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Op de tentoonstelling 'Ketters en papen onder Filips II' (welke najaar 1986 in 
het Catharijneconvent te zien is geweest) werd ook een kleine afdeling gewijd 
aan het wel en wee van dit Utrechtse monument zelf. Vanuit het Catharijnecon
vent werden vanouds de johannieters in de Noordelijke Nederlanden centraal 
bestuurd. Deze hoofdvestiging of 'balije' ressorteerde onder de 'natie' Duits
land, een van de acht naar taal onderverdeelde 'groot-prioraten' van de johan-
nieter orde. Het oppergezag over de orde berustte bij de grootmeester, na 1529 
gevestigd te Malta. De 'balijer' van Utrecht had echter allereerst te maken met 
de grootprior van Duitsland te Heitersheim; zijn gebied besloeg het huidige Ne
derland minus Noord-Brabant, Limburg en Groningen. Aan het hoofd van de 
'balije' Utrecht stond tussen 1561 en 1602 Hendrick Barck. In de bestaande li
teratuur heet hij 'Berck', maar zelf ondertekent hij met 'Barck' wat ook op zijn 
portretpenning staat, reden genoeg om deze schrijfwijze te prefereren. Met be
trekking tot deze Barck nu konden op de Utrechtse expositie twee voorwerpen 
worden getoond die na recent onderzoek door de samensteller van dit artikel 
voor het eerst met zijn persoon in verband konden worden gebracht. Allereerst 
was er een geschilderd portret dat sinds de opening van het Catharijneconvent 
in de opstelling hing als 'portret van een onbekende johannieter, Utrechtse 
School, ca. 1540'1. Identificatie als Barck bleek mogelijk met behulp van een 
portretpenning uit 1562. De keerzijde toont de wapens Barck en Bentinck, en 
deze werden samen met de initialen H.B. en het jaartal 1572 onlangs ook op 
een doos, bestemd voor palla's of corporales, in het Catharijneconvent 
aangetroffen2. De corporale is een linnen doek, waarop tijdens de mis hostie, 
kelk en ciborie worden gezet, tegenwoordig een doek van 50 x 50 cm, maar in 
de middeleeuwen groter om met de punten omgeslagen de kelk van boven af 
te kunnen dekken zodat er geen ongerechtigheden in konden vallen. In de late 
middeleeuwen ontwikkelt zich het gebruik van de palla, een vierkant stuk kar
ton (ca. 15x15 cm) van onder met linnen afgewerkt, van boven eventueel met 
zijde, ter afdekking van de kelk aan de bovenzijde te gebruiken. Zowel de cor-

Met dank aan het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat deze 
publikatie financieel mogelijk maakte. 
RMCC s. 34, olieverf op paneel, 44x 39,5 cm; overgedragen door de Dienst Verspreide Rijkscol-
lecties te Den Haag op 9-9-1977 (aldaar geïnventariseerd onder nr. NK 1788, 'manier van C. An-
theunissen'). 
ABM t. 2080, wijnrood fluweel met gesneden en getrokken pool (granaatappelmotief) met orna
mentering in borduurwerk en geappliqueerde wapenschilden, 21 x 21 cm; gezien het inventaris
nummer is de doos waarschijnlijk rond 1925 binnengekomen ofschoon de mogelijkheid open 
blijft dat het hier om eerder verworven maar ongeïnventariseerd gebleven bezit gaat. 
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porale als de palla mochten niet door leken worden gereinigd vanwege hun 
(eventuele) contact met de geconsacreerde hostie en wijn. Voor het opbergen 
ervan had de priester behoefte aan een speciale doos. 
Het geschilderde portret kwam in 1977 naar Utrecht als bruikleen van het Rijk; 
vóór 1975 hing het in de Nederlandse ambassade te Parijs als werk in de trant 
van de Amsterdamse schilder Cornelis Anthonisz. De palla- of corporaledoos 
heeft een laag textielnummer binnen de collectie van het Aartsbisschoppelijk 
Museum en moet ca. 1925 zijn binnengekomen. Een wonderlijke speling van 
het lot heeft beide voorwerpen dus teruggebracht naar het Catharijneconvent 
voor welk gebouw Hendrick Barck van grote betekenis is geweest. 
Voorafgaande aan een nadere beschouwing van het thans geïdentificeerde por
tret zal in kort bestek worden aangegeven wat over Barcks jeugd bekend is. 
Veel nadruk krijgt uiteindelijk zijn verkiezing tot balijer in 1561 en het rumoer 
dat daarbij ontstaat. In het kader van de behandeling van Barcks palladoos uit 
1572 zal wat aandacht besteed worden aan de eerste twintig jaren van zijn balij-
erschap die tevens een bijzonder woelige periode binnen onze vaderlandse ge
schiedenis vormen. Onder balijer Bernard van Duven (1512/13-1551) had in 
1529 een gedwongen verhuizing plaatsgevonden vanuit de eeuwenoude vesti
ging op het Catharijneveld naar een half-voltooid klooster van de karmelieten 
aan de Lange Nieuwstraat (het oude Catharijneconvent stond op de plaats 
waar Karel V zijn 'Vreeburg' wilde bouwen) maar de afbouw van deze nieuwe 
behuizing vlotte niet. Van Duvens opvolger, Wouter van Bijier (1551-1560) 
wist de kerk uiteindelijk te voltooien en onder Barcks leiding kwamen convent 
en gasthuis gereed in de periode 1561-15803. Ook in breder verband dan dat 
van het Catharijneconvent moet Barck een figuur van betekenis zijn geweest 
getuige de omstandigheid dat hij met verschillende personen van historisch be
lang in contact heeft gestaan. In dit bestek ligt het niet in de bedoeling een uitge
breide biografische schets van Barck te geven maar wel wordt stil gestaan bij 
datgene wat over hem staat opgetekend in het verslag van de 'enquêtecommis
sie' die in 1561 door Brussel werd ingesteld inzake de 'kwestie Barck'. Die was 
ontstaan toen deze vrijwel direct na de dood van balijer Willem van Heteren 
(1560-1561) tot opvolger was gekozen. Kennelijk hadden de joharmieters van 
het Catharijneconvent zo inmenging van Brussel willen voorkomen. 
De politiek van Filips II in de Nederlanden was er net zoals die van zijn vader 
Karel V op gericht meer invloed te krijgen op belangrijke kerkelijke benoemin
gen; middelen daartoe waren de uitoefening van het recht op voordracht van 
kandidaten vooraf, en het al dan niet verlenen van het 'placet' achteraf. Die 
politiek stuitte in de Nederlanden echter op veel verzet; verworven privileges 
werden nu door bedreigde corporaties met hand en tand verdedigd4. De 
Utrechtse johannieters steunden daarbij op een pauselijk 'indult', een vrijstel
ling van een kerkelijke verplichting, uit 1472 dat hun het recht verleende hun 

