
H.G. de Klerk, Utrecht 
mw J. Kleyer-Don, Utrecht 
mw E. C. J. Klinkhamer, Utrecht 
F. R. Klinkhamer, Leiden 
mw F. Klop-Veenstra, Utrecht 
F. H. J. M. Kloppenborg, Asperen 
P. M. Kluin, Utrecht 
ir P. Kluyver, Maartensdijk 
F. Kneefel, Utrecht 
P. Knolle, Capelle aan de IJssel 
J. van der Knijff, Ermelo 
P. F. C. Koch, Utrecht 
J. W. Koch, Driebergen 
W.C. A. Koeken, Utrecht 
G. Koefoed, Utrecht 
J. Koehorst, Nieuwegein 

E. Koenders, Utrecht 
mrW. Koerten, Bilthoven 
B. Koevoets, Utrecht 
drs J. de Kogel, Leiderdorp 
mw I. J. C. Kohlbrugge-Goedkoop, Zeist 
mw mr A. Kolk-Mijs, Utrecht 
A. G. C. Kok, Doorn 
mwH.J . J . Kok, Utrecht 
mgr M. Kok, Utrecht 
Th.C.L. Kok, Utrecht 
A. M. Koldewey, Utrecht 
mw E. A. Komproe, Utrecht 
Th. A. H. M. de Koning, Utrecht 
mr C. J. A. Koning, Bilthoven 
mw M. de Koning-Kreugel, Soest 
mw V. Koning, Utrecht 
A. Kool, Utrecht 
R. L. Koolstra, Utrecht 
R. O. Koop, Linschoten 
mw S. Koopmans, Zeist 
mw V. M. Koopman, Utrecht 
B. J. A. Koot, Utrecht 
mw L. J. van Koot-van Deventer, Bunnik 
A. M. van Kooten Niekerk, Zeist 
A. H. Kooy, Hollandsche Rading 
G. W. A. Kooyman, Utrecht 
mw B. J. M. Koppelman-Geerars, Utrecht 
G. Koppert, Utrecht 
F. G. Koren, Utrecht 
C. A. W. Korenhof, Utrecht 
mr J. Korf, St. Johannesga 
mw C. S. M. Kormelink-Paulus, Bunnik 
mw A. M. G. de Korne-Vundennk, Utrecht 
A. de Korte, Utrecht 
J. Th. de Korte jr, Houten 
mw mr B. K. Kortenhoff-Nepperus, Utrecht 
mw A. H. Korteweg, Utrecht 
M. C. Korteweg, Utrecht 
mr A. P. Korthals Altes, Markelo 
G. J. Kottier, Westbroek 
mw H.M. van Kouterik, Utrecht 
A. Kraan, Utrecht 
J. Kraan, Utrecht 
L. Kraan, Utrecht 
R. van der Kraats, Utrecht 
mw F. P. Kramer, Utrecht 
mw A. van Kramer-Ruuls, Utrecht 
drs D. P. M. Krins, Utrecht 
A.A. M. Kristel, Utrecht 
D.A. J. Kroes, Utrecht 
mw mr A. van der Kroft-Petit, Driebergen 
mr A. J. Kronenburg, Naarden 
mr A. J. Kronenburg, Utrecht 
mr W. Kruizinga, Soest 
J. H. Kruit, Bilthoven 
mwJ. M. Kruyt-Kramer, Utrecht 
G. van der Kuilen, Breukelen 
J. Kuipers, Soest 
H. van Kuylenburg, De Bilt 
H. M .Kunneman, Vinkeveen 
Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit, 
Utrecht 
G. S. A. Kuperus, Utrecht 
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mw A. M. Küppers-Bakker, Utrecht 
I. C. van Kuyk, Utrecht 
dr P. H. Kylstra, Utrecht 

J. C. van der Laan, Maarn 
drs P. van der Laan, Bilthoven 
mw A . M . H , van Laar-Casander, Utrecht 
J. K. L. van Laar, Utrecht 
J. J. Lahmeyer, Maartensdijk 
J. van Lambalgen, Amersfoort 
mr C. L. M. Lambrechtsen, Bilthoven 
M. C. Lambrechtsen, Utrecht 
J. Laméris, Zeist 
dr N. Lamme, Utrecht 
E. Lammers, Utrecht 
Landbouwbank, Utrecht 
A. L. Landeweer, Hoogwoud 
J. Landré, Den Dolder 
mw M. E. J. Langeler-Vis, Utrecht 
J. Langeveld. Eemnes 
T. Langeveld, De Bilt 
H. P. Lansberg, Bilthoven 
J. Lanser, Driebergen 
mw M. J. Lantwaard-Oostenmeyer, Maarssen 
F. Lapoutre, Utrecht 
mw W. S. Laudy, Barneveld 
R. Lebbink, Utrecht 
mr Ph. L. van der Lee, Jaarsveld 
Chr. Leeflang, Amersfoort 
mw mr E. C. M. Leemans-Prins, Warmond 
G. C. van Leersum, Utrecht 
E. H. van Leeuwen, Utrecht 
J. van Leeuwen, De Meern 
M. J. S. van Leeuwen, Utrecht 
P. D. van Leeuwen, Utrecht 
S. M. van Leeuwen, Utrecht 
drs Th. J. A. van Leeuwen, Utrecht 
drs H. L. Ph. Leeuwenberg, Vianen 
A. C. van Leeuwenhoek, Utrecht 
Z. Leijen, Maarssen 
mr P. C. J. van der Lelie, Utrecht 
J. W. Lemaier, Utrecht 
mw L. Leppink-Oosterloo, Odijk 
P. S. Lettinck, Zwolle 
drs C. van der Leun, Utrecht 
drsJ. H. Lichtinbelt, Utrecht 
J. van Lidth de Jeude, Utrecht 
W. Lieshout, Utrecht 
mw 1. H. Ligthart, Utrecht 
prof. dr J. H. van der Linde, Zeist 
prof. dr S. van der Linde, Utrecht 
ir D. van der Linden, Huizen 
prof. dr H. van der Linden, Oegstgeest 
mw J. van der Linden-van Baren, De Bilt 
J. J. Linnebank, De Meern 
C. van Lint, Utrecht 
A. J. Lisman, Thonon Les Bains (Frankrijk) 
A. J. A. M. Lisman, Nieuwersluis 
ir A . J . M . Lisman, Zeist 
J. C. Lissenberg, Zaltbommel 
E. Loggen. Urecht 
G. P. van Londen, Utrecht 
K. G. Lorier, Utrecht 

