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S T I C H T S - G E L D E R S E G R E N S P E R I K E L E N 

(Fragment uit een verhandeling over 
„Landtscheydinge tusschen die Gelderschen ende die van Utrecht"). 

Het wetsontwerp van de interprovinciale commissie ter wijziging van 
de Stichts-Gelderse provinciale grens beeft in Veenendaal en om-
geving de gemoederen in beroering gebracht. De geschiedenis begint 
zich ook hier te herhalen, want in de zestiende eeuw ontstonden 
reeds grensgeschillen. De rivaliteit tussen beide gewesten kwam ten 
dele voort uit het feit dat de Veluwe oorspronkelijk tot het wereld
lijk gebied der Utrechtse bisschoppen behoorde. Hoewel het onder
zoek naar de oorsprong van de Sticht.se rechten op de Veluwe nog 
steeds een crux is en een onopgelost raadsel vormt i ) , staat wel vast 
dat de Gelderse graven in de der t iende eeuw tie Veluwe in leen hiel
den van de hertog van Brabant en deze op zijn beurt van de Utrechtse 
bisschop 2). „Laeter in 't jaer 1,811 is er tusschen Bisschop Guido en 
Grave Reynald verafgescheyd, (d.i. bepaald) dat de Geldersse Graven 
de Velouw en andere after-leenen die sy door gunst der Brabanderen 
bezaten, namacls, met uytsluytinge van den Brabander, by den Bis
schop zelve zouden belijden" 3). Dit gebeurde toen graaf Re inoud 
van Gelder uit Italië terugkeerde, waarheen hij keizer Hendr ik VII 

]) J. F. Niermeyer, Lotharingen en Friesland onder Duitse koningsmacht, 
hoofdst. 14 De vorming van het Sticht Utrecht en het Prinsbisdom Luik' 
in: Alg. Gesch. der Nederlanden II blz. 40. Utrecht 1950. 
Vrgl. de lijst van schenkingen in Velua Catholica I door J. W. Oostveen 
e.p. Eigen uitgave 1950. 

-) Niermeyer i.e. 
3) Arend van Slichtenhorst, Alle de XIV boeken van de Celdersse Geschiede

nissen Boek I Tooneel des Lands blz. 109. Arnhem 1653. 
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vergezeld had die, door Dante met geestdrift begroet, daar de rust 
had trachten te herstellen, verstoord door de strijd van Wel len en 
Gibellijnen. T e Arnhem werd toen, in aanwezigheid van o.a. de 
lieren van Bronkhorst, Wisch en Batenburg, tussen bisschop en graal 
„eens voor al over-gekoemen, da t de Geldersche Graven van nu 
voortaen de Velouw, ende alle 't geen waer in sy beleend waeren, 
niet van den Brabander (die wt enkel waen en laetdunkendheyd na 
verscheyde aenmaeningen had versloft nieuwe verlybrieven van den 
Bisschop te begeeren) maer alleen van den Bisschop als naesten wt-
geever te leen zouden ontfangen" 4). 

Maar hiermede was de strijd nog niet ten einde. W a n t sedert dien 
kwam Gelre in feite in de macht der Gelderse graven, die hun graaf
schap tot het aanzienlijkste in het noorden wisten te ontwikkelen, na 
Hol land. Zij trachtten, evenals de graven van Holland, h u n invloed 
op het Sticht voortdurend uit te breiden. Zelfs toen in 1528 de tem-
porali teit van het Sticht verloren was gegaan, bleef de rivaliteit be
staan. En thans kan men weer relicten bespeuren van de oude 

v e t e . . . . 
Tussen het Nedersticht en (.eire strekten zich destijds resten van 

ontoegankelijke wouden en brede veeninocrassen ui t 5). Slechts 
bij Rhenen bevond zich in het zuiden een corridor. Om deze 
af te grendelen had bisschop Godfried van Rhenen omstreeks 
1178 het slot Ter Horst doen bouwen ' ! ) , wat de Geldersen 
bewoog op hun beurt kastelen op te richten om de Stichtse 
plunderaars een halt toe te roepen. „Schrix tegen over ende na by ter 
Horst hadden de Geldersse Vorsten, in spijt van de Bisschopsse, doen 
legghen eene andere Strekte, hoewel van mindere sterkte en begrijp, 
(d.i. omvang) met naemen Tmi-horst, om alzoo het eene mes 
met het ander in de kooker te doen h o u d e n " zegt Van Slichtenhorst 
laconiek?). Behalve Tar thors t lagen aan de Gelderse zijde de sterkten 
Harselo, Nergcna, Boekelo e.a. 8), zodat de afgrendeling van de zui
delijke corridor - bij Amersfoort bevond zich de noordelijke, be
schermd door het huis T e r Eem - wederzijds was. 

Ondanks deze voorzorgen werd er van beide kanten geplunderd en 
gebrandschat. T o e n in 1537 Rhenen door de Geldersen was ingeno
men, werd T e r Horst door hen geslecht „op dat liet schier ofte mor-

-i) Van Slichtenhorst, Bock VI blz. 111. De sneer aan hel adres van de Braban
der doet de vraag rijzen naar S's historische objectiviteit. Zie hiervoor 
G Beernink. De geschiedschrijver en rechtsgeleerde dr. Arend van Slich
tenhorst en zijn'vader Brant van Slichtenhorst, hoofdst. XV. Werken 
Gelre nr. 12 Arnhem 1916. 

•->) C H Edelman Over de plaatsnamen met het bestanddeel woud en hun 
betrekking tot de bodemgesteldheid. Bijdr. en Meded. der Xaamkunde-
Commissie van de K. X. A. v. W. te Amsterdam 1955. 

o) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht I nr. 499 Utr. 1920. Volgens S. 
Muller Fz. is deze oorkor.de \ erdacht. 

