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In 1529 werden de Utrechtse johannieters door Karel V gedwongen 

hun vestiging op he t Catharijneveld op te geven en te verhuizen naar 

een half-af klooster aan de Lange Nieuwstraat dat door de karmelieten 

moest worden afgestaan. Drie bij de 

voltooiing van dit nieuwe 

(Berend van Duven, Wolter van 

Byler en Hendr ick Barck) blijken op 

Paul Dirkse ( I946i studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit te Leiden. Sedert 1981 hoofd 

van de wetenschappelijke afdeling van Museum 
_ , .. . . , . . . „ . Catharijneconvent betrokken balijers 

Cathanjneconvent. Werkte mee aan een twintigtal ' ' 

tentoonstellingen, waaronder 'Ketters en Papen 

onder Filips II' (1986), 'Kunst uit Oud-katholieke 

Kerken' (1989), 'Jezuïeten in Nederland' (1991), 
'Duivels en Demonen' (1994) en 'Roomsch in Alles' portretten in Museum 

i l 996). 

Catharijneconvent te zijn afgebeeld. 

Verschillende voorwerpen van artistiek en historisch belang staan in 

directe relatie tot balij er Wolter van Byler. Binnen het artikel wordt dit 

beeldmateriaal in een kunst- en cultuurhistorische context geplaatst. 
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De Harderwijkse Van Bylers 

Wolter van Byler werd in 1504 geboren als tweede zoon uit het huwelijk (1501) 

van Henrick (junior) van Byler (gestorven in 1540/1541) en Griete Evertsdr. 

(gestorven rond 1520) te Harderwijk'. Griete's vader, Evert Reynersz., werd op 

I oktober 1485 als burger van deze stad ingeschreven: hij kwam waarschijnlijk uit 

het Amersfoortse. Haar moeder was een 'Van Doorninck' uit Harderwijk2. Die 

herkomst gold zeker ook voor Henrick juniors vader, Henrick (senior), die in 1463/ 

1464 huwde met Weyme Aernt Warmboutsdr. De wapens van Wolter van Bylers 

grootouders staan afgebeeld op het door hem gestichte Goudse glas en op zijn 

zerk, die was te zien binnen de Utrechtse Catharijnekerk. Henrick (junior) was een 

aanzienlijk lid van de Harderwijkse burgerij, meester van het St. Jorisgilde (1522, 

1527, 1528), potmeester van de Onze Lieve Vrouwe pot in 1529 en 1531. De Har

derwijkse Van Bylers voerden als wapen drie jachthoorns en hoorden tot een 

geslacht Veluwse ridders en knapen, dat vanaf 1400 te Barneveld aanwijsbaar is. 

Onduidelijk blijft of zij wellicht in de verte gerelateerd waren aan de Dordrechtse 

en Amsterdamse Van Bylers, families met een verschillend wapenschild. Te Harder

wijk zijn de Van Bylers traceerbaar vanaf 1450. Hier bezat Wolters grootvader, 

Henrick (senior), in 1473 een huis in de Valckenstraat. In de stad zelfwas de johan

nieterorde goed bekend, want op twee uur gaans bezaten de jansheren te 's-Hee-

renloo bij Ermelo de commanderij St Jansdal3. Jansheer in spe Wolter van Byler 

verkoos echter het centrale Utrechtse Catharijneconvent boven het afgelegen St 

Jansdal. Met zijn geboortestad bleef hij echter in contact: de naamlijst van het St 

Jorisgilde4 vermeldt in 1542 Wolter van Byler (jansheer te Utrecht) als lid; van haar 

kant deed Harderwijk op balijer Van Byler een beroep voor een bijdrage tot herstel 

van haar door brand getroffen kerk\ 

Jansheer, commandeur en coadjutor 

Op 24 april 1525 plaatste Wolter van Byler als twee-na-laatste johannieter zijn 

handtekening onder een overeenkomst tussen het Catharijneconvent en de Sacra

mentsbroederschap te Montfoort6. Omdat een dergelijk stuk werd ondertekend 

naar anciënniteit zal Wolter van Byler, afgaande op de gemiddelde aanwas van de 

balije Utrecht ~, in 1522 of 1523 tot het convent zijn toegetreden, en niet (zoals 

altijd wordt aangegeven) in 1525. Hij bezat toen juist de vereiste minimum-leeftijd 

van achttien jaar. Niets weten we over door hem aldaar eventueel beklede ambten, 

zoals pitancie-meester, kelderwaerder of keuckemeester", waarvan hij er enkele zeker 

zal hebben vervuld. Op één plaats wordt vermeld dat hij commandeur van 

Oudewater en Harmeien is geweest, evenwel zonder nadere bronvermelding'. Op 

zijn vroegst in 1539 (en uiterlijk in 1549) werd Wolter van Byler benoemd tot com

mandeur van Ingen 10, een verantwoordelijke post aangezien deze commanderij gold 

PAUL DIRKSE 'MODERATA D U R A N T ' 



Oud-Utrecht 

als bijzonder rijk. In die hoedanigheid ondertekende hij op 3 februari 1550 een 

pachtovereenkomst waarbij ook de commandeur van Arnhem (niet ressorterend 

onder de balije Utrecht) partij was. Dertien dagen later werd Van Bylers benoe

ming tot coadjutor van balijer Berend van Duven als opvolger van de overleden Van 

Wijnbergen door de Utrechtse notaris Franciscus Buser officieel vastgelegd ". 