mr A. Looten, Utrecht 
P. A. Lourens, Utrecht 
H. van der Lugt, Vianen 
G. van Lunteren, Utrecht 
P. J. E. Luykx, Utrecht 
H. C. van Luyn, Utrecht 
mw 1. van Luyn-van Doorn, Utrecht 
mr O. van Luyn, Utrecht 
drs P. B. N. van Luyn, Limbricht 
mr C. Th. E. graaf van Lynden 
van Sandenburg, Neerlangbroek 

R. C. J. van Maanen, Leiden 
prof. dr W. van Maanen, Utrecht 
F. Maarschalkerweerd, Wijk bij Duurstede 
mw E. van Maarseveen, Utrecht 
J. A. J. van Maarseveen, Utrecht 
mw H. C. M. van Maarsseveen, Utrecht 
A. A. Mabelis, Amerongen 
C. A. van der Made, Bilthoven 
B. Maes, Utrecht 
J. C. de Man, Utrecht 
mw S. Manolopoulos, Utrecht 
dr A. A. Manten, Utrecht 
A. M. Manten, Utrecht 
ir F. C. Marckmann, Utrecht 
mw dr A. J. Maris, Arnhem 
mr B. W. Maris, Benschop 
mr J. A. Markus, Alkmaar 
D. van Marrewijk, Utrecht 
J .T. A. Mars, Utrecht 
Jhr. P. H. A. Martini Buys, Brugge (België) 
P. A. J. Marijne, Utrecht 
mw M. J. Maters-Ponten, Zeist 
drsA. H. H. M. Mathijssen, Bilthoven 
J. A. C. Mathijssen, Utrecht 
C. M. Matse, De Bilt 
A. van Maurik, Utrecht 
A. F. van Maurik, Odijk 
mr A. M. van Maurik, Utrecht 
J. van der Meer, Bunschoten 
mw J. G. van der Meer, Delft 
J. van Meerten, Utrecht 
i rG. L. Meesters, Utrecht 
mw J . M . M , van der Mei-Zilverentan t, 
De Meern 
L. G. Meihuizen, Hengelo 
J. de Meijere, Vianen 
L. Meinders, Utrecht 
L. J. Meiresonne, Utrecht 
drs M. E. Mekking, Utrecht 
A. W. Mellema, Rotterdam 
mw H. C. N. Mengelberg, Utrecht 
C. Mens, Utrecht 
A. C. van der Mersch, Baarn 
ir H. F. Mertens, Breukelen 
dr A. P. Messer, Maarssen 
J. Methorst, Utrecht 
drs ir K. Metz, Utrecht 
mw J. N. van der Meulen, De Bilt 
F. Meulenbelt, Santpoort 
J. C. Meulenbelt, Utrecht 
L. van Meurs, Utrecht 
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R. van Meurs, Muiden 
W. Meybaum, Utrecht 
mr F. H. von Meijenfeldt, Baarn 
A. K. de Meyer, Utrecht 
J.W. H.Meyer, De Bilt 
mw W. C. G. Meyer, Utrecht 
J. D. Meyers, Utrecht 
W. Meynen, Utrecht 
E. G. Middag, Hilversum 
mw H. van Midde-Witlox, Maarn 
prof. dr H. T. J. Miedema, De Bilt 
J. Miedema, Utrecht 
H. J. M. A. Mieras, Utrecht 
mw C. van der Miesen-Roest, Utrecht 
G. Mik, Utrecht 
drs J. T. Minderaa, Amsterdam 
Minderbroeders Utrecht, Utrecht 
mwM. B. Minnaert-Coelingh, Utrecht 
D. J. van Minnen, Utrecht 
J. Th. T. Modderman, Renkum 
H. H. Moers jr, Utrecht 
D. Moesbergen, Utrecht 
M.J. A. Mol, Utrecht 
drs J. van der Molen, Utrecht 
hr en mw M. R. van der Molen-Rutgers 
van Rozenburg, Zeist 
H. Moll, Utrecht 
mr H. J. Moltmaker, Assen 
mw C. G. E. Mommersteeg-Harbord, 
Amsterdam 
P. J. M. Mönchen, Utrecht 
drs A. D. A. Monna, Utrecht 
mr G. F. Monnereau, 's-Gravenhage 
A. L. Montauban, De Rijp 
J. D. G. Montenberg, Zeist 
L. Montulet, Utrecht 
mr D. Mooien, Zeist 
mw I. P. Moojen-van Tongerloo, 
Hollandsche Rading 
mw C. E. Moorrees, Rhenen 
mw D. J. Mostert-van Lier, Utrecht 
mw R. Moraal-Sierksma, Hoogeveen 
mw J. M. Motshagen-Rietveld, Utrecht 
ir J. M. de Muinck Keizer, Bilthoven 
dr J. J. Mulckhuyse, De Bilt 
mr A. A. Mulder, Utrecht 
mw B. Mulder, Houten 
C T . Mulder, De Bilt 
J.C, Mulder, Utrecht 
K. A. Mulder, Utrecht 
mw G. Mulders, Hilversum 
W. Mulders, Utrecht 
mw A. C. Muller-van der Klift, Utrecht 
J. M. Muller, Utrecht 
W. Th. Munster, Bilthoven 
A. van der Munt, Utrecht 
A. G. Muntinga, Bilthoven 
mw W. Muts, Utrecht 
J. Muus, Utrecht 
mw C. M. H. Muijser, Utrecht 
drs H. J. Mijjer, Groningen 