3 Over de 16de-eeuwse geschiedenis van het Catharijneconvent zie: P. Q. Brondgeest, Bijdragen 
tot de geschiedenis van het gasthuis, het klooster en de Balije van St. Catharina der Johannieter-
ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht (Hilversum, 1901); Het Catharijneconvent 
Monument met Toekomst, bundel n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling georganiseerd door het 
Aartsbisschoppelijk Museum, Centraal Museum, Gemeentelijke Archiefdienst en Dienst Open
bare Werken te Utrecht (Utrecht, 1975). 

4 P. Gorissen, 'De invoering van het benoemingsrecht in de Nederlandse abdijen onder Karel V', 
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, IX (1955) 190-237; X (1956) 25-57. 
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Het onlangs geïdentificeerde portret uit ca. 1561 van Hendrick Barck, balijer van het Utrechtse 
Catharijneconvent. School Jan van Scorel, olieverf of paneel (44 x 39,5 cm). Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent, Utrecht. Foto: idem. 
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Zilveren portretpenning (diam. 58 mm) van 
Hendrick Barck in 1562 vervaardigd door 
Steven van Herwijck. Koninklijke Biblio
theek, Brussel. Foto: idem. 

Keerzijde van de portretpenning met het wapen 
van Barck. Heraldisch rechts is een kruis afge
beeld, het wapen van de johannieter orde; links 
de wapens van Barck, een roos, en van Bentinck, 
een ankerkruis. 

eigen balijers te kiezen; voor de zekerheid had men in 1561 dit recht terstond 
uitgeoefend om zo Brussel voor een fait accompli te stellen. Door het verslag 
van de commissie, gepubliceerd door Hensen5, zijn we uitstekend geïnfor
meerd hoe over Barck binnen en buiten het convent gedacht werd. Het geheel 
speelt in de jaren dat hij zich heeft laten schilderen. Een belangrijke kwestie 
voor de commissie was of Barck al 29 à 30 was (zoals zijn confraters dachten) 
of pas 24 à 25 (zoals de procureur-generaal van het Utrechtse Hof aan Brussel 
doorgaf). Het grafschrift6 van Barck vermeldt dat hij op 12 oktober 1602 op 
68-jarige leeftijd overleed en toen 49 jaar lid van de orde was. Dus werd hij tus
sen 13 oktober 1533 en 13 oktober 1534 geboren, zodat hij op 15 augustus 1561, 
de datum van de 'electie', 26 of 27 was. Het protocol stond niet toe de 'beklaag
de' zelf naar zijn leeftijd te vragen! Volgens Van Sasse van Ysselt7 werd Hen
drick Barck in 1534 te Zutphen geboren als zoon van Arndt Barck en Anna 
Bentinck; van vaderszijde stamde hij uit een Zutphens regeringsgeslacht, van 
moederszijde uit een riddermatige Gelders-Overijsselse familie. Uit de versla
gen blijkt dat Barck in Deventer in de late veertiger jaren heeft school gegaan. 
De prior van het convent Jacob Wijnen kende hem al 'gaende ter scholen tot 
Deventer, oudt wesende 13 of 14 jaren'8 en Johan van Deventer, secretaris van 
de balije, herinnert zich Barck 'gaende van Deventer ter schoole, sittende in ter
tio ofte quarto naar sijn onthoudt9. In 1552 of 1553 moet Barck tot de Utrecht
se johannieters zijn toegetreden en twee jaar later tot priester gewijd. 
Barck vervulde binnen het convent achtereenvolgens de functies van 'pitancie-

5 A. H. L. Hensen, 'Hendrick Berck, de laatste Balièr der Sint Jansheren te Utrecht', Archief voor 
de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, XXXV (1909) 1-77. 

6 E. van Engelen, 'Grafs en Wapen der Kerken van Uytrecht', I, 475, manuscript Gemeente
archief Utrecht, Bibl. nr. IX D XIX. 

7 L. A. M. van Sasse van Ysselt, Bijdragen tot de geschiedenis van de Johannieter orde en haar 
Commanderij in Montfoort (Montfoort, 1976) 77. 