') Tooncel des Lands blz. 104. . 
8) Historische gegevens over en fraaie afbeeldingen van deze huizen in Ge

schiedenis van Ede III Kerkdorpen en buurschappen. Uitg. ver. Ond-l-.de  
te Ede 1946. 
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ghen (d.i. vroeg of laat) weder in des vyands handen koemende te 
vallen, die van Wageningen, alwaer het schricks teghen over lagh, 
niet en moghte beschaedighen" 9). 

Toen men omstreeks 1500 de venen ging exploiteren en de turf
handel begon te bloeien, ging men zich voor het verloop van de grens 
wederzijds interesseren, want deze was niet nauwkeur ig bepaald, laat 
staan gecarteerd, blijkend uit het volgende voorval. Ti jdens het gra
ven van de Grift op last van bisschop David van Bourgondië van 
1473—1481 bezocht hij eens het werk. He rman Rijers, die meegroef, 
verklaarde later „dat bisschop Davidt selver op die Grift quam, daer 
die graevers stonden en groeven, seggende tot hen: „gesellen, en 
graeft myn neef van Gehe niet te nae" ende dat zyluyden gravers 
syn Genade ter antwoort gaven: „dat sy op verre nae den Gelderschen 
gront niet en raeckten", ende toonden syn Genade, hoe verre dat des 
Gelderschen gront daer af was, hem leydende tot Abtsgrave toe" i ° ) . 
Abtsgrave was een water loodrecht staande op de Veltgensgrave d.i. 
de huidige Nieuweweg. 

Later is de grens nauwkeurig bebakend en vastgesteld, maar de 
tegenstellingen bleven bestaan, zoals we zagen, ook na 1543, toen 
Gelder door Karel V bij de Nederlandse gewesten werd gevoegd. Een 
symptoom hiervan is een grensincident uit het begin van de zeven
tiende eeuw, verhaald in een attestatie n ) u i t 1697, luidende als volgt: 
Attestere ende verclaere ick onders. Beernt Jansz., out ongevcerlyck 
vier ende 't seventich Jaeren, woonende tot Renswoude, ten versoecke 
van de Veenraden der Gelderse en Rhenense venen, dat ick mijn Va
der zaliger J a n Hendricksz. bij sijn leven verscheijde reijsen (d.i. ke
ren) hebbe hooren seggen, dat hem seer wel geheughde en voor
stemt, dat 'er achter 't School-huijs van Venendael een gemene wegh 
geweest was, die sijn begin nam tusschen de huijsinge jegenwoordigh 
toecomende de weduwe van Wouter Stevensz., ende dat van Andreas 
Essenius, ende van daer streckte achter heen de andere huijsingen 
daer ont ren t staende, Noortwest op nae de Nieuwe-molen, en soo 
voort nae de Venloe toe; Voegende mijn voorsz. Vader daer bij, 
dat te t hem wel bekent was, dat 'er eens drie vijandelijcke personen 
van de Gelderse zijde in Venendael als gevangen hadden mede ge
nomen de Man van de Moeder van de oude Janni t je van Schadijck. 
Ende dat hij hem de voorsz. wegh bij de jegenwoordige huijsinge 
vande Weduwe van Wouter Stevensz. een weynich opgebracht heb
bende, den selven gevangen twee van de voorsz. vijanden met een 
mes soodanigh gestoocken hadde dat sich den derden op de vlught 
begaff, ende hij gevangen alsoo van de voorsz. vijanden los geraeckte; 
Verclaere wijders, dat ick mijn voorn. Vader zaliger hebbe hooren 
seggen, dat hij drie Jaeren voor kneght hadde gewoont bij de voor-
gemelte Jannitje van Schadijck, ende daeromme vant voorseijde seer 

») Van Slichtenhorst, Boek XI blz. 396. 
10) } . T- Dodt van Flensburg. Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschie

denissen inzonderheid van Utrecht, deel IV blz. 41 Utrecht hS44. 
11) Archief Veenraadschap Veenendaal, l m . nr. 150. 
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goede kennisse hadde; Gelijck oock getuyge, dat mijn voorn. Vader 
in den Jaere 1672 deser werelt is overleden inden O u d e r d o m van 85 
a 86 Jaeren. Alle 't welcke alsoo waerachtich sijnde,, présentere 
't selve ten allen tijden bij vermaninge nàerder met Solemnelen eede 
te becrachtigen: Des t 'Oirconde is dese bij mij Attestant geteijckent 
Op den vierden Meert 1697 tot Renswoude. 

Dit merck 1 2 ) ^ ^ is aldus 
bij Beernt > v jT Jansz. 

Attestant voorsz. ^ \ / selffs 
geseth y Mij preesent 

Aert Jansz. / J. Boumeister 
als 1697 Notar is 

getuyge 

Een anecdote als zodanig' heelt weinig waarde. Hier echter is zij 
tekenend voor de verhoudingen aan de grens. Wel is zij niet pikant-
romantisch als de huwelijksrituele maagdenrool der Sabijnen, maar 
zij is een voorbeeld van mensenroof uit vijandschap. 