mw A. G. H. Naeff-van der Meij, Utrecht 
E. J. Nagtegaal, Utrecht 
I. Nagtegaal, 's-Gravenhage 
L. W. Nagtegaal, Utrecht 
K. B. Nanning, Vleuten 
drsZ. Narath, Bromma (Zweden) 
G.M. E. Nauta, Utrecht 
Nederlands Openlucht Museum, Arnhem 
Nederlandse Bank, Utrecht 
G. E. Nederhorst, Amsterdam 
M. W. N. Neerincx, Amsterdam 
mw S. Neerincx-Esselink, Utrecht 
dr R. M. Nepveu, Naarden 
E. H. van Nesselrooy, Utrecht 
H. G. van Nesselrooy, Nijmegen 
J. Ney, Breukelen 
B.J.Nichting, Utrecht 
J.P. Nichting, Utrecht 
mw M. 1. Neyzen, Utrecht 
A.Niekamp, Bunnik 
ir J. C. M. van Niekerk, Alphen aan de Rijn 
dr C. A. Nierstrasz, Bilthoven 
mw C. P. van Nieulande, Utrecht 
G .H.M. Nieuwenhuis, Utrecht 
W. L. van Nieuwenhijsen, Zeist 
Nieuw Utrechts Dagblad, Utrecht 
mw J. J. van Nimmerdor-Langenbach, Utrecht 
mw E. M. van Nispen, Utrecht 
Jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden, 
Bilthoven 
Jhr F. C, C. M. T. van Nispen tot Sevenaer, 
Bilthoven 
mw C. Nobel-van Rossum, Giessenburg 
mw G. Noordzij-van der Werk, Utrecht 
dr J. de Nooy, Utrecht 
J. Noyons, Utrecht 
GNijhoff, Zeist 
drs P. Nijhof, Utrecht 
P. Nijhoff, Utrecht 
C. H. Nijhuis, Utrecht 
mw M. P. deNijs-van der Meyden, Maurik 

mw H. C. C. Oets-van der Werken, Utrecht 
J. C van Oeveren sr, Veenendaal 
J. Offerhaus, Utrecht 
mw E. L. S. Offringa-Boom, Utrecht 
J. A. van Olderen tot Olderen, Diemen 
mrT. Olthoff, Bilthoven 
S. M. van Ommeren, Eist 
G. W. Onderstal, Utrecht 
Th. H.vanOort, De Bilt 
A.van Oosten, Bilthoven 
C. G. J. van den Oosten, Maarssen 
D. Th. J. C. Oosterman, De Bilt 
W. G. van Oostveen, Rijswijk 
R. J. Ooyevaar, Usselstein 
J. Oranje, Ede 
J.G. B.Ording, Utrecht 
drs J. M. S. Oremus, Sittard 
dr H. J. Oskam, Bilthoven 
J. van Osnabrugge, Utrecht 
mw A. J. W. Otto-van Straalen, Driebergen 
mwdr J. K. Oudendijk, Utrecht 
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Oudheidkundige Vereniging „Flehite", 
Amersfoort 
Oudheidkundige Kring „Die Goude", Gouda 
Oudheidkundig Genootschap „Nifterlake", 
Breukelen 
mw G. H. F. Oudkerk-van der Kroon, 
Barendrecht 
T. A. van Overbeek, Soest 
W. H. Overbeek, Utrecht 
mw J. G. Overbeek-Edie, Bilthoven 
mw A. G. Overdiep-Dijkstra, Utrecht 
H.A. Overgauw, Utrecht 
A. van Overhagen, Naarden 
mw B. Overkleeft, De Meern 
mw W. L. A. Ozinga-Ozinga, Vianen 

W. Paap, Lage Vuursche 
J. Pama, Utrecht 
H. T. R. van Perreeren, Utrecht 
H.H.Paris, Laren (Gld) 
A. Pastoors, Utrecht 
mw J. Pater, Utrecht 
W. Peddemors, Utrecht 
G.S. Pelt, Bilthoven 
J. Penders, Utrecht 
M. A. Perdon, Breukelen 
irG. D. Perk, Utrecht 
W. A.G. Perks, De Bilt 
W. J. van Petersen, Groenekan 
P. Phillips, Utrecht 
mw E. Pieper, Utrecht 
H. J. C. Pieters, Utrecht 
F. A.M. Pietersen, Hei- en Boeicop 
G. N. van der Plaat, Zoetermeer 
L. J. van der Plaats, Utrecht 
drs J. Plantinga, Utrecht 
mr N. Ph. J. Plet, Amerongen 
H. J. van der Ploeg, Utrecht 
F. Ploeger, De Bilt 
N. Plomp, Nieuwerbrug 
R. Plomp, Maarssen 
H. J. Ploos van Amstel, Bilthoven 
Jhr G. Ploos van Amstel, Middelburg 
Jhr dr ir J. J. A. Ploos van Amstel, Eindhoven 
prof. dr J. J. Poelhekke, Nijmegen 
dr H. Poen, Utrecht 
M. Polak, Amsterdam 
Van de Poll-Stichting, Zeist 
ir W. A. M. Pompe, Den Dolder 
ir J. H. Pontier, Utrecht 
drC. Poort, De Bilt 
mwWilh.Por, De Bilt 
A. A. Pordon, Utrecht 
R. Pos, Maarssen 
mw A. Pos-van Cleef, Hilversum 
mw J. L. Post-van der Berg, Utrecht 
mw M. Post-Sjamaar, Utrecht 
mr H.J .G . Postel, Velp 
C. Pot, Utrecht 
Tj. Pot, Utrecht 
H. M. Pothuizen. Diever 
K. Potjewijd, Utrecht 
mr G. A. Pouw, Utrecht 