8 Hensen, 'Hendrick Berck', 18. 
» Idem, 48. 
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meester' (ca. 1556-58)10, 'kelderwaerder' (ca. 1558-60) en 'keuckemeester' 
(1560-61). De functie van kelderweerder (of 'econoom') was voor iemand van 
ca. 24 al een zeer verantwoordelijke; in de Haarlemse commanderij had deze 
het conventszegel onder beheer11. Dat de balijer Wouter van Bijier grote ver
wachtingen had van de jeugdige Barck blijkt uit verschillende passages in het 
rapport. Zo zegt Alexander de Coninck, oud-burgemeester van Utrecht, bij 
Van Bijier aan tafel vaak te hebben geconverseerd met Barck. Dat is opvallend 
omdat de balijer buiten het convent in een apart huis woonde12. De gescheiden 
huishouding van balijer en conventualen hield verband met de dubbelfunctie 
van de eerste: enerzijds was hij commandeur van het Catharijneconvent als af
zonderlijke vestiging, anderzijds hoofd van de balije Utrecht als bestuurlijk ge
heel. Dat Barck als conventuaal al geregeld bij de balijer at, was dus ongewoon. 
Van Bijier zag in Barck echter 'een toecomende man [...] daer van in toeco-
mende tijden gedient soude mogen werden'13. Voor de gezondheid van deze 
'coming man' was Van Bijier bezorgd, zoals blijkt uit de verklaring van meester 
Balthasar van Bliënburch, doctor in de medicijnen te Utrecht. Deze heeft op 
verzoek van de balijer gedurende drie maanden Barck behandeld voor een milt
aandoening waarbij hem door Van Bij 1er gevraagd was 'dat hij alle diligentie 
ende neersticheyt soude willen doen aenden persoon van den voorseyden heer 
Henrick om hem te helpen ende met Goots hulpe te cureren, daerbij seggende 
dat hij inden voorsyde heer Henrick voorsien hadde om in toecomende tijden 
te mogen werden het hoofd vanden voorseyde convente'14. Toch werd Barck 
toen Van Bijier op 3 maart 1560 overleed voor de opvolging nog te jong en on
ervaren geacht. Benoemd werd Willem van Heteren, die anderhalf jaar later 
overleed. Wat er op 15 augustus 1561 in het convent gebeurde laat zich met be
hulp van het verslag van uur tot uur nagaan. Ons interesseert natuurlijk vooral 
de rol van Barck binnen dit geheel. 

15 augustus 1561 

Vanaf twee uur in de ochtend ontstaat er rumoer binnen het convent wegens 

10 Idem, 33; de 'pitancie-meester' had als taak het leven der conventualen wat te veraangenamen 
door vanuit een speciaal fonds geregeld aan de sobere maaltijden iets lekkers toe te voegen. Vol
gens S. Muller Fz. ('De Johannieters in Nederland', Onze Eeuw, XVIII (1918) 28-52 en 129-173, 
m.n. 156) wist de pitancie-meester 'een blijden lach te tooveren op hunne uitgevaste kaken door 
hen te verrassen met vijgen, rozijnen, krakelingen of noten'. 

" Van Sasse van Ysselt, Bijdragen Johannieter orde, 45. 
12 Brondgeest, Bijdragen gasthuis, 21-22; Muller 'Johannieters in Nederland', 43; de misvatting 

dat de balijerswoning zou hebben gestaan in de Hamburgerstraat komt voort uit de vondst in 
een huis aldaar van een in relief gebeeldhouwd fries uit de vijftiger jaren van de zestiende eeuw 
met daarop beide patroonheiligen (Johannes de Doper en Catharina) van de johannieters, thans 
in het Centraal Museum Utrecht (Catalogus van het Historisch Museum der Stad (Utrecht, 
1928). Het fries is ontstaan in de periode dat Wouter van Bijier balijer is (tussen 1551 en 1560). 
Thans kan worden vastgesteld dat deze moet hebben gewoond in een gedeelte van het huidige 
pand Nieuwegracht 67. Eind 1981 werd door de ROVU daar het fragment van een geschilderd 
wapen ontdekt dat vanuit het zeer naburige Rijksmuseum Het Catharijneconvent werd geïden
tificeerd als dat van Van Bijier. In het Maandblad Oud-Utrecht, LV (1982) 64-65 publiceerde 
A. F. E. Kipp twee sleutelstukken uit het zelfde pand, versierd met twee wapens, waarvan één 
werd gedetermineerd als het johannieterkruis. Het andere wapen kan echter eveneens door mij 
worden thuisgebracht, namelijk als dat van de moeder van balijer Wouter van Bijier. 

13 Hensen, 'Hendrick Berck', 44. 
14 Idem, 46. 
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de plotselinge ziekte van balijer Van Heteren. Prior Jacob Wijnen heeft vanaf 
half drie de conventualen verzameld in een ruimte die wordt aangeduid als de 
'plaetse' of 'voorhoff', gelegen vóór de 'blaauwe saele'. Na het overlijdensbe
richt om drie uur gaat men op voorstel van de prior in een 'camere' terstond 
beraadslagen over de opvolging. Daar blijken notaris Buyser en twee getuigen 
hen al te verwachten (!). Buyser vermaant de bekwaamste te kiezen en neemt 
hen de eed af. Niemand vraagt zich ondertussen af of niet de komst van de bui
tencommandeurs moet worden afgewacht; kennelijk vindt men snelheid van 
handelen geboden. Het gezelschap verlaat de kamer waarna men er één voor 
één, in hiërarchische volgorde, terugkeert om te stemmen. Na prior Wijnen 
volgt keukenmeester Barck. De derde is kelderweerder Gerrit Sas en op zijn 
voorstel stemmen de overige johannieters en bloc op Barck zoals vóór hen Wij
nen en Sas al hadden gedaan. Vier uur in de ochtend is het Catharijneconvent 
zo een keukenmeester armer. Terstond stuurt Barck bodes naar Jan Wijelman 
(commandeur van Buren), Gerrit Sas (commandeur van Montfoort en naamge
noot van de kelderweerder) en Hendrick Ruysch (commandeur van Ingen). 
Daarna vertrekt de wagen van het convent15 om Aernt Heeren (commandeur 
van Waarder) en Henrick van der Hooch (commandeur van Harmeien) te gaan 
halen. Ondertussen is het half acht 's ochtends en ontvangt het convent vroeg 
doch niet onverwacht bezoek; het zijn Leo Gilkens en Gerrit van Renesse die 
namens het Hof van Utrecht het kiezen van een nieuwe balijer komen verbie
den. Gilkens moet razend zijn geweest toen bleek dat de 'electie' al was ge
schied; nog maanden zal hij proberen deze keuze door Brussel te laten terug
draaien. 