Balijer Van Byler 

Terstond na het overlijden van balijer Van Duven in 1551 - de precieze datum is 

onbekend - moet coadjutor Van Byler als opvolger zijn bevestigd; de Utrechtse 

johannieters waren nu eenmaal gewoon om 'de levende bij de dode balijer te heb

ben'. De installatie zal grote overeenkomst hebben vertoond met die van zijn 

opvolger Willem van Heteren in 1560, waarvan het ceremonieel uit een officiële 

akte bekend is12. De balijer had een dubbele taak. Hij was commandeur van het 

Catharijneconvent maar fungeerde eerst en vooral als hoofd van de onderhorige 

vestigingen die samen de 'balije Utrecht' vormden. Deze commanderijen betaalden 

aan de balijer voor het gebruiksrecht der kloostergoederen ieder jaar 350 goudgul

dens, waarvan deze op zijn beurt 200 aan zijn directe superieur, het hoofd van de 

priorij Duitsland die zetelde in Heitersheim (bij Freiburg im Breisgau)1', en 75 aan 

de schatkist van het centrale hoofdkwartier afdroeg1'. Zelf beschikte hij over een 

deel van de rijke inkomsten van de balije uit verpachtingen en renten, om daarmee 

onder meer de 300 goudguldens die zijn 'open tafel' (dienend voor een goede ver

standhouding met adel, patriciaat en hoge clerus) jaarlijks kostte te kunnen beta-

len15. De balijer voerde een eigen huishouding dichtbij het convent maar daarvan 

gescheiden. Wel ontving hij periodiek zijn aandeel bier uit het brouwhuis van het 

convent en had hij het gebruiksrecht van de gemeenschappelijke paard en wagen, 

om daarmee de commanderijen in de regio te bezoeken. Een bescheiden aantal 

akten, door Van Byler als balijer ondertekend, verschaft een fragmentarisch beeld 

van zijn officiële werk. In zijn persoon ontving de orde in 1552 van de heer van 

Montfoort twee morgen land in Hoenkoop in leen met daarbij de rente van een 

hofstede bij Oudewater "'. Zelf gaf Van Byler vijf morgen land bij Lopik in erfpacht 

uit ' , en twee jaar daarop nog eens twee morgen bij Heijcop !S. Dergelijke transac

ties tonen de balijer als beheerder van het uitgebreide grondbezit dat in de loop van 

ruim vier eeuwen door de Utrechtse balije was verworven. Enkele jaren na zijn 

benoeming kampte Van Byler met een wankele gezondheid; toen hij in 1555 daar

om prior Willem van Heteren tot coadjutor wilde laten kiezen, was hij zelf niet in 

staat de stemming onder de conventualen te verrichten 'l). De kapitteldeken van St. 

Marie, Nicolaas van Nieuwland (geregeld aan tafel te gast bij de balijer) kweet zich 

nu van deze taak. Men was zelfs zo beducht voor een schielijk overlijden dat de 

komst van de commandeurs van buiten (die ook een stem in het kapittel hadden) 
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Tekening door J. van Hiltrop (werkzaam te 

Utrecht tussen 1762 en 1814) van de graf

zerk van balljer Wolter van tlyler, oorspronke

lijk te zien in het koor ran de Catharinakerk te 

Utrecht GAU, TA La 1.53, neg. C 7.765. 

niet werd afgewacht. Na de 

keuze van Van Heteren liet de 

balijer het jaar daarop in overleg 

met de commandeur van Arnhem 

de (inkomsten van de) kerk van 

Spanckeren op de naam van zijn 

coadjutor stellen 2". Ziekelijk 

heette Van Byler wederom in 

1559, naar getuigenis van de 

Utrechtse oud-burgemeester 

Alexander de Coninck, twee jaar 

later21. Van Byler overleed uitein

delijk op 3 maart 1560 en werd in 

het koor van de kloosterkerk be

graven. Blijkens een tekening van 

de zerk door J. van Hiltrop 

(werkzaam te Utrecht tussen 

1762 en 1814) zag men daarop 

een rijk helmteken met het 

wapen Van Byler met daaronder 

de spreuk Moderato durant, het 

geheel omlijst door cartouches 

met rijk rolwerk. Omtrent sterf

datum, persoon, aard en status 

van Van Byler meldt het rand

schrift dat op 3 maart 1560 de 

eerbiedwaardige en vrome Wolter van Byler, balijer en commandeur van het 

Catharijneconvent, overleed. En dat hij moge rusten in vrede. 

Van Bylers schoorsteenfries in zijn huis aan de Nieuwegracht 

Dat een schoorsteenfries met daarop de beide johannieter patroonheiligen, 

Johannes de Doper en Catharina, stammend uit de tijd van balijer Wolter van Byler, 

ooit is aangetroffen in het pand Hamburgerstraat 21, geeft tot op heden " stof tot 

de veronderstelling dat deze daar ook zou hebben gewoond. Dit is een onhoudba

re opvatting. Bij onderzoek van het complex Nieuwegracht 67/69 in 1981 door 
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Frans Kipp, bouwhistoricus van de gemeente Utrecht, werden in de achterbouw 

(eerste verdieping) onder de trekbalken twee sleutelstukken aangetroffen met 

wapenschilden, waarvan één met het kruis van de johannieterorde. Vanwege het 

feit dat dit vertrek een tongewelf en twee ronde vensters (oculi) had, werd een 

gebruik van deze ruimte als huiskapel verondersteld25. Na publicatie van deze gege

vens kwam uit het Catharijneconvent (Nieuwegracht 63) per omgaande bericht dat 

het tweede wapen dat van Wolter van Bylers moeder was. Eind 1981 kwam in het 

complex op de achterwand van de voorkamer van de begane grond nog een muur

schildering tevoorschijn met in een Renaissance-omlijsting het wapen Van Byler24. 

Het forse pand moet na 1550 ingrijpend aan de achterzijde zijn vergroot. Dat was 

noodzakelijk voor de huisvesting van de huishouding van de balijersstaf, die in de 

regel een chirurgijn, secretaris, rentmeester, procurator, kamerling, bottelier, keuken

moeder, twee meiden, knecht, tuinman, en een stalknecht omvatte, allen in livrei25. 