D. P H I L I P S 

12) Het (huis) merk stelt vermoedelijk de levensboom voor. Het tweede lijntje 
van boven rechts duidt op een jongere familietak. Het streepje door de 
stam zinspeelt op kerstening. „Over huismerken is, in 't bijzonder in ons 
land, weinig geschreven, en dat weinige getuigt dan nog maar al te 
dikwijls van misverstand" zegt dr. P. J. Meertens, directeur van het Volks-
kunde-bureau der K..N.A. v. W. in zijn inleiding tot het aardige alzijdige 
boekje van dr. H. W. M. j . Kits Nieuwenkamp „Het raadsel der huis
merken" Amsterdam 1955. Dr. Kits Nieuwenkamp, de grondlegger van de 
folkloristische heraldiek in ons land, beijvert zich in de studie der huis
merken. Vgl. zijn opstel „Iets over huismerken in 't algemeen" in „Oost-
vlaamse zanten" 23ste jaargang 1948. Van deze ongezochte gelegenheid 
moge ik gebruik maken de aandacht van onze leden te richten op huis
merken, meestertekens, grafmerken, analphabetentekens, koopmansmerken, 
notarismerken, poorters- en vissersmerken. 

G R I J P B A A R VERLEDEN 

Zij, die zich bij h u n belangstelling voor de geschiedenis van Utrecht 
in hoofdzaak l ichten op de 19e eeuw, vinden een dankbaar arbeids
veld. Het is waar, dat Utrecht in die periode weinig meegemaakt 
of tot stand gebracht heeft van grootse allure. Veeleer teerde de 
stad nog méér in dan zij al van het midden der 16e eeuw af had 
gedaan. Professor Van Oosterzee, hoogleraar te Utrecht van 1863 tot 
1882, schreef in 1869 een versje, waarin hij de Domtoren ziet met 
een grote slaapmuts er op. Dat was karakteristiek voor het Utrecht 
van de vorig eeuw'. 

Toch moet men voorzichtig zijn met het geven van zo'n algemeen 
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J. H. Verheyen, Geertekerk te Utrecht, 1819. 
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oordeel. Wie /ich in de historie verdiept, ontmoet namelijk meer
malen hlijken van het tegendeel. Er was wel degelijk leven in 
Utrecht en er werd ook iets gepresteerd, dat meer dan locale en 
meer dan eigentijdse betekenis had. 

Een bewijs hiervan levert het Genootschap Kunstliefde te Utrecht , 
dat bij de viering van zijn 150-jarig bestaan de tentoonstell ing Beitel 
en Palet op touw gezet heeft. Wie in het Centraal Museum de zalen 
rondgaat (en hiervoor bestaat tot 15 december gelegenheid), krijgt 
een heel andere indruk van Utrecht dan het algemene oordeel 
suggereert. Voor de 20e eeuw is da t al heel evident, maar het geldt 
evengoed voor de periode, die nu honderd jaar achter ons ligt. De 
heer Pieter Christoffel Wonder , oprichter en directeur van Kunst
liefde in 1807, die ons met een vrijmoedige en zelfbewuste blik ui t 
zijn zelfportret toekijkt, lijkt zeker niet iemand, die genoegen n a m 
met een „dooie boel". Deze man wist wat hij wilde. Leest men de 
geschiedenis van Kunstliefde, zoals deze bij he t 140-jarig bestaan 
door mr. J. W. C. van Campen te boek gesteld is, dan treedt klaar 
aan de dag, dat P. C. Wonder ook geregeld opvolgers heeft gehad 
die in zijn geest handelden. Aldus werd het Genootschap Kunst
liefde een instelling, waarmee Utrecht voor de dag kon (en kan) 
komen. He t genootschap heeft, volgens de heer J a n Engelman in 
de catalogus van Beitel en Palet, „tradities, die van verre her inneren 
aan de dagen der Verlichting en die het een eigen aangezicht geven 
onder de stedelijke verenigingen". 

In Kunstliefde bezit Utrecht een bewijs (er zijn méér bewijzen!), 
dat het in de 19e iets van wezenlijke waarde bezat. Misschien ver
diende het dit bewijs destijds niet. De affaire tussen de kunstver
zamelaar Boymans en burgemeester Van Asch van Wijck, die ten
gevolge had, dat de schilderijencollectie-Boymans niet in Utrecht 
maar in Rot te rdam belandde, spreekt duidelijke taal! Gelukkig heeft 
het Genootschap Kunstliefde er voor gezorgd, dat het schilderijen-
bezit van de stad Utrecht in de 19e eeuw voor een groot deel 
behouden bleef. T o e n in 1921 het Centraal Museum werd geopend, 
kon de collectie schilderijen, door de goede zorgen van Kunstliefde 
gespaard, aldaar worden ondergebracht. Dr. Maria Elisabeth Hout 
zager, directrice van het Museum, maakt hiervan in de catalogus 
met dankbaarheid melding. Zij spreekt ook van een ereschuld, die het 
Centraal Museum ten opzichte van Kunstliefde heeft. 

Dat het Museum met de tentoonstelling Beitel en Palet bezig is de 
ereschuld in te lossen, valt alleen maar te loven. Natuurl i jk aller
eerst gezien van artistieke zijde. Maar er zijn meer kanten aan deze 
expositie. Daarom wordt er in di t maandblad ook mededeling van 
gedaan. 

Het Genootschap Kunstliefde vertegenwoordigt een stukje stads
historie. En het is grijpbare historie! De beminnaars van de 19e eeuw, 
het tijdperk van grootvader en overgrootvader, herleeft hier geheel. 
Voor een reconstuctie van de middeleeuwen, de gouden eeuw, zelfs 
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de 18e eeuw moeten wij ontzaglijk veel tevoorschijn halen, en dan 
bestaat nog de kans dat wij een scheef beeld krijgen. Maar voor de 
19e eeuw hebben wij niet meer nodig dan de twee genoemde voor
vaders. Met behulp van hun her inner ingen en aanwijzingen kunnen 
wij honderdvijftig jaar zowat omvatten. 