Rond negen uur ontvangen Sas en Wijelman het bericht; Sas springt op zijn 
paard en bereikt rond 12 uur het convent waar men zich juist aan de middagdis 
heeft gezet. De uitgestuurde wagen heeft de Waarder Aernt Heeren dan al op
gehaald en bereikt nu te Harmeien Hendrick van der Hooch. Om drie uur is 
de wagen terug in het Catharijneconvent, juist als ook Wijelman vanuit Buren 
daar aankomt. Nu sluiten ook de aanwezige commandeurs zich bij de keuze 
van Barck aan; numeriek in de minderheid konden zij moeilijk anders, maar 
hun oordeel over Barck (die sommigen nauwelijks kenden) zal terughoudender 
zijn geweest. 
Tussen de johannieters binnen en buiten het convent was nogal wat verschil. 
De commandeurs waren hoger in rang dan de meeste conventualen en gemid
deld ouder (41 tegenover 29 jaar). Onderling vormden zij echter geen coherente 
groep en de conventualen schrokken er dus niet voor terug de heren van buiten 
door de electie van Barck voor het blok te zetten. 

De afwikkeling van de 'kwestie Barck' 

Feit blijft dat allen die door de 'enquête-commissie', zijnde mr Persijn (presi
dent van de 'raide' des konings) en Nicolaas de Castro (kanunnik van het kapit
tel van Sint Marie) tussen 19 en 30 september 1561 aande tand werden gevoeld, 
over Barck een positief oordeel uitspraken. Als men hun meningen kwantifi
ceert blijkt de kwalificatie 'het meest bekwaam' het veelvuldigst (15 x) voor te 

15 Idem, 22. 
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komen; termen die geregeld vallen zijn 'eerlijk, deugdzaam en rechtschapen' 
(10 x), 'verstandig en stipt' (7 x) en 'sober en niet dranklustig' (5 x). Drank was 
voor veel geestelijken immers een groot probleem. Jacob Cunretorf, vicaris en 
officiaal van de proost van Oudmunster, vertelt in dit verband over Barck dat 
hij eens met hem verkeerde in een gezelschap waar fors gedronken werd. Bij 
die gelegenheid had 'die voorseyde Barck hem seer manierlick gedraghen, hou
dende goede propoosten ende sonder dronckenscap, vóór anderen vuyten ge-
selscappe scheydende twelck hy deposant acht een groote saeke, lofweerdig, 
bysonder voor eenen die enig regiment sali hebben'16. Dat kon Brussel waar 
men zojuist de Utrechtse kapitteldeken en wijbisschop Nicolaas van Nieuwland 
(oftewel 'dronken Klaasje') tot bisschop van Haarlem had aangesteld in zijn 
zak steken. Dezelfde Van Nieuwland (nog in Utrecht) wordt door de commissie 
over Barck ondervraagd. Hij kent deze niet persoonlijk maar heeft niets on-
gunstigs over hem gehoord. Van Nieuwlands latere vicaris-generaal te Haar
lem, Hiëronymus Vairlenius, in 1561 nog pastoor van de Utrechtse St. Jacob, 
heeft Hendrick Barck wel van nabij meegemaakt. In de periode 1552-57 
gaf Vairlenius namelijk in het Catharijneconvent lessen over de psalmen van 
David en de brieven van Paulus. Barck nu volgde die trouw17. In 1553 en 
1558 verschenen van Vairlenius ' hand verklaringen op de psalmen in druk, ken-
nelijk vrucht van zijn verblijf binnen het Catharijneconvent. Barck kon de 
voor hem gunstige koekoeks-eenzang uit veler mond zelf niet horen maar was 
er de man niet naar lijdelijk af te wachten wat de commissie zou doen. Op 23 
september 1561 liet hij officieel vastleggen dat de keuze tot balijer was be
vestigd door zijn directe superieur Georg von Hohenheim, grootmeester te 
Heitersheim. 

Op grond van de verslagen kon de commissie moeilijk anders dan een positief 
oordeel over Barck aan Brussel overbrengen. Procedureel achtte men de over
haaste keuze echter niet in de haak. Er zou zogenaamd een pauselijk indult 
bestaan waardoor de Utrechtse johannieters zelf hun balijer mochten kiezen, 
maar desgevraagd had prior Wijnen dit stuk niet kunnen overleggen. Zo'n in
dult rechtvaardigde echter allerminst een keuze buiten de commandeurs om 
maar, alles afwegende, adviseerde de commissie, die het er vooral om te doen 
was de geschiktheid van de kandidaat vast te stellen én tegelijkertijd het presti
ge van de regering te Brussel hoog te houden, toch het koninklijk 'placet' te 
verlenen. Met het rapport ging echter nog een bezwaarschrift van procureur-
generaal Gilkens mee18. Volgens deze stond het Catharijneconvent door wan
beheer er financieel zo slecht voor dat in Utrechtse achterstraatjes er liedjes 
over werden gezongen. Het gasthuis telde minder bedden dan waartoe de 
Utrechtse johannieters vanouds waren gehouden; met een blaag van 25 zonder 
ervaring aan het roer kon het alleen nog maar slechter gaan. De brief van Gil
kens (hij stuurde er ook nog twee aan kanselier Viglius van Zwichem) sorteerde 
weinig effect. Wel gaf Margaretha van Parma aan Barck te kennen dat het pla
cet alleen kon worden verleend als de capaciteit van het gasthuis zou worden 
verhoogd; bovendien zou voortaan de kandidatenlijst moeten worden voorge-

Idem, 55. 
Idem, 44. 
Idem, 59-69. 
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legd. Het eerste zegde Barck toe, het tweede wees hij categorisch van de hand19. 
Waarna het placet toch nog af kwam. 