mw G. Prins, Utrecht 
prof. mr W. F. Prins, Bilthoven 
mw drs M. A. Prins-Schimmel, Putten 
dr F. J. A. Prop, Utrecht 
dr J. B. Proost, Doorn 
Provinciaal Bestuur van Utrecht, Utrecht 
Provinciaal Utrechts Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, Utrecht 
Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts 
Stroomleveringsbedrijf, Utrecht 
Provinciale Bibliotheekcentrale, Usselstein 
mw W. H. Pruis-Lindner, Utrecht 
D. Puit, Utrecht 
mw N. Pulle-Starke, Utrecht 
J. H. M. Putman, Bussum 
J. van Putten, Lopik 
R. L. H. M.Pijls, Utrecht 
A. Pijpker, Nieuwegein 

Jkvr. M. Quarles van Ufford, Zeist 

mw C. de Raadt-Hensen, Utrecht 
drsJ. M. Raaymakers, Utrecht 
J. E. Ragay, Utrecht 
mw J. M. Th. E. Rahr, Utrecht 
Jhr mr C. J. A. de Ranitz, Driebergen 
A. G. Rauws, Bilthoven 
mr A. Ravelli, Bilthoven 
mw R. Ravensloot-Heubers, Utrecht 
W. P. J. van Ravenstein, Benschop 
mw G. H. P. Ravestijn, Utrecht 
mr F. P. van Ravenswaay, Utrecht 
J. C. R. van Reedt Dorland, Utrecht 
prof. dr E. Reeser, Bilthoven 
D. A. Regenboog, Bilthoven 
mr A. D. van Regteren Altena, Bergen (NH) 
mr G. D. Rehorst, Utrecht 
A. A. Reichwein, Zeist 
J. M. Reinboud, Hilversum 
Reinders b.v., Utrecht 
H. Reinders, Utrecht 
dr mr A. W. Reinink, Utrecht 
dr D. Reits. Ilpendam 
C. J. Reitsma, Bilthoven 
M. Remijnse, Tienhoven 
mw E. Renaud-Plomp, Utrecht 
J. Renema, Utrecht 
A. A. C. Reniers, Utrecht 
E. A. van Renswouw, Utrecht 
Repetoire d'Art en d'Archéologie, 
Parijs (Frankrijk) 
Jhr mrM.N. Reuchlin, Naarden 
M. A. F. Reuser, Groenlo 
A. M. de Reuver, Utrecht 
drs C. J. M. Reijers, Doorn 
J. Reijers, Driebergen 
G. Reyngoud, Utrecht 
prof. dr E. K. J. Reznicek, Bilthoven 
L. van Rhenen, Nieuwegein 
J. M. de Ridder, Bunnik 
mw H. J. M. L. E. de Ridder-Stufkens, Utrecht 
D. H.van Rie, De Bilt 
1. van Rie, De Bilt 
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dr G. J. M. te Riele, Utrecht 
H. Riemers, Utrecht 
Th. Rienks, Vinkeveen 
J. H. B. M. van Riet, Utrecht 
W. F. van Riet, Utrecht 
mw M. M. ter Riet-Pietszakowski, Utrecht 
D. Th. Rietbergen, Utrecht 
B. H. M. Rietmeijer, Driebergen 
C. F. W. Rietveld, Harderwijk 
mw A. de Ringh de Vries, Utrecht 
mw H. M. Rinkel, Utrecht 
mw J. G. Riphagen, Utrecht 
F. la Rivière, Utrecht 
G. J. Robbers, De Meern 
P. R. Robbers, Bilthoven 
mw J. G. Roding, Utrecht 
H. J. Rogier, Apeldoorn 
G. J. Röhner, Utrecht 
dr J. C. Röhner, Zierikzee 
R. L. Röhner, Maartensdijk 
mw G. J. la Roi, Maartensdijk 
R. Roks, Driebergen 
mr J. H. Rombach, Alkmaar 
J. W. Rommerts, Zeist 
mw drs J. C. von Rönnen, Breukelerveen 
mw M. de Roo, Roermond 
mw drs M. C. Roodenburg, Utrecht 
J. Roodvoets, Utrecht 
mr F. Roos, Bilthoven 
G. Roos, De Meern 
J. C. Roos, Maarssen 
mw J. C. Roos-Roetman, Utrecht 
C. Roosenboom, Utrecht 
mw A. M. Reesenburg, Utrecht 
mw M. J. Y. W. Roosjen, Bunnik 
J. W. van Roosmalen, Utrecht 
mw S. M. J. A. van Roosmalen, Utrecht 
A. J. T. Rootlieb, Bussum 
dr H. van Rooyen, Amersfoort 
D. A. Roozemond, Utrecht 
J. M. Roozenboom, De Bilt 
mw A. M. Rosenbaum, Utrecht 
A. van Rossum, Maarssen 
K. W. J. van Rossum, Nijmegen 
M. J. Th. van Rossum, Bunnik 
M. F. M. van Rossum, Utrecht 
W. J. C. van Rossum, De Bilt 
Rossum, Drukkerij van-, Utrecht 
W. J. Royaards, Leusden 
ROVU, Utrecht 
J. de Ru, Utrecht 
ir W. M. J. Ruedisulj, Leersum 
mwdrs G. M. Ruitenberg, Zeist 
C. de Ruiter, Utrecht 
ir J. j . de Ruiter, Nanisivik (Canada) 
mw F. T. Ruiters-Harms, Utrecht 
J. G. van Ruler, Bunnik 
M. Ruppert, Wassenaar 
S. Russchen, Odijk 
A. Rutgers, Utrecht 
Jhr mr L. M. Rutgers van Rozenburg, Zeist 
mw H. C. Rutten, Leersum 
A.W. G. M. Ruys, Utrecht 

mr L. de Ruyter, Nieuwegein 
J. de Ruyter Korver, Utrecht 
B. M. van Rij, Utrecht 
G. Rijbroek, Utrecht 
Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, 's-Gravenhage 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 
Rijksmuseum „Het Catharijneconvent", 
Utrecht 
Rijksuniversiteit, Utrecht 
J. D. Rijnders, Utrecht 
P. A. R. Rijnders, Utrecht 
mw C. J. van Rijswijk, Utrecht 