De balijer placht immers open huis te bieden aan lieden van stand; inderdaad moet 

een gemêleerd gezelschap Utrechtse patriciërs (onder wie nogal wat kanun

niken) Van Bylers tafel frequent de eer van hun gezelschap hebben aange

daan 1('. In het convent kwam de balijer alleen op bijzondere momenten; hij waste bij

voorbeeld op Witte Donderdag in de kerk de voeten van twaalf bejaarde mannen. Op 

een moment dat het gebruik van het pand door balijer Wolter van Byler nog onbe

kend was, stelde Frans Kipp als datum van de nieuwe achterbouw ca. 1550 voor, met 

als terminus ante quem 1561, in welk jaar de johannieters het pand verkochten 2\ Deze 

data komen vrijwel naadloos overeen met het daarna vastgestelde gebruik. 

Samuel Muller28 was in 1907 de eerste die de kalkstenen schoorsteenfries25 met 

centraal daarop de beide johannieter patroonheiligen verbond met de persoon van 

balijer Wolter van Byler. Het fraaie stuk was afkomstig uit het pand Hambur

gerstraat 21 en werd in 1892 door mevr. Bruno geboren Wolterbeek30 (identiek 

met de later vermelde weduwe Wolterbeek-Soblet?) 31 op verzoek van Muller aan 

de verzameling van het Stedelijk Museum van Oudheden te Utrecht geschonken. 

Muller veronderstelde dat op genoemd adres het balijershuis had gestaan, vlakbij 

het 'daarachter gelegen' Catharijneconvent. Onder voorbehoud identificeerde hij 

Jacob de Nole als maker van het schoorsteenfries. Müllers koppeling met de per

soon van Van Byler vindt tot op heden steun32 maar zijn andere suggesties werden 

m s > V ""-, l 1 - I '~\ ^J r.*> 

Schoorsteenfries, Utrechtse school (mogelijk Willem van Noort) uit ca. 1555 met Johannes de Doper en Catharina, waarschijnlijk 

gemaakt voor de woning van balijer Wolter van Byler aan de Nieuwegracht; kalksteen. Centraal Museum Utrecht, 1928, nr. 1535. 
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weersproken, genegeerd of door nieuw onderzoek achterhaald. Van Bylers woning 

bleek aan de Nieuwegracht te hebben gelegen, veel dichter bij het convent. Van de 

toeschrijving aan Jacob de Nole nam Ligtenberg33 in 1918 afstand; in Casteels' oeu-

vrecatalogus van het werk van de familie De Noie (1961) werd het schoorsteen-

fries niet opgenomen. Muller stapte overigens in 1922 zelf al van zijn toeschrijving 

af; onder voorbehoud beschouwde hij nu medailleur Steven van Herwijck als 

maker, ook al omdat deze zichzelf in akten soms beeltsnydere bleek te noemen34. 

De door Muller geconsulteerde conservatrice van het Centraal Museum, freule 

C.H. de Jonge, had hem daarvoor gewezen op de opvallende overeenkomst tussen 

de Johannes de Doper op het schoorsteenfries en dezelfde heilige op een portret

penning door Van Herwijck, weergegeven als onderdeel van de koorkap van bis

schop Joris van Egmond. Muller nam haar suggestie over maar verwierf hiervoor 

weinig steun. 

Gegeven kwaliteit en stijl van het schoorsteenfries zou de maker kunnen worden 

gezocht in de richting van de Utrechtse stadsbouwmeester en -beeldhouwer 

Willem van Noort35 (voor het eerst vermeld in 1524, gestorven in 1558"). Aan 

hem worden enkele reliefs uit 1544-1555 in de collectie van het Centraal Museum 

toegeschreven. Als ontwerper van hun nieuwe commanderij te Montfoort (1544) 

was hij voor de Utrechtse johannieters geen onbekende. Vaak greep hij direct terug 

op het moderne prentwerk van de Antwerpenaar Cornells Bos, met name bij fes

toenen, trofeeën en 'rolwerk', welke elementen men ook aantreft op het johannie-

ter schoorsteenfries. In stilistisch opzicht staat dat dicht bij een ca 1550 te dateren 

schoorsteenfragment, afkomstig uit het pand Domsteeg 6, met daarop het wapen 

Van Aemstel van Mynden; recent onderzoek tendeert ernaar ook in dit geval aan 

Willem van Noort te denken3 . Het johannieterfries wordt meestal rond 1550 

gedateerd; hoogstwaarschijnlijk ontstond het vlak na 1551 ten behoeve van de 

nieuwe balijerswoning. In de originele staat - van het oorspronkelijke verguldsel 

resteren slechts sporen - moet het fries héél anders hebben geoogd, ook al vanwe

ge de toen nog aanwezige beschildering der wapenschilden. Het witte kruis op 

rood veld (embleem van de johannieter orde) kreeg ongetwijfeld tussen Johannes 

de Doper en Catharina de centrale positie; het linkerschild was gereserveerd voor 

het (vaders-)wapen Van Byler, het rechter voor dat van Wolters moeder. Hoe het 

fries uiteindelijk in Hamburgerstraat 21 belandde laat zich thans moeilijk nog 

nagaan. Dat zo'n uitgesproken johannieter schoorsteenfries in 1561 buiten de ver

koop van Van Bylers balijershuis werd gehouden en van te voren verwijderd lijkt 

dan ook vanzelfsprekend. Dat in Hamburgerstraat 21 het schoorsteenfries niet als 

onderdeel van de bouw maar los in de kelder en bedekt met een dikke kalklaag 

werd aangetroffen pleit trouwens voor een verwijdering ex situ. 
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Van Bylers portretschilderij 