Een geschilderd portret van Hendrick Barck 

Najaar 1562 liet Barck een portretpenning maken; bekend in één exemplaar in 
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Steven van Herwijck vervaardigde deze 
in zilver gegoten penning (diam. 58 mm) na een verblijf in Londen waar hij der
gelijke portretten ook al had gemaakt. In 1558 had hij te Utrecht balijer Wou
ter van Bijier geportretteerd in een bronzen penning waarvan zich een exem
plaar in Brussel (Koninklijke Bibliotheek) en een in Utrecht (Centraal Mu
seum) bevindt20. Deze is groter (diam. 84 mm) maar voorts is er veel overeen
komst met die van Barck. Het randschrift op de beeldzijde van deze laatste 
luidt: 'D HENDRICUS.BARCK BALIVUS.TRA.'; de keerzijde toont op een 
verticaal gedeeld schild het wapen van de johannieter orde (rechts) en dat van 
Barck en Bentinck (links), met rondom het devies 'VIVE.UT.VI
VAS.BARCK'. Dat betekent geenszins 'leef er maar op los' (wat weinig bij 
Barck zou passen), maar 'leef zó dat je eeuwig leeft'. Op de beeldzijde, midden 
onder, is de penning gesigneerd en gedateerd 'STE.H.F. 1562'. Tussen dit por
tret en dat van de johannieter in het Catharijneconvent, bestaat grote gelijke
nis. Treffend is de overeenkomst wat betreft de (uitzonderlijk gevormde) neus, 
de opbouw van gezicht en de haardracht. Dat het schilderij een Utrechtse jo
hannieter betreft blijkt indirect uit de stijl; deze is namelijk sterk beïnvloed 
door de Utrechter Jan van Scorel. Ofschoon deze na 1550 niet of nauwelijks 
meer schilderde bleef zijn stijl via zijn leerlingen in het Utrechtse nog enige ja
ren dominant. Op het portret blijkt die invloed duidelijk uit de weergave van 
de handen en het italianiserend landschap. Voor de oude toeschrijving aan de 
Amsterdammer Cornelis Anthonisz bestaat geen grond; het paneel is uit
gesproken Utrechts van karakter en behoort tot een groep portretten van perso
nen als halffiguur in een 'klassiek' landschap. In theorie zou het stuk gezien 
de datering ca. 1560 nog door Van Scorel ( | 1562) kunnen zijn geschilderd. 
Infrarood-refiectografisch onderzoek, uitgevoerd in 1985 door dr M. Faries, 
wees echter uit dat de schetsmatige ondertekening, zo typerend voor Van Sco
rel, hier ontbreekt. Wel bleek de johannieter aanvankelijk voor zich uit te heb
ben gekeken in plaats van naar de beschouwer. Met behulp van de modieuze 
baret, kan het schilderij nauwkeurig worden gedateerd. Johannieters hadden 
voorgeschreven ordekleding maar in sommige details volgde men de lekenmo
de. Zo worden ook bij de johannieters de flappen aan de zijkant van de hoofd
bedekking na 1550 kleiner om na 1560 (vrijwel) geheel te verdwijnen. De 'alpi-
no' zonder flappen van de johannieter op het portret wijst op een ontstaan van-

19 Brondgeest, Bijdragen gasthuis, 101-105; het stuk, dat bekend staat als de 'Memorie in saecke 
van den elect' is als bijdrage VI integraal door Brondgeest opgenomen. Uit deze 'Memorie' 
blijkt dat het pauselijk indult waar men zich in 1561 bij de zelfstandige balijerkeuze op beriep 
wel degelijk bestond. 

20 Victor Tourneur, 'Steven van Herwijck et les Bailles de l'Ordre de Malte à Utrecht', Revue bel-
ge de numismatique et de sigillographie, XCIII (1947) 59-60; over het leven en werk van Steven 
van Herwijck verschaft de entry in de catalogus De Eeuw van de Beeldenstorm (Rijksmuseum 
Amsterdam, 1986), opgesteld door mevrouw drs G. van der Meer, de meest recente samenvat
ting. 
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Detail van het portret van Hendrick Barck. 

Detail van St. Paulus uit ca. 1530/35 door Jan van Score!. Olieverf op paneel (47,5 x 34,5 cm). 
Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag. Foto: idem. 



af ca. 1560. Voor het Utrechtse schilderij is een datering lang na 1560 gezien 
de Scoreliaanse stijl onaannemelijk; invloed van de afstandelijke hofstijl van 
Mor ontbreekt op dit nogal informele portret nog geheel. De johannieter toont 
een bordje met een tekst over de ijdelheid van het menselijk bestaan, ontleend 
aan Psalm 38 vers 7: 'Veruntamen universa vanitas, omnis homo vivens. Ver-
untamen in imagine pertransit homo' (Maer nochtans synt ydelheyt/alle leven
de menschen/Maer nochtans soo gaet een mensch voorbij ghelyc een 
beeldt/)21. Zo'n pose is nogal ongewoon; bij Barck kan er verband bestaan met 
de door hem gevolgde lessen over de psalmen van Hiëronymus Vairlenius. Op 
zich symboliseert de psalmtekst op het schilderij hetzelfde als een schedel, een 
bellenblazend kind of de dood met een zeis: de vergankelijkheid van al het 
aardse. Op het Utrechtse portret is de vanitas-gedachte ook nog verscholen 
aanwezig in het klassieke landschap, waarnaar Barck wijst: dat zelfs Romes 
grootheid moest vervallen, leert de ruïne achter het ronde gebouw rechts boven. 