J. G. Sakkers, Maartensdijk 
A. Salet, Gorinchem 
Leo Samama en Noor Kamerbeek, Utrecht 
A. Sandberg, Zeist 
H. J. L. van Santé. Utrecht 
P. A. A. van Santen, Utrecht 
mw A. W. Sauer-ten Have, Zeist 
P. Sauter, Utrecht 
M.K.F. Scager, Utrecht 
C. G. Schaareman, Utrecht 
mr P. J. Schade, Amsterdam 
H. van Schagen, Amsterdam 
dr A. H. M. van Schaik, Utrecht 
J. W. van Schaik, Utrecht 
mr dr Th. E. E. van Schaik, Maarssen 
W. van Schaik, Utrecht 
mw D. P. Schat-Mellinck, Utrecht 
W. F. van Schaverneke, Epe 
ir E. J. G. Scheffer, Bilthoven 
J. A. Scheidemans, Utrecht 
drs J. G. S. Schemmeles, Houten 
J. A. Schenkenveld, Utrecht 
J. Scherjon, Utrecht 
H. W. Scherpenhuyzen, Utrecht 
C A . Schilp, Utrecht 
mw G. Schimmel, Utrecht 
mr W. H. Schipper, Utrecht 
H. M. Schippers, Utrecht 
mw T. Schippers, Utrecht 
J. J. Schmalhausen, Vianen 
A. F. Schmidt, Bunnik 
W. G. Schnetkamp, Nieuwegein 
mw J. Scholten-van Oosten, Utrecht 
mwjl. Scholtus, Utrecht 
F. Schoonheim, Hoorn 
A. Schoonhoven, Utrecht 
A. M. Schoonhoven, Maarn 
J. Schoonhoven, Utrecht 
mw H. Ch. Schoonhoven, Nieuwegein 
W. J. Schoonhoven, Utrecht 
mw drs E. N. Schouten, Hengelo 
mw C. Schouten, Gouda 
J. M. Schouten, Achterveld 
W. J. Schrader, Utrecht 
mw A. Schrikken-Hulshoff Pol, Utrecht 
H. J. Schroten, Utrecht 
mw K. A. L. Schuckink Kool-Oudendal. 
Bunnik 
mw M. A. Schuitemaker-Koster, Utrecht 
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J. Schut, Nieuwegein 
mw J. Schut, Utrecht 
J. Schut, Driebruggen 
G.J. Schutte, Zeist 
mr J. Schuttevaêr, Utrecht 
K. Schuur, Utrecht 
H. R. Schwietert, Bilthoven 
L. J. A. van Schijndel, Utrecht 
prof. dr G. A. Sedee, Utrecht 
L. A. G. van Selm, Zeist 
F. Senne, Utrecht 
H. L. W. Serné, Hilversum 
B. J. Serréé, Utrecht 
mw Serton-Meyer, Utrecht 
J .N. Servaas, Maarssen 
mw J. A. Severijn, De Bilt 
A. D. Severijn, Utrecht 
S. H. Severijn, Utrecht 
F. C. A.Sidler, De Bilt 
mr B. F. J. Simon, Utrecht 
mw G. Simonis, Utrecht 
T. M. A. Simonis, Woerden 
H. Singelenberg, Utrecht 
prof. dr P. Singelenberg, Utrecht 
C. Singerling, Utrecht 
mw J. J. Singor-van Dijk, Nieuwegein 
mr C. van Slagmaat, Utrecht 
mw A. H. A. Slangen-Zwanenburg, Bilthoven 
D.Sleurink, Utrecht 
F. J.Slooff, Utrecht 
B. P. van Slooten, Leerdam 
mw G. C. van der Sluys, Utrecht 
mw drs H. van der Sluys, De Bilt 
L. L. C. F. Sluyters, Leeuwarden 
H. J. de Smedt, Utrecht 
mw R. A. Smid, Utrecht 
P. K. Smiesing, Utrecht 
G.Smilda, Utrecht 
P. R. Smink, Hoogland 
drs A . R . M . Smit, Nieuwegein 
dr E. J.Th. A. M. A. Smit, Utrecht 
drs F. Smit, IJmuiden 
P.Smit, Utrecht 
mr dr R. J. M. Smit, Zeist 
Y. J.J.Smit, De Bilt 
T.S. Smith, Utrecht 
mw G. Smits-Otten, Utrecht 
mw W. Smitshuysen, Utrecht 
D. Smorenburg, Driebergen 
E. Smorenburg, Zandvoort 
mw M. Th. Snel, Utrecht 
dr H. A. M. Snelders, Bilthoven 
mw H. C. Snethlage-Hornstra, Utrecht 
H. R. Snijder, Utrecht 
dr D. P. Snoep, Utrecht 
G. H. de Soeten, Utrecht 
H. J. de Soeten, Utrecht 
prof. mr A. L. M. Soons, Utrecht 
L. H.A. Spaans, Utrecht 
mw Van Spanje-van 't Hullenaar, Naarden 
W. Spans, Utrecht 
mw A. P. H. M. Speet, Utrecht 
J. H.Spelbos, Utrecht 