Betreft dit de geschiedenis van Kunstliefde als zodanig, nog sterker 
komt de stadshistorie uit in datgene wat tentoongesteld is. Van de 
eerste zalen smullen velen, die het oude Utrecht liefhebben. Wat 
een aantrekkelijkheid bezit het frisse paneel van Verheven, de Geerte-
kerk in 1819. Dit thans herleefde kerkgebouw zien we ook van 
b innen op een schilderij van Bosboom (niet. het bekende stuk van 
de avondmaalsviering). Voorts is er een interieur van de Buurkerk 
van mevrouw Adriani-Hovy, die in he t begin van deze eeuw de 
oude kerken van de stad in beeld bracht (het Heemschutboekje 
over Utrecht van dr. A. van Hulzen bevat hiervan verscheidene 
afbeeldingen). De tentoonstelling krijgt een treffend accent, nu juist 
op 7 november mevrouw Adriani is overleden. Zij was erelid van 
Kunstliefde, maar de stad had eveneens verplichtingen aan haar, om
dat zij tal van Utrechtse objecten heeft geschilderd. 

Mevrouw Adriani legde ook het inter ieur van de oude schouwburg 
op het Vreeburg vast, zoals de expositie Iaat zien. Van G. W. P. van 
Dokkum is een orginele „opname" van het Pausdam aanwezig, en 
wij zitten midden in de modernen bij B. jonkers , die op suggestieve 
wijze het huis Lievendaal op Lepelenburg vereeuwigde. W. van 
Leusden prijkt o.a. met een ets van het Vreeburg. Ook J. H. Moes-
mans „het gerucht" is gemakkelijk te lokaliseren! 

Wie bui ten de singels gaat, kan plezier hebben in het gezicht op 
de Domtoren van Charley Toorop . Zij maakte het omstreeks 1917 
en koos als „s tandpunt" de Ostadelaan, zodat ook de kasteelachtige 
contouren van het r.k. oudeliedenhuis zichtbaar zijn. Jat ie Schmidt-
van Melle zocht voor haar „staalconstructie" het Pegusgebouw uit. 

Naast datgene wat als schilderij of ets het stadsbeeld van Utrecht 
vastlegt, zien wij de portret ten van bekende LJtrechters. Beets is er 
te v inden op het,schilderij van Thérèse Schwartze, en Jan Hendr ik 
Brom in zijn atelier, door A. G. A. van Rappard . Mgr. E. Lagerwey 
en nog enige andere levende stadgenoten ontbreken hier niet. De 
afdeling „beitel" geeft op dit gebied nog meer. Daar zien wij o.a. 
dr. H. van der Vuurst de Vries, in beeld gebracht door Pieter 
d 'Hont . 

Tenslot te zijn er de penningen, die de gedachtenis aan eertijds 
vooraanstaande figuren uit Utrecht bewaren. Een penning uit 1864 
op het 25-jarig burgemeensterschap van mr. N . P. J. Kien, die de 
eerste-steenlegsrer was van het aebouw voor Kunsten en Weten-
schappen en van het oude gedeelte van de Wil lem Arntzstichting 
tegenover het Centraal Museum; een penning op de 70e verjaardag 
van prof. Donaers (1888), op net óO-jarig priesterschap van ingr. 
G. W. van Heukelom (1909) e.d. 
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Portret van N'icolaas Beets (1814—1903) door Thérèse Schwänze, 1881. 

Beets dichtte zelf op dit portret: 

Die vriendelijkheid past bij geen tabberd, roept men luid. 
Och, laat mij vriendelijk zien! Trek eer mijn tabberd uit. 
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Er zijn dus, ook voor degenen die niet in de eerste plaats voor 
de kunst gaan, redenen genoeg om Beitel en Palet te bezoeken. 
Laat n iemand de kans verzuimen om dit stukje grijpbaar verleden 
van Utrecht binnen zijn bereik te krijgen. Wie de catalogus koopt, 
bewaart een goede her inner ing aan de tentoonstelling, en bovendien 
heeft hij daarmee in een notedop de geschiedenis van Kunstliefde 
steeds bij de hand. DE T. 

EEN M E R K W A A R D I G K O O R K A P S C H I L D 

O p de in de/en zomer gehouden tentoonstelling van „ laa tmidde l 
eeuwse pa ramen ten" in het Oud-Katholiek Museum was ook aan
wezig de koorkap van bisschop David van Bourgondië, 1456—1496, 
welwillend daarvoor afgestaan dooi' den aartsbisschop van de oud-
katholieke kerk van Utrecht. Aan vele leden van „Oud-Utrecht" is 
dit kunstwerk bekend uit het opstel van dr. D. T h . Enklaar in het 
jaarboekje der vereniging 1931. Met schild of clipeus heeft echter 
een iconografie, waarop wijlen prof. dr. W. Vogelsang reeds wees 
in 1918 bij de tentoonstell ing „Utrecht 's kunst in opkomst eti bloei 
650—1650" in het Centraal Museum en hij wees daarbij naar het 
„Speculum Lumanae Salvationis". Dit beroemde platenboek of blok-
druk in latijnse of nederlandse tekst behoort tot onze oudste druk
ken. Het bleef echter bij mondelinge aanwijzing van de typologische 
voorstellingen, welke hier de verrijzenis van Christus vergezellen, zoals 
op de tentoonstellingscatalogus van 1948 slaat aangegeven: „Op het 
schild de verrijzenis van Christus met links een groote beestenkop". 
Deze beschrijving vinden wij ook in de dissertatie van mej. dr. B. 
Jansen over „het laatgotisch borduurwerk in Neder land" blz. 153. 