Het Catharijneconvent onder balijer Barck vóór de reformatie 

Wanneer men in vogelvlucht de periode van Barcks balijerschap (1561-1602) 
overziet, valt op welke enorme veranderingen er binnen de maatschappelijke 
orde van de Noordelijke Nederlanden dan plaatsvinden, met name op het punt 
van de godsdienst. Deze omslag moet voor de katholieke geestelijkheid het ka
rakter van een catastrofe hebben gehad. Door het verbod op de openbare uitoe
fening van de roomse religie in 1581 veranderde een stad als Utrecht met zijn 
eeuwenoude cléricale traditie totaal van karakter. Barck heeft dit proces van 
desintegratie geheel meegemaakt omdat hij, in tegenstelling tot veel andere ho
ge geestelijken, na de alteratie bleef. Hij maakte het de autoriteiten bij de ver
dediging van de rechten van de balije Utrecht zo lastig dat hem dat op gijzeling, 
hoge boete en tijdelijke verbanning kwam te staan. Dat hij nog enige manoeu
vreerruimte had voor verzet, hield verband met de omstandigheid dat de johan-
nieters in twee opzichten nogal verschilden van de meeste andere religieuze or
den. Allereerst had de johannieterorde enigszins een lekenkarakter; de balijer 
had bijvoorbeeld eigen bezit en de nieuwe overheid was niet van zins niet-
kerkelijk eigendom te naasten. Daarnaast was de orde, geleid door de groot
meester te Malta, supranationaal van karakter en in theorie exempt van de 
rechtsmacht van de Staten van Utrecht. Die kaart trachtte Barck ook uit te spe
len; eerst na zijn overlijden lukte het de overheid de conventsgoederen geheel 
en al onder beheer te krijgen. 

Binnen het Catharijneconvent ging in de decennia voor de alteratie alles, voor 
zover de slinkende inkomsten dat toestonden, op de oude voet door. De buiten-
commanderijen daarentegen werden vrijwel alle in de zeventiger jaren geplun
derd en verwoest door losgeslagen krijgsvolk. In de zestiger en zeventiger jaren 
moet Barck nog gewerkt hebben aan de uitbreiding van convent, gasthuis en 
balijerswoning22. Volgens het visitatieverslag van 159423 is er onder Barck in 
21 De vertaling is die van de te Leuven in 1548 bij B. van Grave uitgegeven bijbel die Barck onge

twijfeld gekend heeft. 
22 Over de bouwactiviteiten van Hendrick Barck bevat het artikel van T. J. Hoekstra 'Het Catha

rijneconvent te Utrecht, aspecten van een onderzoek' nadere gegevens. Het werd gepubliceerd 
in Het Catharijneconvent, Monument met Toekomst, 39-49. 

23 E. Wiersum en A. Ie Cosquino de Bussy, ed., 'Visitatieverslagen van de johannieterkloosters 
in Nederland', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, XLVIII (1927) 
146-340. 
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Kalkstenen schouw uit 157(1?}, waarschijnlijk afkomstig uit het baiijershuis van Hendrick Barck 
aan de Nieuwe Gracht. Versierd met twee mascarons en daartussen een afbeelding van het afge
houwen hoofd van Johannes de Doper (depatroon van dejohannieter orde) op een schotel. Cath. 
Conv., Utrecht. Foto: Cath. Conv./Ruben de Heer. 

het gasthuis een zaal met zeven bedden bijgekomen en bovendien nog een apar
te ruimte waar de zieken zich kunnen warmen. Vanaf de zestiger jaren moet 
er gebouwd (of verbouwd) zijn aan het nieuwe baiijershuis, in principe het hui
dige pand Nieuwegracht 61; in het eetvertrek van het huidige Ariënsconvict (de 
vroegere keuken van de pastorie) is een balkstuk zichtbaar met daarop het wa
pen van Barck. Enige fragmenten uit de oorspronkelijke betimmering zijn 
bewaard in het Centraal Museum. Vier balksleutels en een deurkalf binnen de
ze collectie blijken versierd met het embleem van de johannieter orde en de wa
pens van Barck en Bentinck; het deurkalf draagt het jaartal 156724. Tijdens de 
restauratie van het Catharijneconvent (1974-77) werd door de stadsarcheoloog 
in de grond naast het koor van de Catharijnekerk een flink restant van een ge
beeldhouwde schouw met de datum 157(1?) aangetroffen. De patroonheilige 
van de johannieters, Johannes de Doper, is er op afgebeeld in de vorm van een 
'Joannes in disco' (het afgehakte hoofd van de heilige, liggend op een schotel). 
Dit grote fragment is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het vlakbij gelegen 
baiijershuis, waaraan dus tot in de zeventiger jaren moet zijn gewerkt; thans 
is het opgesteld in de afdeling van het Catharijneconvent over de geschiedenis 
van het monument. 