G . H . F . Spitsbaard, Utrecht 
A.J. Spijker, Utrecht 
ds D. J. Spijkerboer, Utrecht 
drsC. H. Staal, Utrecht 
E. Staal, Odijk 
F. O. Staal, Utrecht 
J. L. M. Staal, Veenendaal 
mr J. J. Staël, Utrecht 
J. en G. Starink, Utrecht 
J. van Staveren, Utrecht 
W. van der Steeg, Utrecht 
J. van der Steen, Utrecht 
mw S. van der Steen-Kapteijn, Utrecht 
mr H. P. M. Steenberghe, Bilthoven 
Steenkolenhandelsvereniging b.v., Utrecht 
J. F. Steenman, Den Helder 
0 . ter Stege, Vianen 
H.J . J . Steins, Utrecht 
R. A Sterk, Utrecht 
F. J. van Sterkenburg, Utrecht 
mw D. Steur, Utrecht 
Stichtse Culturele Raad, Utrecht 
drW.Stigter, Utrecht 
1. L. van der Stoep, Hilversum 
F. J. M. Stokhof de Jong, Utrecht 
H. J. C. M. Stokkermans, Utrecht 
J. H. N. Stokman, Bodegraven 
W. H. M. Stokman, Wijk bij Duurstede 
Th. W. Srockschen, Utrecht 
mw A. G. Stolp, Loenen aan de Vecht 
Chr. Stooker, Zeist 
W. Stooker, Utrecht 
W. Stooker, Utrecht 
W. A. Stooker, Utrecht 
d rJ .A. Stoop, Utrecht 
C. Stoops, Hilversum 
mr G. C. J. Storm de Grave, Zoelen 
W. A. Storm de Grave, Huis ter Heide 
ir J. A. Storm van Leeuwen, Utrecht 
mr J. D. M. Straten, Utrecht 
A. van Straten, Utrecht 
Streekarchivariaat Krimpenerwaard, 
Schoonhoven 
Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht, 
Benschop 
Streekmuseum Rhenen, Rhenen 
mr F. M. Strengers, Utrecht 
S. I. van Strien, Utrecht 
J. van Strien, Utrecht 
H. J. Stringa, Utrecht 
mw E. J. M. Ströbl-Swane, Utrecht 
D. Strijker, Utrecht 
dr J. E. A.L. Struick, Utrecht 
drs A. J. M. Sturkenboom, Driebergen 
mw drs E. T. Suir, Utrecht 
I. E. M. Sutorius, Breda 
J. W. F. Swane, Utrecht 
W. C. J. Swanenburg, Utrecht 
mr J. Swart, Rotterdam 
mw M. Swertz-van Wychel, Utrecht 
M. J. Sypkens Smit, Utrecht 

J . J .C , baron Taets van Amerongen, Renswoude 
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mw W. E. baronesse Taets van Amerongen-
Rutgers van Rozenburg, Amersfoort 
W. Takken, Amersfoort 
F. Tap, Utrecht 
W. A. Tap, Bilthoven 
mw L. H. Tapperman, Utrecht 
I. Tarnoczy, Hilversum 
mr J. W. van Tellegen, Utrecht 
prof. dr ir C. L. Temminck Groll, Driebergen 
drs W. J. van Tent, Hoevelaken 
Th. W. K. Terbruggen Hugenholz, Utrecht 
mw drs L. Terken, Utrecht 
J. Terlingen, Utrecht 
J. J. Terpstra, Utrecht 
mw N. Teune-van As, Utrecht 
J. Th. Teunis, Utrecht 
mr H. A. Teijen, De Bilt 
E. B. M. Theunissen, Heemstede 
E. M. van Tienen, Bussum 
A.N. F. Thier, Utrecht 
mw M. Thier-van der Schrieck, Utrecht 
L. H.Tholen, Utrecht 
Sint Thomas à Villanovaschool, Utrecht 
H. W. Thomassen, Utrecht 
mw L. Thomassen, Utrecht 
W. Thoomes, Sint Johannesga 
P. Thorn, Baarn 
dr W. J. Thijssen, Utrecht 
Tiel-Utrecht Brandverzekering 1811. Utrecht 
G. Timmer, Utrecht 
W. Timmen, IJsselstein 
mw A. A. M. Timmerman, Utrecht 
mr W. A. J. Timmermans, Amsterdam 
P. F. Tjepkema, Utrecht 
A.G. Toet, Utrecht 
G. P. M. Tollenaar, Utrecht 
mr J. H. des Tombe, Utrecht 
J .H. van Tongeren, Maarssen 
C. B. van Tongerloo, Bilthoven 
mw drs L. van Tongerloo, Zeist 
mw W. van Tongerloo-Charls, Zeist 
mw A. J. Tonneyck-Ligthart, Utrecht 
mw A. H. Toonen, Utrecht 
M. J.Top, Utrecht 
M. J. Top, Nunspeet 
R.J .Top, De Bilt 
mr S. Torensma, Utrecht 
mw drs J. E. Toussaint Raven, Odijk 
H. G. J. baron van Tuyll van Serooskerken, 
Warmond 
H. M. J. Tromp, Zeist 
Jhr drs A. A. Twiss Quarles van Ufford, Vught 

W. Uittenbogaard, Vleuten 
mw A. H. Ulbrich, Bilthoven 
dr P. Ullersma, Driebergen 
mw M. Ullmann-Coebergh, Utrecht 
mw A. van Ulsen-Abcouwer, Oosterbeek 
Universiteitsmuseum, Utrecht 
Utrechts Monumentenfonds, Utrecht 
Utrechts Nieuwsblad, Utrecht 
drs H. M. den Uyl, Gorinchem 
H. J. J. Uijterwaal, Utrecht 