Nog anoniem fungeerden twee portretschilderijen als aankleding van de 'rokerska

mer' van het Catharijneconvent, welke naam rond 1970 was bedacht voor de zol

derverdieping van het keukengebouw in het kloosterdeel van de eerste verdieping 

ter hoogte van de zuidelijke arm. Bij het inrichtingsplan werd er aanvankelijk van 

uitgegaan dat bezoekers van het museum halverwege móésten kunnen roken. In 

1979 was deze gedachte al weer verlaten maar bij gebrek aan beter beklijfde de 

naam. In de 'rokerskamer' was tussen 1979 en 1984 materiaal te zien over de 

bouw- en gebruiksgeschiedenis van het Catharijneconvent, voornamelijk aan de 

hand van bodemvondsten die bij de recente restauratie te voorschijn waren geko

men. Pièce de résistance vormde een kalkstenen schoorsteenfries uit 157(1?), 

waarschijnlijk afkomstig uit het huis van balijer Hendrick Barck, het huidige pand 

Nieuwegracht 61/Catharijnesteeg 101 ,s. Op de schemerige achterwand ter weers

zijden hingen twee portretten van jansheren als pendanten, wat het kennelijk ook 

waren. Vanwege hun 'Hollandse' herkomst (de r.k. parochie van Aarlanderveen) 

golden zij voorlopig als johannieters uit het Haarlemse. Wél voor een Utrechter 

werd een derde jansheer gehouden, wiens portret een verdieping lager hing binnen 

de afdeling over sociale zorg en kloosterorden; decor en schilderwijze situeerden 

het immers ondubbelzinnig in de omgeving van Jan van Scorel. In 1986 kon de voor

gestelde worden 'thuis' gebracht als Hendrick Barck, tussen 1561 en 1602 laatste 

balijer van het Catharijneconvent35. Twee jaar daarvoor al was de identiteit van 

beide heren uit de 'rokerskamer' vastgesteld. Als eerste werd het paneel met de 

datum ' I555'40 geïdentificeerd als 'Wolter van Byler' in het kader van de restauratie 

door Jan Diepraam te Amsterdam. Daarbij fungeerde het devies op de lijst 

Moderato durant ('Maat houdt staat', oftewel 'gematigde zaken beklijven') als clavis 

interpretandi. Nu kon ook het pendantportret van een 81 -jarige johannieter worden 

geduid, namelijk als Van Bylers voorganger, balijer Berend van Duven. Zo bleken 

dus maar liefst drie Utrechtse balijers 'undercover' teruggekeerd naar hun ver

trouwde Catharijneconvent, Barck in 1975 vanuit de Nederlandse ambassade te 

Parijs als herplaatst rijksbruikleen, Van Duven en Van Byler een jaar later als onder

deel van het naar Utrecht overgebracht Bisschoppelijk Museum Haarlem. 

Bij de opheffing van de 'historische' afdeling van het Catharijneconvent in de 'ro

kerskamer' werd simultaan besloten het portret van de 51-jarige jansheer uit 

I55541 een verdieping lager bij het andere, toen nog anonieme portretschilderij van 

een johannieter op te hangen. Restauratie was dan wel noodzakelijk want het 

paneel verkeerde in slechte staat: de contour van de voorgestelde was door vernis-

verbruining vrijwel onzichtbaar geworden, neus- en mondpartij waren ooit fors 

beschadigd. Enkele subtiele details (de plastische jukbeen- en wangpartij via een 

'arcerende' schildering, de haast kalligrafische letters en cijfers, het suggestieve 
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•'-äia:;-i^ Portretschilderij van balijer Wolter von ßyler 

door een onbekend kunstenaar (mogelijk 

Anthonie Blocklandt), uit 1555; olieverf op 

paneel Museum Catharijneconvent Utrecht, 

&MHs67lb. 

'halve' johannieterkruis op de 

kleding) deden evenwel een por

tret van hoge kwaliteit vermoe

den, een veronderstelling die vol

ledig uitkwam. Voor het eerst 

werd nu ook serieuze aandacht 

besteed aan de identificatie van 

deze jansheer. Toen de originele 

lijst wat beter werd bekeken 

bleek de voorgestelde gemakke

lijk te kunnen worden thuisge-

bracht, namelijk via het daarop 

aangebrachte devies. Dezelfde 

spreuk Moderato durant komt 

namelijk voor op drie reeds 

bekende voorwerpen: een van de 

'Goudse' glazen, een portretpenning en de reeds vermelde grafsteen in de 

Catharijnekerk, die alle reeds eerder met balijer Wolter van Byler in verband zijn 

gebracht42. De sprekende gelijkenis tussen de jansheer op het schilderij en Van 

Bylers portretpenning sluit elke twijfel uit. Combinatie der nieuwe gegevens maakte 

duidelijk dat Wolter van Byler niet in 1505 werd geboren (zoals altijd aangegeven) 

maar al in 1504; weliswaar vermeldt de penning van 1558 hem als 53 jaar oud maar 

het schilderij uit 1555 houdt het op 5 I. 

Minder duidelijk is het gesteld met de toeschrijving van het portret aan een schil

der. Mogelijk heeft Wolter van Byler persoonlijk Jan van Scorel gekend en deze 

misschien zelfs wel eens, zoals zo veel andere kanunniken (en met name die van St. 

Marie), aan zijn tafel begroet. Ofschoon Van Bylers portretschilderij de artistieke 

nabijheid van Scorel doet vermoeden is dit paneel zeker niet van diens hand. 

Opnamen met behulp van infrarood-reflectografie '•' tonen een ondertekening van 

het gezicht waarop de vlotte, trefzekere tekenstijl van Scorel ontbreekt". Vanwege 

de vlakke achtergrond en de afstandelijke pose staat het portretschilderij tamelijk 

dicht bij Antwerps werk in de trant van de 'Meester van de 1540-portretten' en van 

Willem Key. Voor werk van hofschilder Anton Mor (die in 1554 te Utrecht een 

huis had gekocht en daar mogelijk nog in 1555 verbleef) heeft het portret onvol

doende allure. Dichter in de buurt komt een met Utrecht in verband gebrachte 

groep portretschilders, namelijk het complex 'Anthonie Blocklandt/ Joos de Beer/ 
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Reeks van met behulp van infrarood-refleao-

grafie vervaardigde opnamen van het gezicht 

van Wolter van Byler, met daarop de zichtba

re ondertekening van het portret 

Meester B', waarover in de 

kunsthistorische literatuur heel 

wat (nog steeds onopgehelderde) 

verwarring is ontstaan. 