„De clipeus, zo lezen wij daar, stelt de verrijzenis van Christus 
voor met op de voorgrond de ontstelde wachters, links een grote 
beestenkop". Dr. B. Jansen getuigt elders (blz. 43): „Iconografisch 
merkwaardig is de grote hondekop links op tie voorstelling. Het 
is mogelijk, dat hier nog gedacht is aan de nederdal ing van Christus 
ter helle. De renaissance kende de juxtapositie van taferelen uit de 
oudheid met die uit het leven van Christus: de nederdaling van 
Hercules in de onderwereld, waar hij Cerberus de helhond over
weldigde, wordt vergeleken met de nederdaling van Christus ter 
helle. Het is mogelijk dat een dergelijke gedachtengang heeft voor
gezeten". In het „ T e n geleide" van de in september van de dit jaar 
gehouden tentoonstell ing wordt de voorstelling weergegeven met 
nagenoeg dezelfde woorden als in de aangehaalde'dissertatie en „links 
een grote dierenkop De hellemond." (No. 24.) 

Wat is nu de betekenis van deze dierenkop? Volgens de Biblia 
pauperum werd de verrijzenis altijd afgebeeld met twee constante 
prototypen: Jonas in het zeemonster (Jonas 1 : 2, Math. XI I : 40) en 
Samson met de poorten van Gaza. (Recht. 1 6 : 3 ) . Bij jonas leest 
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iisen: T e - t u m u l o christe surgentem dénotât iste. De/.e du id t LI, o 
Christus aan uit het graf verrijzend. In het oudste exemplaar der 
Biblia staat het verhaal van Samson naast de verzijzenis met het 
onderschrift: „Obsessus turbis Sampson valvas talit urbis". (Omsin
geld door de scharen droeg Samson de stadspoorten weg.) Ook deze 
scène staat op het Utrechtse koorkapschild ter rechterzijde, maar is 
niet opgemerkt of liever worth nergens vermeld. Later zou het reeds 
genoemde Speculum Lumanae Salvationis (Spiegel der menselijke be
houdenis) deze uitbeelding der verrijzenis nog meer verbreiden. Bij 
fonas staat: Exitus Jone de ventri ceti (de ui tgang van Jonas uit den 
buik van het zeemonster); bij Samson staat: Sampson tulit portas 
Gazae (Samson draagt de poorten van Gaza). Zo geven dus deze beide 
bronnen de betekenis der iconografische voorstelling op het koorkap
schild van bisschop David van Bourgondië, het Constanzer hand
schrift 14e eeuw, en he t Speculum in een nederlandse vroegdruk ui t 
Utrecht, (?) waarschijnlijk 1475—1480. Dit zijn echter niet de vroegste 
en oudste bronnen. Reeds in de twaalfde eeuw (f f81) staat op liet 
/.g. altaar van Nicolaas Verdun een rij van vaste typologische groe
pen, waarbij het feit ui t het nieuwe testament steeds in het midden 
stond. Ook gaat daar verrijzenis vergezeld met Jonas in de walvis en 
Samson met de poorten van Gaza. Beide worden met latijnse Leo-
ninische verzen verduidelijkt: Quem capit unda freti concludunt vis
cera ceti. (Wien het zeewater grijpt omsluiten de ingewanden van het 
zeemonster) . Viribus extortas fert montis ad ardua portas. (Krachtig 
draagt hij de uitgelichte deurvleugels op de hoogten van den berg.) 

Zo grijpt in zijn iconografie het koorkapschild van Utrecht nog 
in verre eeuwen terug. Maar belangrijker is de vraag, of niet de 
borduurwerker en diens ontwerper is aan te wijzen in Utrecht , waar 
in dien tijd van het einde 15e en begin 16e eeuw toch ook nog wel 
borduurwerkers geweest moeten zijn, die tot zulke dingen in staat 
waren. Of was het alleen mogelijk in Leiden en Amsterdam en elders? 

A. E. R I E N T J E S 

Lilt. O. A. Spitzen, Biblia pauperum in Gildeboek III (Utrecht 1881) Laib und 
Schwarz, Biblia pauperum. (Treib, in Br. 1892). 
Em. Mâle, L'art de Moyeuage III (1908) p. 233. 
Ernst Kloss, Speculum Lumanae Salvationis. München 1925 Floridus Röhrig, 
Der Verduner Altar, Klosterneuburg, 195!). Over Borduurwerkers in Nederland, 
Gildeboek XXXI, 1949 biz. 44. 

I E T S OVER DE BOERDERIJ L A A N W 1 J K T E L O P I K 
EN EEN U T R E C H T S E F A M I L I E 

In het koor van de Jacobikerk te Utrecht bevindt zich een grafzerk die 
onze aandacht vraagt voor tie nagedachtenis van Justus Kriex en 
zijn echtgenote Agnes de Milan. Wanneer wij, tlie zoveel geslachten 
later leven, langs deze zerk lopen, lezen we de namen, bestuderen — 
wanneer we daar belangstelling voor hebben — de daarop ingehakte 
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familiewapens, en gaan dan verder; er wordt aan degene voor wie 
deze zerk ter nagedachtenis is gesteld, niet meer gedacht. 

W a t anders wordt het als je zoals ik op andere plaatsen het ge-
slachtswapen weer ontdekt. Dan blijven je gedachten er op gevestigd, 
er komen vragen naar voren: wie waren dat? waarom is hun wapen 
hier afgebeeld? De belangstelling is gewekt, je gaat zoeken, je stelt 
hier en daar vragen. 

De familie A. Bosch te Lopik heeft in eigendom de boerderij 
„Laanwijk" liggende aan de Lopikerweg Oost no. 102 aldaar. O p een 
deurkalf in de voorgevel van deze boerderij is het jaartal 1614 in
gehakt en daarnaast de wapens van de familie De Milan. O p het 
orgelfront en een herenbank in de hervormde kerk te Benschop komt 
dit wapen ook voor 1 ) . ' tGeeft gevierendeeld I en IV op goud een zwarte 
adelaar, II en I I I op zwart een blauwe slang, die een kind in de bek 
heeft. De grafzerk in het koor van de Jacobikerk geeft o.m. het wa
pen De Milan doorsneden: boven een adelaar, beneden de slang. 