R. J. C. W. Uijterwaal, Utrecht 

mw m r M . J . Vaags-Kluitman, Utrecht 
D. Valentijn, Utrecht 
H. O. W. van Valkenhoef, Barneveld 
Th. van de Vathorst, Utrecht 
mw W.A.M, Vavra-van Greevenbroek, 
Nieuwegein 
C. W. Vedder, Nieuwegein 
mrC. J. Veder, Leeuwarden 
mw M. C. van Veen, Utrecht 
dr T. van Veen, Utrecht 
mw W. E. M. van Veen, Nieuwegein 
dr J. A. G, van der Veer, Utrecht 
Th. J. van der Veer, Utrecht 
D. Veersema, Waalre 
mw J. C. van de Vegt, Utrecht 
J. van der Vegt, Utrecht 
mw M. van der Velde-Nebbeling, Nieuwegein 
F. J. A. van der Velden, Utrecht 
mw C. A. Velderman-Wienecke, Utrecht 
mwdrs M. J. Veldkamp, Amsterdam 
mw drs J. Veldman-Smeding, Utrecht 
H. J. Velo, Maartensdijk 
S. Vellenga, Utrecht 
mw H. J. Venema-Braam, De Bilt 
dr M. A. Vente, Utrecht 
P. Verbiest, Utrecht 
F. Verbrugge, Veenendaal 
R. Verburg, Utrecht 
mr P. J. Verdam, Bilthoven 
prof. F. Verdoorn, Utrecht 
dr J. A. Verduin, Maartensdijk 
Verenigde Bedrijven Bredero, Utrecht 
V.V.V., Utrecht 
H. H. P. Vergouwen, Utrecht 
mwdrs M. Verhaar, Doorn 
W.G. Verheul, Utrecht 
A. M. Verhey, Rotterdam 
dr J. G. Verhoeven, Utrecht 
O. M. Verhorst, Herpt 
A. C.Verkaik, Zeist 
D. Verkerk, Utrecht 
H. D. Verkruysse, Utrecht 
A. Verlaan, Vianen 
mr H. W. Verloop, Zeist 
mw J. H. Verloop-Hesta, Huis ter Heide 
mw J. L. Verloop-Nijssens, Oudewater 
mw M. Vermaas, Utrecht 
mw A.C. Vermeulen, Utrecht 
A. J. Vermeulen, Huis ter Heide 
J. Vermeulen, Utrecht 
mr R. T. Vermeulen, Utrecht 
M. Vermooten, Utrecht 
prof. mr O. A. C. Verpaalen, Breda 
J. Verschoor, Utrecht 
G. Versloot, Bunnik 
mw M. M. Versnel-Schmitz, Utrecht 
Versteeg b.v., Aannemersbedrijf-, Utrecht 
mw E. T. Versteegh, Utrecht 
P. B. J. Verwei, Utrecht 
C. Verwers, Utrecht 
C. Th. Verwey, Waddinxveen 
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J. Verwey, Breukelen 
mw H. E. Verwoerd, Utrecht 
W. J. van Viersen, Oosterbeek 
S. A. Vink, Amsterdam 
mwmrdr J. C. H. H. de Vink, Utrecht 
D. J. Vinkenborg, Yerseke 
J. Vinkenborg, Utrecht 
B. J. Visschedijk, Maarssen 
mw A. Visser, Utrecht 
d r C . C h . G . Visser, Utrecht 
mw D. G. P. Visser, Utrecht 
drs R. P. W. Visser, Maarn 
W. W. M. Visser, Loosdrecht 
S.Vlak, Utrecht 
mw L. C. van der Vlerk, Utrecht 
A. van Vliet, Zeist 
P. D. van Vliet, Loosdrecht 
mw A. M. C. Vlug, Utrecht 
mw J. H. Vlijm, Utrecht 
C. Vocking, Utrecht 
mw T. P. Voermans-Jurriëns, Utrecht 
mw M. E. M. Vogelaar-Bakker, Utrecht 
mw A. A. Volkers-de Ruiter, Koudekerk aan 
de Rijn 
drs R. Volkers, Maartensdijk 
H. W.J.Volmuller, Utrecht 
mw M. E. Volten-Overdijkink, Bilthoven 
mw W. G. Volten-Röhner, Utrecht 
mw B. Vondeling, Utrecht 
J. Vonk, Utrecht 
F. C. van de Vooren, Utrecht 
P. J. Voorips, Nieuwegein 
ir M. van der Voort, Utrecht 
C. J. van Vorstenbosch, Utrecht 
mw A. C. F. Vorstius Kruyff-Dames Visser, 
Utrecht 
A. Vos. Utrecht 
B. L. Vos, Utrecht 
ir F. E. Vos, Bilthoven 
mw R. Vos-Beijerman, Utrecht 
B. de Vos, Utrecht 
C. A. Vosmeer, Utrecht 
E. Vossen, De Bilt 
F. Vreeken, Bodegraven 
mr A. M. Vreeswijk, Hilversum 
C. M. Vreeswijk, Utrecht 
mw H. C. F. Vreeswijk-Ffoogeboom, 
Oudewater 
mw P. Vreugdenhil-Verhoeve, Utrecht 
R. J. C. Vrielink, Amsterdam 
A. B. R. de Vries. Utrecht 
D. J. de Vries, Utrecht 
mw G. de Vries, Utrecht 
J. de Vries, Utrecht 
J. de Vries, Vinkeveen 
J. H. de Vries, Vianen 
M. H. de Vries, Nijkerk 
W. L. de Vries, Doorn 
mw mr W. S. de Vries, Utrecht 
ing. R. Vriesendorp, De Meern 
mr drs E. van de Vrugt, Bilthoven 
mwdrTh. A. Vijlbrief-Charbon, Dordrecht 
J. J. G. Vijverberg, Harmeien 