Door Karl Johns 45 werd nog 

recentelijk gesuggereerd dat er 

mogelijk een relatie heeft bestaan 

tussen Wolter van Byler en de 

schilder Anthonie Blocklandt 

(Montfoort 1533/34 - Utrecht 1583). 

Op het eind van zijn leven woon

de deze kunstenaar in een huis 

bij het Catharijneconvent. Daar werkte hij aan een serie schilderijen over de oud

testamentische Jozef, die door Carel van Mander later gezien werd bij de 

Amsterdamse koopman Wolfart van Bijier in diens huis in de Nes. Volgens Johns 

zou balijer Wolter als lid van een vorige generatie Van Byler trait d'union kunnen 

zijn geweest tussen de schilder en kunstverzamelaar Wolfart. De Harderwijkse en 

Amsterdamse Van Bylers zijn echter, zoals eerder bleek, waarschijnlijk afzonderlijke 

families. Aantoonbaar is wél een directe relatie tussen Anthonie Blocklandt en balij

er Bernard van Duven; beiden behoorden tot dezelfde bastaardtak van de heren 

van Montfoort en waren zelfs nauw verwant46. Volgens Van Mander leerde 

Anthonie het schildersvak bij zijn Delftse oom Henrick Sweersz van Blocklandt, een 

middelmatig meester maar een goed portretschilder. Na de voortzetting van zijn 

leertijd bij Frans Floris te Antwerpen tussen 1550 en 1552 huwde Anthonie in 

Montfoort en vestigde zich in Delft. Weliswaar had hij geen ambitie tot het schilde

ren van portretten, maar hij kon het wel: die van zijn ouders beschrijft Van Mander 

als voortreffelijk werk, met name wat betreft de weergave van het haar. Hoe deze 

portretten er uitzagen blijft echter onduidelijk. Recent onderzoek heeft zich 

gemakshalve bepaald tot het werk van de Anthonie Blocklandt van na 1572 (het jaar 

van zijn Italiaanse reis) vanuit de veronderstelling dat van het oudere werk niets is 

bewaard gebleven 4\ De uitgesproken Antwerpse opvatting van Van Bylers portret 

van 1555 zou bij Blocklandts auteurschap logisch kunnen worden verklaard. Dat 

deze kunstenaar bij tijd en wijle in het Utrechtse verbleef blijkt uit zijn portretpen

ning door Steven van Herwijck uit 1560, die wel in de Domstad zal zijn ontstaan. 

Vanuit Utrecht begon hij in 1572 zijn Italiaanse reis. Zo lijkt de tijd rijp voor bestu

dering van de pre-Italiaanse Blocklandt, waarbij en passant zou dienen te worden 
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onderzocht of hij mogelijk de hand kan hebben gehad in Wolter van Bylers portret

schilderij, en in het daarbij behorende pendant. 

Het kopie-portret van balijer Berend van Duven 

Het ongedateerde pendantportret van de 81-jarige johannieter neemt ten opzichte 

van dat van Van Byler de (secundaire) linker positie in. Het heeft een identiek for

maat en de opschriften zijn aangebracht op dezelfde hoogte, bovendien in hetzelfde 

cijfer- en lettertype, zij het in een sterk vergroofde vorm. Gaat het bij Van Byler 

zonder twijfel om een in 1555 naar het leven geschilderd origineel, het pendant 

oogt daarentegen als een matige kopie uit ca 1600 van het oorspronkelijke pen

dantportret dat ook in 1555 zal zijn geschilderd. De 81-jarige jansheer draagt een 

baret met een brede, van achter en opzij neergeslagen rand, die doet denken aan de 

mode van ca. 1525. Het gaat om een representant van een oudere generatie dan 

die van Van Byler, en het portret stelt dan ook logischerwijs zijn directe voorganger 

balijer Van Duven voor. Door Biesta en Schut werd deze gekenschetst als: een der 

merkwaardigste persoonlijkheden welke de stad Montfoort heeft opgeleverd () Mr. Berend 

van Duven, priester, ordebroeder, academicus, politicus, financier, bouwer en een groot 

organisator. () Wij behoeven er geen twijfel aan te koesteren, dat hij geportretteerd is gewor

den. Hopelijk kan nog ooit een schilderstuk ontdekt worden, dat zijn beeltenis weergeeft; het 

zou best kunnen zijn, dat Jan van Scorel ooit zijn conterfeitsel vervaardigd heeft48. Ook het 

oorspronkelijke pendantportret uit 1555 zou echter deze schone droom waar

schijnlijk niet in vervulling doen gaan. 

Van Bylers voorganger was het vierde kind van Berend van Duven senior, dijkgraaf 

van Lopikerwaard en rentmeester van het huis 

Montfoort en Weyndelmoet Hendricksdr., klein

dochter van Sweer, bastaard van Montfoort. 

Hun huwelijk werd vóór 1470 gesloten. In een 

visitatieverslag van het Catharijneconvent uit 

1495 wordt een Bernardus de Duffen vermeld 

als zesde in de rij van acht conventualen49. Deze 

jansheer kan dus rond 1490 zijn toegetreden en 

omstreeks 1470 zijn geboren. Buchelius ver

meldt in zijn Monumenta in de wand van het 

koor van de Catharijnekerk een opschrift over 

Van Duven qui conventui praefuit annis quasi 

Portretschilderij van balijer Berend van Duven, waarschijnlijk een 

kopie uit ca 1600 naar een (verdwenen) origineel uit het midden 

van de zestiende eeuw; olieverf op paneel. Museum Catharijnecon

vent Utrecht, BMH sblla. 
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quadraginta (die bijna veertig jaar aan het hoofd van het convent heeft gestaan). 