Deze bouwactiviteiten vonden plaats in een Utrecht waarin het gaandeweg on
rustiger werd. In 1566 ging de beeldenstorm de stad niet voorbij maar het stads
bestuur dat loyaal-koningsgezind was, wist de situatie door tactisch optreden 
en kleine concessies snel onder controle te krijgen. Eind 1566 maakte men zich 
zorgen toen de 'beeldenstormer' Brederode troepen samentrok in zijn versterk
te vrij stad Vianen en vervolgens het Stichtse platteland onveilig begon te ma
ken. De komst binnen Utrecht op 28 februari 1567 van Charles de Brimeu, 

24 Centraal Museum Utrecht, Catalogus van het Historisch Museum, 83, nr. 435. 
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graaf van Megen en stadhouder van Gelderland25, met tien vendels, werd in de 
Domstad met vreugde begroet. Tijdens zijn verblijf logeerde de graaf in het 
Catharijneconvent26 en daaruit kan worden afgeleid dat de johannieters ook 
onder balijer Barck er verblijven op na hielden waar hoge gasten op stand kon
den worden gehuisvest. Het jaar daarop haalde het loyale Utrecht Alva feeste
lijk binnen. Dat echter diegenen die, om erger te voorkomen, de beeldenstor
mers concessies hadden gedaan, nu wegens majesteitsschennis werden ver
volgd, trof Utrecht als een slag. Barck had vanwege de aanstaande komst van 
Alva uit voorzorg de paus zelf ingeschakeld. Pius V richtte namelijk op 15 mei 
1568 een speciaal schrijven tot Alva met het verzoek de balije Utrecht te 
ontzien27. 
Enkele jaren later werd Barck met de realiteit van de opstand geconfronteerd 
toen in 1572 de commandeur van de Haarlemse jansheren met zijn coadjutor 
om onderdak in het Catharijneconvent verzocht. Reden was vooral het aan
staande beleg van Haarlem door de Spanjaarden. Met nog drie andere onder 
Haarlem ressorterende johannieters logeerden zij daar tot in 1573. Voor de ge
noten gastvrijheid schonk de Haarlemse commandeur aan Hendrick Barck (en 
diens broer Aert) 'een Ruynpaert dat den Commenduer tot Utrecht gelden 
mochte hondert vijff twintich guld'28. Aert Barck woonde bij zijn broer in en 
dreef vanuit het balijershuis een lucratieve paardenhandel die'leverde aan beide 
strijdende partijen29. Met Haarlem bleef ook na 1573 contact; na de dood van 
commandeur Van Hogesteyn genoten de Haarlemse jansheren begin 1575 voor 
de verkiezing van zijn opvolger wederom gastvrijheid in het Catharijneconvent 
dat voor uit Haarlem gevluchte johannieters gemakkelijker te bereiken was. 
Barck blijkt in deze jaren van toenemende desintegratie van het oude bestel in 
contact te staan met een hoge geestelijke werkzaam in zijn geboortestreek. 
Dankzij Van Heussen weten we dat de tweede bisschop van Deventer Aegidius 
de Monte in 1576 een pastei stuurde aan Barck30. In een begeleidend schrijven 
klaagde de bisschop over de roerige tijden en nodigde hij de balijer uit voor een 
bezoek. 

Uit rekeningen uit 1572-80 welke door de rentmeester van de balije aan Barck 
ter tekening werden voorgelegd treft men posten aan die informatie verschaf
fen over de balijer. Zij werden door S. Muller Fz. voor een publikatie31 ge-

25 A. van Hulzen, 'De Graaf van Megen, een regeringsgetrouwe edelman en zijn rol in Utrecht 
(1567)', Maandblad Oud-Utrecht, LIX (1986) 71-73. 

26 H. Brugmans, ed., 'Utrechtsche kroniek over 1566-1576', Bijdragen en Mededeelingen van het 
Historisch Genootschap, XXV (1904) 54. 

27 De brief van Pius V aan Alva werd gepubliceerd in het Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht, XX11 (1895) 399-400. 

28 F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, II (Haarlem, 1877) 343. 
29 Van Sasse van Ysselt, Bijdragen Johannieterorde, 77, noot 9; de schrijver haalt Buchelius aan 

die Arndt Barck laakt om zijn 'onwaardig bedrijf' en hem bovendien een lekkerbek noemt, ver
zot op hapjes uit de conventskeuken. Meer gegevens over de betrekkingen tussen de gebroeders 
Barck bevatten de stukken 113, 116 en 117 uit het archief van de balije van Utrecht der 
johannieter-orde, aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht. De inventaris van dit archief door 
G. C. M. van Dijck werd onlangs geheel herzien door E. T. Suir: Inventaris van het archief van 
de Balije van Utrecht der Johannieterorde, 1251-1851 (Utrecht, 19852). 

30 Artikel over Henricus Berck in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, III (Leiden, 
1914) k. 91-92 (A. H. L. Hensen). 

31 S. Muller, 'Johannieters in Nederland'; Muller trof deze rekeningen aan in het archief van de 
Oud-Bisschoppelijke Cleresie van waaruit zij werden overgedragen aan de Balije van Utrecht 
van de johannieters, gevestigd aan de Nieuwegracht te Utrecht. 
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bruikt; in recente literatuur over het Catharijneconvent werd dit artikel vrijwel 
over het hoofd gezien. Wat Muller uit de rekeningen meedeelt, doet uitzien 
naar een integrale publikatie ervan. Er blijkt uit dat Barck nogal wat personeel 
in dienst had: een chirurgijn, secretaris, rentmeester, procurator, kamerbe
diende, bottelier, keukenmoeder, twee meiden, een tuinman en nog een knecht. 
Voor gemeenschappelijk gebruik van balije en convent is er dan nog een wagen 
met twee paarden, onder beheer van een stalknecht. Gemeenschappelijk is ook 
het bier dat periodiek binnen het convent wordt gebrouwen; de balijer ontvangt 
daarvan om niet een deel voor zijn eigen kelder. Uit de rekeningen kan worden 
afgelezen wat de balijer zoal deed. Hij voert processen over eigendomsrechten, 
koopt een veulen, visiteert de commanderij van Harmeien en woont een maal
tijd bij van de H. Kruisbroederschap waarvan hij kennelijk lid is. Op Witte 
Donderdag wast de balijer in navolging van Christus de voeten van twaalf oude 
mannen die daarna in het convent een karig (het is nu eenmaal vasten) maal 
krijgen voorgezet. Binnen het convent zelf blijken veel taken gedelegeerd aan 
de prior die bijvoorbeeld de kerk beheert en de vaste mis voor de conventualen 
opdraagt. In de loop van 1580 verbiedt de overheid echter het houden van de 
eredienst. Getuige het verslag van de visitatie van 159432, uitgevoerd vanuit de 
eigen orde namens de grootprior te Heitersheim, worden in de kerk dan al ge
ruime tijd geen missen meer opgedragen. Dat gebeurt nog wel in het balijers-
huis waar ook voor de conventualen geregeld 'officium' wordt gehouden. On
getwijfeld heeft zich in een goed afsluitbare kast of kist ook de palla- of 
corporale-doos bevonden welke Barck vanaf 1572 bezat. 