Een gesprek aangeknoopt met de heer A. Bosch over de ouderdom 
van zijn huis, bracht hem er toe zijn eigendomsbewijzen en daarbij 
behorende oudere stukken te tonen; ui t welke papieren het volgende 
kon worden vastgesteld: O p 12 jun i 1676 verkopen Jacob en Maria 
van Westerveld „Laanwijk" aan Pontianus de Cruijff. Na het over
lijden van Pontianus de Cruijff verkopen zijn erfgenamen het aan 
jonkvr. Agnes Kriex, dochter van wijlen Justus Kriex op 25 septem
ber 1678. Het blijft eigendom van jonkvr. Agnes Kriex tot aan haar 
overlijden op 23 november 1711. Zij en haar broeder Justus Kriex be
noemden bij h u n testament van 11 november 1711 het gereformeerde 
burgerweeshuis en de aalmoezenierskamer tot fidei commissaire erf
genamen. Justus Kriex herr iep op 27 december 1712 deze beschikking 
voor zoveel hem betrof. Verder vermaakte jonkvr. Agnes Kriex o.m. 
aan de armen van de waalse gemeente ƒ 1000,— en aan de Jacobikerk 
tot onderhoud van die kerk de rente van een som groot ƒ 300,—. 
Voorts legateerde zij aan de bewoners van Laanwijk enkele kleine 
bedragen tot een totaal van f 150,—. 

De heren regenten van he t gereformeerd burgerweeshuis en de aal
moezenierskamer bleven in het bezit van de nalatenschap tot 20 no
vember 1878. Na een proces h u n aangedaan door een 46-tal erfgena
men van jonkvr. Agnes Kriex veroordeelde de rechtbank de gedaag
den Franciscus Marinus Royaards rentmeester van het gereformeerde 
burgerweeshuis te Utrecht en Federik Ernst Godlieb Selle, secretaris 
van het burgerlijk armbestuur en van de aalmoezenierskamer te 
Utrecht al hetgeen zij bezaten ui t de erfenis van jonkvr. Agnes Kriex 
aan de familie over te dragen. Vanaf deze da tum is Laanwijk dus in 
het bezit van de familie wijlen Agnes Kriex. In 1880 wordt de hof
stede Laanwijk in het lokaal van verkopingen te Utrecht Achter St. 
Pieter Wijk F no. 363 verkocht ten behoeve van de erfgenamen. Ko
per van de percelen 2 en 3 werd Johannes Bosch grootvader van de 
tegenwoordige eigenaar. 

l) zie Maandblad Oud-Utrecht 1956 no. 12 blz. 100. 
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Deurkalf boerderij Laanwijk te Lopik. 

Jonkvr. Agnes Kriex kwam dus in het bezit van Laanwijk op 
25 september 1678 en het blijkt dat /ij het voorgedeelte van het huis 
met de voortuin in gebruik had voor zomerverblijf. 

Hoe komt nu het wapen van de familie De Milan-Kriex op he t 
kalf van de voordeur? 't Is mogelijk dat zij ter weerzijde van het stich
tingsjaartal (1614) haar familiewapens deed aanbrengen, t Is ook 
mogelijk dat voordat Laanwijk in het bezit kwam van de familie 
Westervelt de bezitting reeds eigendom van Agnes' familie is geweest 
en zij zich daardoor gedrongen heeft gevoeld deze weer aan te kopen. 

Van jonkvr. Agnes Kriex vond ik de volgende gegevens: Zij is ge
boren te Utrecht en gedoopt in de Jacobikerk 2 februari 1640 als 
dochter van Justus Kriex, geboren te Sneek 26 september 1611, dom
heer van St. Marie te Utrecht, en Agnes de Milan geboren te Utrecht 
15 februari 1621 en overleden 6 maar t 1695. Uit het register van over
lijden te Utrecht vernemen we, da t is aangebracht de 7e november 
1711 „Jacobikerk overleden 23 november 1711 Juffw. Agnes Kriex 
bejaerde Juffw. laet nae een mündige broeder ende suster aan 
d'Nieuwegracht bij de VVittvr. brug (dat is perceel Plompetoren-
gracht no. 1 en 3). Drie uren beluid, de wapens opgehangen, en is 
gesonken ƒ 300,—." 

O p 5 februari 1695 is het huis Plompetorengracht no. 3 in het be
zit van Agnes' moeder gekomen; na de dood van haar moeder erft zij 
dit. O p 31 augustus 1699 koopt zij het huis no. 1. 

Wat de oorzaak is dat het wapen van de familie De Milan is aan
gebracht op het orgelfront van de hervormde kerk te Benschop is mij 
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nog niet bekend. Wel weet ik dat de familie daar verschillende be
zittingen heeft gehad. Van de boerderij Laanwijk zijn buiten de voor
gevel, in het voorhuis een mooie schouw, bedstede, enkele deuren en 
de balklaag tot in on/e tijd overgebleven. Ook de toegang tot het 
voorhuis en de voortuin is nog altijd afgescheiden van het geheel. 