Door een verkeerde interpretatie van deze tekst werd Van Duven abusievelijk 

geacht 40 jaar prior te zijn geweest50. Hij was echter de directe opvolger van de in 

1513 gestorven balijer Gervasius van Someren, leidde in 1529 de verhuizing van het 

convent van het Catharijneveld naar de Lange Nieuwstraat en in de twee decennia 

daarna de moeizame voltooiing van het overgenomen kloostercomplex; specifieke 

gegevens over die moeizame 'doorstart' heeft Herberen van Mijnden in 1537 opge

tekend in zijn Gedenkschriften^. Bij zijn overlijden in 1551 had hij ca 38 jaar aan het 

hoofd gestaan van de balije Utrecht; indien hij in 1469 of 1470 werd geboren, stierf 

hij op 81-jarige leeftijd. 

Functie en plaats van de balijerportretten 

De laatste decennia is binnen de Nederlandse kunsthistorie de aandacht voor het 

'portret' hier ten lande sterk groeiende, met name ook voor de cultuurhistorische 

context. Daarvan getuigt bijvoorbeeld een studie door Truus van Bueren naar het 

ontstaan en de achtergrond van de reeks geschilderde commandeursportretten van 

Haarlemse johannieters52. Oorspronkelijk bevonden deze zich op twee langwerpige 

panelen (elk met negen commandeurs) die ooit werden verzaagd tot zes. Het 

grootste deel van de serie ontstond in 1562 in één keer en diende als 'legitimatie

reeks', met behulp waarvan de continuïteit van de opvolging in de Haarlemse com-

manderij sedert 1310 werd uitgebeeld. De achterliggende gedachte daarbij was dat 

de Haarlemse jansheren sedert 250 jaar een bijzondere positie hadden ingenomen, 

namelijk slechts onderhorig aan de Grootmeester van het souvereine Rhodos (later 

Malta). Over het handhaven van de oude rechten tegenover de wereldlijke overhe

den was in 1562 waarschijnlijk bezorgdheid ontstaan, omdat recentelijk in Utrecht 

vanuit deze hoek was getracht de benoeming van balijer Barck terug te draaien53. 

Ook bij de vervaardiging van de Utrechtse pendantportretten van 1555 kan een 

legitimatie-idee hebben meegespeeld, zij het dat het 'retro-element' alleen aanwezig 

was bij het postume afbeelding van Van Duven. Mogelijk waren de portretten 

gedacht als de eerste van een reeks. Van Van Bylers opvolger Van Heteren is echter 

geen portret bekend; dat van de in 1561 aangetreden Barck toont een formaat en 

beeldopbouw die afwijken. Als aanleiding diende in 1555 mogelijk de troonsafstand 

van landsheer Karel V, een wisseling van de wacht waarnaar wellicht niet met een al 

te gerust hart werd uitgezien. De uiterst wankele gezondheid van Van Byler biedt 

nog een tweede motief. 

Mogelijk bevonden de portretten zich vanaf 1555 in de refter van het klooster, 

waar elk johannieter convent volgens regel een portret van de Grootmeester dien

de op te hangen. Ook kunnen zij als aankleding van het meest representatieve Ver-
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trek, bijvoorbeeld de officiële ontvangstruimte, hebben gehangen. Een derde moge

lijkheid bood nog het koor van de kloosterkerk, waar het koorgestoelte met cen

traal de erezetel voor de balijer/commandeur stond opgesteld 54. Vlak daarbij 

bevonden zich de graven van Utrechtse johannieters, wier stoffelijke resten van het 

Catharijneveld naarde nieuwe kloosterkerk waren overgebracht. In 1551 was daar 

ook balijer Van Duven te ruste gelegd, in maart 1560 gevolgd door Van Byler. 

Ondertussen lijkt de 'koor-optie', afgaande op het niet-religieuze karakter der por

tretten niet de meest waarschijnlijke 55. Na de overgang van Utrecht naar de 

Reformatie deed balijer Barck in 1582 nog een vergeefse poging om het koor in 

eigen beheer te houden. In het geval dat de portretten daar hingen, zullen zij toen 

in veiligheid zijn gebracht, zoals dat gebeurde in de kapittelkerk van St. Marie met 

Scorels door Mor geschilderd grafportret. Het visitatieverslag van 1594 noemt de 

kerk van het Catharijneconvent 'einwendig aber durch den Krigsvolckh bei den viel 

aussgestandenen Empöhrungen devastirt, verwüstet und alle Bildwerckh daraus-

und abgerissen'56. Als de portretten toen nog in het convent verbleven, zullen zij 

ultimo 1602 (toen direct na het overlijden van Barck het beheer door de stad werd 

overgenomen) in veiligheid zijn gebracht. Mogelijk was dit het moment dat het ori

ginele portret van Van Duven aan zijn Montfoortse familie werd gelaten in ruil voor 

een kopie. Onbekend is hoe en wanneer beide andere thans bekende panelen in de 

katholieke statie van St. Petrus en Paulus te Aarlanderveen zijn terecht gekomen. 

Vanaf ca 1635 is daar sprake van een geregelde pastorale bediening, opvallend 

genoeg gedurende de gehele zeventiende eeuw door uit Utrecht afkomstige pas

toors, namelijk Petrus Pelt, Egbertus van Borculoo en Joannes Pelt5". De laatste was 

een goede kennis van apostolisch vicaris Van Neercassel en bracht het tot aarts

priester van Utrecht. Voor een herkomst via de laatste Pelt pleit diens directe con

tact met de clerus van Utrecht, in welke stad in de zeventiende eeuw nog allerlei 

ondergedoken kapittelgoed werd bewaard. 