Waalsteenfabrieken, n.v. Maatschappij tot 
Exploitatie van-, Wijk bij Duurstede 
J. van Waay, Maarssen 
C. A. Wagenaar, Driebergen 
dr J. Wagenaar, Amersfoort 
dr S. S. Wagenaar, Utrecht 
mw C. H. E. Wagenaar Hummelinck, 
Bilthoven 
prof. dr C. A. Wagenvoort, Amsterdam 
Van Wageningen en de Lange, Utrecht 
A. J. O. van de Wal, Amsterdam 
A. H. van Walbeek, Utrecht 
prof. dr H. T. Wellinga, Utrecht 
P. Walma van der Molen, Velp 
dr H. Wansink, Groenekan 
mw J. C. Warnaar, Utrecht 
P. van der Wart, Utrecht 
M. van de Water, Utrecht 
L. G. Waterman, Utrecht 
drs G. H. van Waveren, Amerongen 
J. E. Weenink, De Bilt 
H. M. de Weerd, Hardenberg 
dr G. A. Wellen, Utrecht 
D. Welledieck, Utrecht 
drsA. H. M. Welp, Utrecht 
mw M. L. A. van de Werf, Bilthoven 
P. J. K. van Werkhoven, Hilversum 
C. H. G. M. Westbroek, Utrecht 
C. Westerbeek, Hilversum 
J. M. Westerhout, Utrecht 
W. F. Westerhout, Utrecht 
mr F. A. C. Westerman, Maarn 
mw G. A. Westerman-Meyer, Bilthoven 
mw J. A .M. Westers, Utrecht 
prof. dr V. Westhoff, Groesbeek 
Westraven b.v., Faience- en tegelfabriek-, 
Utrecht 
W. H. Wasterval, Ochten 
mwj . W. Wetselaar-Hellwich, Utrecht 
ir G. Wiechers, Utrecht 
B. G. Wiegeraaf, Maarssen 
W. J. F. Wieman, Culemborg 
P. Wienand, Belecke-Möhne (BRD) 
J. H. Wieringa, Bunnik 
A. A. Wiesman, Groenekan 
mw M. Wieteler-FIeystee, Utrecht 
G. A. Wildschut, Utrecht 
ir J. Wildschut, Utrecht 
W. Wildschut, Utrecht 
mw P. J. A. Wildschut-Hordijk, De Bilt 
Johannes Kardinaal Willebrands, Utrecht 
firma Willemars b.v., Utrecht 
dr C. H. Willemse, Zaandam 
W. P. C. van Willegenburg, Utrecht 
mw M. J. H. Willinge, Utrecht 
mw drs C. G. S. Wilmer, Utrecht 
P. Wilmink, Leusden 
W. van der Wilt, Utrecht 
J. J. H. A. Wilten, Leersum 
mw G. J. J. van Wiemersma Greidanus, 
Eindhoven 
W. L. A. Wind, Maarssen 
K. L. Winkler, Utrecht 
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C. de Winter, Utrecht 
Jkvr. prof. dr J. M. van Winter, Utrecht 
H. Wisman, De Bilt 
drs H. Wissink, Maarssen 
J. E. de Wit, Utrecht 
J.H, de Wit, Utrecht 
H.C. de Wit, De Bilt 
P.S. A.de Wit,Odijk 
mw W. de Wit, Amsterdam 
P. Ph. Wittebol, Brisbane (Australië) 
G.Witteveen, Utrecht 
mw A. Witvliet-van de Berg, Utrecht 
F. Witzel, Nijkerkerveen 
L. van Woerden, Utrecht 
H. Th. G. Woertman, Utrecht 
J. D. Th. Wolters, Utrecht 
mw A. R. Wolters-de Jong, Utrecht 
dr D. Wolvius, Utrecht 
B. van der Woord, Bilthoven 
H. L. van der Woord, Baarn 
J. van den Worm, Utrecht 
J. W. Worst, Woudenberg 
mw A. Wouda, Utrecht 
C. J. Wouda, Nieuwegein 
Sj. Wouda, Vianen 
D. van Woudenberg, Utrecht 
dr O. J. Wouters, Utrecht 
W. A. Wijburgjr, Utrecht 
mw A. Wijers-Gils, De Meern 
drs D. van Wijk, Utrecht 
G. van Wijk. Bilthoven 
H. J. van Wijk, Utrecht 
mw J. A. E. van Wijk, Utrecht 
mw J. J. van Wijk-Robaard, Nieuwegein 
mw G. L. van Wijk-de Ruiter, Utrecht 
G. Wijnand, Utrecht 

mw H. Wijnands, Maarssen 
drsj . S. Wijne, Utrecht 
mrH. A. M. Wijnne, Utrecht 

mw J. W. van Zaanen, Utrecht 
B. K. W. van der Zalm, Utrecht 
J. Zandleven, Utrecht 
mw M. J. Zandstra-van Dijk, Nieuwegein 
mr P. van Zanten, Utrecht 
J. P. de Zeeuw, Bussum 
dr B. Zegers, Utrecht 
W. J. M. van Zeijst, Groningen 
C. J. van Zelm, Utrecht 
E. M. van Zelm, Utrecht 
H.L. van Zelm, De Bilt 
W. L. L. van Zenderen, Utrecht 
ir H. Zeydner, Baarn 
dr S. B. G. Zilverberg 
Th. J. A. Zoetelief, Zaandam 
C. L. Zuidervaart, Utrecht 
T. H. van Zundert, Utrecht 
F. van Zutphen, Nieuwegein 
H. van Zuylen, Utrecht 
H. Zwaagman, Utrecht 
mw E. J. Zwager-Gehner, Utrecht 
W.Zwanikken, Utrecht 
R. Zwart, Bunnik 
F. A. Zwarts, Maartensdijk 
H. W. Zweers, Teuge 

K. Zweije, De Bilt 
F. A. M. van Zwieten, Utrecht 
R. Zwolschen, Hei- en Boeicop 
J. G. Zijffers, Veenendaal 
mw M. van Zijl-Koppens, Utrecht 
mwA. A. B. Zijlstra-Looyen, Utrecht 
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