Nu nog iets over de afkomst van onze Agnes. Hier volgt haar 
kwartierstaat: 

KRIEX - ROELAXTS BALBIAX - 1Ol ANSA M I L A X - M A E S DELCORME - DE RYCKE 

GIJSBERT KRIEX ALEXAXDRIXA BALBIAX DANIEL DE MILAX JOHANNA DE LORME 

[USTUS KRIEX, geb.: Sneek 26-9-1611 AGNES DE MILAN 
DOMEIEER St. MARIE Geb.: 15-2-1621, overl.: 6-3-1695 

(USEES KRIEX 
AGNES „ Geb.: 2-2-1640 

Overl.: 23-11-1711 

De Fouassa-Kriex (of Kriecx) en de Milan (Visconti) waren in de 
16e en 17c eeuw zeer bekende en rijke bankiersfamilies, die door 
huwelijk steeds meer met elkander verbonden werden. De Fouassa's 
en de Milan (Visconti) stamden uit Lombardije (Italië) , — de Kriex 
waren van Vlaamse afkomst. 

De naam lommerd is ontstaan uit de naam van de uit Lombardije 
afkomstige lieden — Lombarden. De toenmalige banken verstrekten 
leningen op alle mogelijke onderpanden. Het waren echter ook reeds 
wisselkantoren; zij zorgden voor het overmaken of innen van gelden 
enzovoorts, zoals onze tegenwoordige banken dat doen. 

Nu stonden de lommerden niet bij iedereen in goede reuk, 
vooral de hoogleeraren en predikanten hadden veel tegen de prak
tijken van deze banken. De bankiers waren echter zeer geachte en 
geziene personen. 

In 1636 wenste de vader van Agnes Kriex aan de pas gestichte 
academie te Utrecht te promoveren tot doctor in de rechtsweten
schappen. De hoogleraren wilden hem daartoe wel in de gelegenheid 
stellen, alleen onder voorwaarde dat hij geen lommerd meer zou 
houden. T o e n hij dan ook aan die voorwaarde voldeed, werd hij tot 
de verdediging van zijn proefschrift toegelaten en promoveerde hij 
30 januar i 1637 aan de Utrechtse Universiteit als eerste tot doctor 
in de rechtswetenschappen waarna hij ook het burgerrecht van de 
stad verkreeg 2). w S T O O K E R 

2) zie Acta et Décréta Senatus enz. uitgegeven door dr. G. W. Kernkamp eerste 
deel blz. 113. 
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B O E K A A N K O N D I G I N G 

T E R AA 

In de herfst van 1956 bij de voltooiing van de omvangrijke herstel
werkzaamheden aan de kerk te T e r Aa werd een a lbum over kerk, 
dorp en omgeving van dit dorp samengesteld op verzoek van de kerk
voogdij van de hervormde gemeente aldaar, door de heer R. J. Zoet-
hout , hist. drs. te Amsterdam, die in de oorlogsjaren een tijdlang in 
T e r Aa doorbracht. 

Bij onze voorjaarsexcursie dit jaar naar Kockengen en T e r Aa 
heelt de president-kerkvoogd onze aandacht op dit a lbum gevestigd. 
Bij de restauratie zijn in de kerk opgravingen gedaan, waarbij he t 
oude rondgesloten tufstenen koor weder aan het licht is gekomen. 
Door deze opgraving wordt de oorkonde van bisschop Andreas be
vestigd, vermeldende de stichting van deze kerk in 1138. Dat er in het 
midden van de vorige eeuw veel oudheden en oude stukken door on
kunde in het ongerede zijn geraakt, is wel algemeen bekend, maar da t 
deze oude oorkonde in het museurn Meermanno-Westreenianum te 
's Gravenhage omstreeks 1937 kon verloren gaan, zoals het boek ver
meldt, is toch wel verwonderlijk en ergerlijk. We lezen vele bijzonder
heden van de familie Van Reede van ter Aa, over he t verdwenen 
kasteel T e r Aa en over de fraaie gebrandschilderde ramen in de kerk. 
Van bijzonder belang' zijn de vele goede reproducties van een aantal 
tekeningen uit het Koninklijk Huisarchief, welke anders niet zo mak
kelijk onder ogen van het publiek komen. 

J. D.M.B. 

A C H T E R S T A L L I G E A A N K O N D I G I N G E N 

II . Stad Utrecht. 

(Vervolg.) 

J. van der Bilt, Over oude lengtebepalingen van Amsterdam, Leiden 
en Utrecht. In: Hemel en dampkring 48, 1950, all. 12. 

J. F. Niermeijer, Amsterdam als dochterstad van Utrecht . In: Tijd
schrift voor geschiedenis, 60, 1947. 

B. van 't Hoff, Grote stadspanorama's, gegraveerd in Amsterdam se
dert 1609. In : Jaarb. Amstelodamum 1955, blz. 81 — 131. 
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Onder de panorama's van 32 steden, hier vermeld met maten, jaartallen, teke
naars, graveurs, drukkers, uitgevers en boekverkopers, wordt genoemd het 
grote panorama van Utrecht (in vier bladen) van 1624, 1625 en later, getekend 
door J. C. Droochsloot, gegraveerd, gedrukt en uitgegeven door Hendrik van 
Stralen. Verder aantekeningen over andere panorama's van Utrecht. 

A. Notenboom, Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van 
het oorlogssehaderecht in Nederland vóór de tweede wereldoorlog. 
Rot terdam 1950, 152 blz. Proefschrift Rot terdam. 

Hierin o.a. over de regeling van de oorlogsschade geleden tijdens het ver
blijf der Fransen te Utrecht 167'-! —1673 en in de periode 1795 e.v. 

P. W. A. Immink, Stadsschoon. . . . en de stroom van den tijd. In: His-

toria 1944, blz. 169-175. 

Beschouwingen naar aanleiding van de tentoonstelling „Utrechts oude stads-
schoon" in het Centraal Museum. 

N. F. Dekker, Utrechts Ondegracht. In: Historia 1948, blz. 97—107. 

Burgerrecht is Burgerplicht. 