Een palla- of corporale-doos van Hendrick Barck 

Vlak voor de alteratie heeft Barck nog een palla- of corporale-doos laten ma
ken of ten geschenke gekregen. Onduidelijk is of dergelijke dozen met een for
maat van ca. 20 x 20 cm, welke van de 16de tot in de 18de eeuw voorkwamen, 
gediend hebben voor palla's dan wel voor corporales of wel voor beide. Voor 
het opbergen ervan had de priester behoefte aan een speciale doos. Een doos 
voor palla's en corporales werd vaak versierd met de letters IHS, symbool voor 
Christus en daarom vaak toegepast in eucharistische context. Het IHS-
symbool nu prijkt midden op het deksel en met direct eronder drie dooreen 
gestrengelde rozen (?), mogelijk wederom symbolisch verbonden met Barck. 
Dat dit exemplaar uit 1572 (het jaartal is aangebracht op de voorkant van het 
deksel) aan Barck heeft toebehoord kan worden afgeleid uit de initialen HB die 
twee keer op het deksel voorkomen in combinatie met de wapens. Op de onder
grond van wijnrood fluweel zijn in applicatie drie wapens aangebracht: die van 
Barck (een groene roos op een gouden veld), Bentinck (een zilveren ankerkruis 
op een blauw veld) en die van de johannieters (een zilveren kruis op een rood 
veld). Bij de aanvankelijke inventarisatie van de doos binnen het Aartsbis
schoppelijk Museum werd geconstateerd dat de wapens identiek zijn met die 
op enkele houten bouwfragmenten in het Centraal Museum. 
Deze laatste werden in de catalogus van 1904 ten onrechte geïdentificeerd als 

32 'Visitatieverslagen van de johannieterkloosters', 303. 
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Doos voor het bewaren van palla's of corporales uit 1572. Versierd met de initialen van Hendrick 
Barck, balijer van het Utrechtse Catharijneconvent, en met de wapens van Barck, Bentinck en van 
de johannieter orde. Utrechts (?) werk, wijnrood fluweel met applicaties (21 x 21 cm). Cath. 
Conv., Utrecht. Foto: Cath. Conv./Ruben de Heer. 

die van de families Van de Spieghel, Berchmaker en Bij landt. In de uitgave van 
192833 werd deze vergissing rechtgezet maar tot voor kort was zulks onopge
merkt gebleven, zowel binnen het Aartsbisschoppelijk Museum als daarna in 
het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. De precieze herkomst van de doos 
is onbekend. De doos kan echter heel goed via de Catharijnekerk afkomstig 
zijn uit de statie van de Catharijnesteeg, in de vroege 17de eeuw opgericht vlak
bij de voormalige kloosterkerk der johannieters. De doos zal zich tot 1580 in 
de sacristie van de kloosterkerk en daarna in het balijershuis hebben bevonden. 
In het visitatieverslag van 159434 is in de paragraaf 'Von Kirchengewanth und 
Ornamenten' sprake van een twintigtal paramenten met daarbij behorende al-
bes. De antependia voor de altaren heeft men elders opgeborgen. Het verslag 

Catalogus Historisch Museum, 83, nr. 435; zie ook: S. Muller Fz. 
van Oudheden (Utrecht, 1904) nr. 1064 en 1078, 166 en 168. 
'Visitatieverslagen van de johannieterkloosters', 304-305. 

Catalogus van het Museum 
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is niet zo gedetailleerd dat kleine onderdelen (stola's, manipels, vela etc.) apart 
worden genoemd en zo is het niet meer dan logisch dat dozen voor palla's en 
corporales onvermeld blijven. Overigens blijkt bij dezelfde visitatie (uitgevoerd 
vanuit de eigen orde) uit de opsomming van het liturgisch gerei dat men in 1594 
aanzienlijk meer kostbaarheden opgeeft te bezitten dan bij een eerdere inventa
risatie uit 1578, uitgevoerd op last van de landsheer Matthias van Oostenrijk. 
De band tussen convent en balijer bood natuurlijk mogelijkheden om voorwer
pen in diens particuliere huis onder te laten duiken. De doos uit 1572 was echter 
van een andere orde dan liturgisch vaatwerk, dat te gelde gemaakt kon worden, 
of dan de paramenten, die vanwege de kostbare stof konden worden versne
den. Gedateerde specimina van 16de-eeuws borduurwerk uit de Nederlanden 
zijn uiterst zeldzaam; de doos uit 1572 zal in de toekomst dan ook om meer 
dan één reden een plaats krijgen in de vaste opstelling van het Catharijnecon-
vent. 
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