Van Bylers raam voor de Goudse Janskerk 

Nadat in 1552 een brand het interieur van de Goudse Janskerk ernstig had bescha

digd, zetten de kerkmeesters zich met succes in voor de verwerving van nieuwe 

gebrandschilderde ramen. Vooraf werd een ikonografisch hoofdthema vastgesteld, 

namelijk scènes uit het leven van kerkpatroon Johannes de Doper; daaronder kon

den de 'sponsors' hun stichtersportret aanbrengen. Een raam van Dirck Crabeth, in 

1555 geschonken door de Utrechtse bisschop Joris van Egmond, opent de serie en 

toont bovenin de doop van Christus in de Jordaan. Het kreeg een bijzondere plaats 

in het oostelijkste deel van de kooromgang, pal achter het hoofdaltaar, en heette 

volgens de oude telling 'glas I' (thans: glas 15). Ten zuiden ervan kwam als tweede 

raam het huidige 'glas 16' met de getuigenis over Christus van Johannes de Doper. 
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Gedeelte van het getekend ontwerp, waarschijnlijk door Jan van Zijl 

uit 1556, gemaakt voor het door balijer Wolter van tiyler geschon

ken 'Goudse glas' (nr. I7); detail met het portret van de geknielde 

stichter. College van Kerkvoogden van de St Janskerk, Gouda. 

Dit raam van Dirck Crabeth draagt het jaartal 

1556 en werd eveneens geschonken door een 

Utrechts prelaat, namelijk domproost en aarts

diaken Cornelis van Mierop, tevens deken van 

Oudmunster. Het raam hier weer naast (nr. 17), 

eveneens uit 1556, verbeeldt hoe Herodes 

Antipas door Johannes de Doper wordt beschul

digd van bloedschande met Herodias, de vrouw 

van zijn broer (Matt. 14:4), en werd geschonken 

door Wolter van Byler. De drie genoemde 

ramen zijn ongeveer even groot (ca 10 bij 4 m) 

en qua hoofdopzet op elkaar afgestemd; de 

zeven bovenste niveaus tonen het ikonografisch 

Leitmotiv, de vijf onderste de stichter. Over de manier waarop dergelijke schenkin

gen tot stand kwamen (namelijk via 'relatienetwerken') wordt via specialistisch 

onderzoek steeds meer bekend 58. 

De kwaliteit van Van Bylers raam staat ten achter bij die van Dirck Crabeth. In de 

zeventiende en achttiende eeuw gold Lambert van Noort als ontwerper, welke 

opvatting daarna werd verlaten, en dat met rechtw . Voor de uitvoering werd op 

grond van een bron uit 1681 (de eerste gedrukte gids der Goudse glazen) 'Dirk van 

Zijl uit Utrecht' verantwoordelijk geacht, waarvan eveneens na 1800 werd afge

stapt. Sindsdien hield men het voor het ontwerp en werk van een Antwerps anony

mus. De lexica van Wurzbach en Thieme-Becker uit deze eeuw vermelden echter 

nog immer dat Dirk van Zijl tussen I 556 en I 562 voor de Goudse Janskerk vier gla

zen heeft uitgevoerd naar ontwerp van Lambert van Noort, als vroegste het ge

schenk van Van Byler. In 1930 werd dankzij een archiefvondst door J.Q. van 

Regteren Altena vastgesteld dat drie van deze glazen door de Antwerpse glazenier 

Digman Meynaert en diens leerling Hans Scrivers werden uitgevoerd naar een ont

werp van Lambert van Noort60. Wel bleef de vervaardiger van juist het Van Byler-

raam onduidelijk, dat in 1990 nog werd gepubliceerd als werk van een 'onbekende 

meester uit Antwerpen naar eigen ontwerp?'61. In één adem met de fictieve glaze

nier Dirk van Zijl vermelden Wurzbach en Thieme-Becker een Jan (I) van Zijl, die 

tussen 1521 en 1551 verscheidene ramen leverde aan de Goudse Janskerk. Dezelf

de (?) Jan van Zijl vervulde zeker nog opdrachten tot I5646 : en gold nog in 

Buchelius' tijd als een belangrijk glazenier getuige de volgende (vertaalde) passage 
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Het 'Goudse glas' nr. I 7, door Jan van Zijl 

waarschijnlijk naar eigen ontwerp vervaardigd 

in 1556, met Johannes de Doper die Herodes 

Antipas beschuldigt van bloedschande, en 

balijer Wolter van Byler voor Maria, aanbevo

len door Johannes de Doper en Catharina. 

Grote of St. janskerk, Gouda. Foto Stichting 

Fonds Goudse Glazen, Gouda. 

uit diens Traiecti ßatavorum 

Descriptio: Ook is in onze tijd de 

kunst heel gangbaar om een glas

raam te schilderen en te trachten 

met toepassing van levendige kleu

ren in dit zo fragiele materiaal eeu

wige faam te verwerven. Onze stad 

nu heeft Jan van Zijl voortgebracht 

die in deze kunst lang niet de min

ste was en wiens gedachtenis zal 

voortleven, zolang er van zijn vak

kundig werk hier ter stede nog spo

ren resten6i. 

Uit een in 1819 gepubliceerd 

contract van 15 mei 1556 blijkt 

dat Jan van Zijl zich toen verbond 

om een glas voor Gouda te ma

ken, waarvoor hij alvast 24 Caro-

lus guldens van de kerkmeesters 

ontving61. Hij beloofde het des

betreffend raam drie of vier 

maanden na ontvangst van 'die 

mate en alle besceijt' af te zullen 

leveren en anders maximaal het 

ontvangen bedrag te zullen re

tourneren. Borg stond voor hem 

'Dirck Jansz van Breevelt borger 

t'Utrecht', die mede ondertekende. Deze overeenkomst laat zien hoe het begla-

zingsprojekt in de praktijk in zijn werk ging. De kerkmeesters gaven zelf opdracht, 

en sloten daarbij contracten af met de glasschilders; de onkosten (uitgezonderd die 

voor plaatsing) werden eerst later met de schenkers verrekend. Omdat het con

tract van 1556 bij publicatie abusievelijk werd gekoppeld aan een archiefstuk uit 