Aangeboden door het gemeentebestuur 1er gelegenheid van de Burgerdag 
1949 en volgende jaren. Bijdragen van verschillende medewerkers. In de uit
gaven van 1949—1954 een korte geschiedenis van de stad Utrecht. 

Utrecht 1946—1955. T i e n jaar gemeentelijk leven. (Utr. 1956), 93 blz. 

Uitgave van het gemeentebestuur. 

P. van Zanten, Storm over het Sticht. Utrechts grenzen gewijzigd. In: 
Provinciale Almanak voor Utrecht 1954, blz. 15—37. 

G. A. Evers, Kruisvaart en bruidstrouw. De (Utrechtsche?) overleve
ring van ,,het wonderbare vlas". In: Historia, 1947, blz. 131 —133. 

Adelbert neemt deel aan een Kruistocht. Zijn bruid Agnes stemt gedwongen 
toe in een huwelijk met Wolfaart, wanneer het vlas op haar spinrokken af-
gesponnen zal zijn. Het vlas vermindert niet. . . . tot Adelbert is teruggekeerd. 
Indien deze overlevering te Utrecht localiseerbaar is. hangen de straatnamen 
Joncfrouwenstrate ( = zuidelijk gedeelte van Springweg) en Wolfaartsieeg 
er mee samen. 

Dez., Kinderversjes uit Utrecht [opgetekend in 1917]. In: Ons eigen 

volk 3, 1943, nr. 2. 

}. D. M. Bardet, Een eeuw Spoorwegen in Utrecht 1843—28 Dec. 

1943. In : Spoor- en tramwegen 1943, nr. 46. 

] . H. E. Reeskamp, Paardentram, electrische tram en autobus in 
Utrecht. Wat zal de toekomst brengen? In: Spoor- en Tramwegen 
1947 nrs. 17 en 23 en 1948 nrs. 11 en 25. 

He t werk van De rode brug. Modern apostolaat aan de rand 
van een stad. (LUrecht 1949), 16 blz. 

Uitgave van de St. Joseph-parochie aan de Draaiweg bij het 12J/£-jarig jubi
leum van de St. Antoniuskapel op de Hoogstraat. 
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G R O N I N G E R S IN 1699 FER Z E I L J A C H T O V E R U R E C H T 
NAAR B R A B A N T 

Het artikel onder bovenstaande titel in enkele vorige nummers van 
dit blad behoeft enige aanvulling en verbetering. 

De reisgenoten van de kroniekschrijver waren niet „vader Eroon, 
mijn broeder L'ge ende sijn soon", maar: vader, Eroon, mijn broeder, 
Uge en diens zoon. De schrijver /egt, dat het moeilijk is meer na te 
»aan wie en wat de reizigers waren, daarbij veronderstellende, da t 
zij tot de koopmansstand behoren. Dit is niet juist. Degene, die het 
reisverslag bijhoudt, is de 22-jarige Groninger s tudent in de rechten 
Abel Eppo van Bolhuis, de latere secretaris en advocaat-fiscaal van 
het Winsumer- en Schaphalster Zijlvest en rigter te Warffum. Zijn 
vader was Michiel van Bolhuis, eveneens rigter te Warffum, afstam
meling van de bekende 16de eeuwse kroniekschrijver Abel Eppens 
tho Equart , wonende op Bolhuis (bij Eekwerd, gem. Loppersum) . 
De meevarende broer van Abel Eppo is de twee jaar jongere Lamber-
tus. Vrij zeker is dat Eroon, die Abel Eppo op verschillende reizen 
vergezelt, zijn studievriend is, de latere dr. Gerhard Froon, die in 
1726 rigter in Zuidwolde, in 1747 te Ellershuizen en in 1756 te Zee
rijp is. Uge behoorde tot het personeel van rigter Van Bolhuis. 

Michiel van Bolhuis en Louis T r i p van Warffumborgh, hoofdman 
van de Hoge Just i t iekamer te Groningen, kachten samen in 1695 
het eiland Rot tumeroog en dit is „het eyland", waarheen het gezel
schap het eerst zeilt en waar het blijkens de kroniek enige konijnen 
gaat vangen. 
L e i d e n A. B I C K E R C A A R T E N 

Deze gewaardeerde verduidelijking der bijdrage is reeds kort na 
hare verschijning in het februari- en m a a r t n u m m e r van deze jaar
gang ontvangen. Plotseling overvallen en lang durende ongesteld
heid, heeft plaatsing tot mijn spijt vertraagd. De op blz. 18 opgenomen 
weergave steunde geheel op de oorspronkelijke tekst en de daarbij 
in het handschrift gegeven interpunctie. 

Inzake het op blz. 25 genoemde pand Zijlenstein kan nader toege
licht worden, dat het zeer waarschijnlijk de toenmalige naam was van 
het 17de eeuwse huis, dat onder ' ju t faas aan de Utrechtseweg lag, 
en later zijn oorspronkelijke naam Zwanenburg ') herkreeg. Nada t 
het fraaie, landgoed, waarvan dit huis het cent rum vormde, in 
1874 door de r.k. gemeente van Jutfaas was aangekocht en haar 
kerk met nevengebouwen op dat terrein was verrezen, werd het huis 
als pastorie ingericht en in 1939 door een nieuwbouw vervangen 2). 
O p het toegangshek komt de naam Zwanenburg nog (of weer) in 
vergulde letters voor. E 

i) A. J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden Dl XIII 
Gorinchem, 1851. Blz. 403. 

2) A. E. Rientjes. Het kerspel futfaas. Opnieuw bewerkt en ui lwwven door 
J. G. Boeker f [Utrecht, 1947], Blz. 167-168. 
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