1557 werd het nog niet in verband gebracht met het raam van Van Byler, dat noch

tans het enige grote glas van 1556 was dat niet door Dirck Crabeth werd geleverd. 
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Het is echter plausibel dat glas 17 wel degelijk werd uitgevoerd door de 

Utrechtenaar Jan (I) van Zijl; volgens Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, expert op dit 

terrein, was hij (mede op grond van de Utrechtse, want zeer 'Scorel-achtige' Maria 

met Kind) zelfs de ontwerper ervan65. Met Jan van Zijl als uitvoerder én ontwerper 

is het ééns zo opmerkelijk dat diens stadgenoot Van Byler zo weinig lijkt, en dat 

vooral omdat diens fors geschapen reukorgaan op het karton werd gereduceerd tot 

een parmantige wipneus. De balijer knielt neer voor een Maria met Christuskind; ach

ter de stichter bevelen Johannes de Doper en Catharina (patroonheiligen van de 

johannieter orde) hun beschermeling aan. De vijf evenwijdig aan elkaar neergezette 

figuren worden verbonden door een achtergrond van symmetrische architectuur, 

waarin talrijke perspectivische doorzichten, met bovenin het vertrouwde devies 

Moderato durant. Nadere gegevens omtrent de stichter ontbreken, in welk opzicht dit 

glas zich onderscheidt van de meeste andere ramen, die te Gouda door prelaten wer

den geschonken. Dat de balijer zijn Goudse glas eerst en vooral zag als teken van aan

zien, macht en oude privileges der johannieter orde, zou dat mogelijk kunnen verkla

ren. 

Een ruitje met Van Bylers devies (1556) 

In de collectie van het Catharijneconvent bevindt zich een ruitje van onbekende her

komst met daarop de datum I 556 en een onderhand vertrouwd devies66. Centraal 

staat een scene waarop een rijk 

geklede grijsaard, geassisteerd 

door een jeugdig dienaar met 

mand, brood geeft aan een lam

me bedelaar en een vrouw. Op 

de achtergrond leidt een trap 

naar een klassiek paleis, van 

waaruit meer brood wordt aan

gedragen. De klassieke loggia ter

zijde kijkt uit op een tuin met 

wingerd, waarin een lamme die 

te drinken heeft gekregen. Het 

geheel, omlijst door Korinthische 

pilasters en bekroond door een 

tempelfronton, draagt midden-

Ruitje mogelijk door Jon van Zijl, met een 

afbeelding van de spijziging der armen, onder

aan voorzien van het devies van balijer Wolter 

van Byler en het jaartal 1556. Museum 

Catharijneconvent, ABM /94e. 
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onder als motto: 'Ghij hebt mijn ut liefden te eeten gegheven/ Comt nu ick sel U 

die eewichge vruechde geven'. Geheel onderaan is er dan nog het devies Moderato 

durant en de datering ao 1556. Het verband met de persoon van Van Byler werd 

ontdekt als uitvloeisel van de identificatie van het portret van 1555. Het ruitje is 

fragmentarisch bewaard, getuige vooral het provisorisch herstelde vruchtenfestoen 

rechts. Dat de achtergrond grotendeels onzichtbaar is (geworden?) doet aan het 

effect nogal wat afbreuk. Toch kan nog worden waargenomen dat de maker bij 

machte was een gecompliceerde voorstelling met talrijke figuren in klein bestek 

helder weer te geven. De figuren zijn goed van tekening, waarbij de classicistische 

rust der weldoeners bewust tegenover het dramatische gebaar van de bedeelde 

stakker is gesteld. De tekst is niet letterlijk ontleend aan het Nieuwe Testament 

maar parafraseert een passage uit Matt. 25:34-3567. Daarin stelt Christus dat het 

Koninkrijk des Heren zal worden beërfd door hen tot wie hij kan zeggen: 'Want ik 

heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven.' Van het 'bijbels' karakter 

getuigt ook de aankleding, met name de bonte mantel en tulband van de bebaarde 

weldoende rijke grijsaard. Het thema sluit aan bij een hoofdtaak van de Utrechtse 

johannieters, namelijk het huisvesten en spijzigen van zwakken, zoals dat geschiedde 

binnen hun gasthuis. De maker van het ruitje kan vanwege de stijl, die aanleunt 

tegen het late werk van Scorei, in het Utrechtse worden gezocht; mogelijkerwijs 

betreft het weer Jan van Zijl. Het glaasje diende mogelijk als versiering van het balij-

ershuis, maar kan evenzeer een geschenk van Van Byler aan een kennis zijn 

geweest. Balijer Barck schonk bijvoorbeeld in 1578 enkele ruitjes aan de Utrechtse 

burgemeester Rynevelt voor diens woning68. 

Wolter van Bylers portretpenning 

Een van de fraaiste portretpenningen van Steven van Herwijck stamt uit 1558 en 

beeldt balijer Wolter van Byler af op 55-jarige leeftijd; het Utrechtse Centraal 

Museum bezit ervan een fraai exemplaar in brons69. Met een diameter van 8,3 cm is 

dit portret tevens een van de grootste binnen Van Herwijcks oeuvre, technisch 

slechts vervaardigbaar in gietwerk. Van Byler is afgebeeld als borstbeeld, gewend 

naar rechts, in een hemd met plooikraag waar overheen een mantel, om de hals aan 

een lint het johannieterkruis. Het rondschrift geeft aan dat D. GUALTHERUS. A RU

LER. BAIVUV(s). TRA. AET. S. 55. is voorgesteld, waarbij de medailleur de deftige 

term 'Baiulivus' (balijer, balyer, baliër of baljuw) heeft gekozen, waar het zerkop

schrift het op het simpeler 'Balivus' houdt. De keerzijde toont Van Bylers wapen

schild als balijer, een combinatie van het embleem der johannieter orde met de 

wapens van Van Bylers ouders, het geheel opgehouden door een bijzonder fraai 

mascaron. Midden-onder bevindt zich nog de signatuur 'St. H.F.', welke initialen in 

1922 door de Belgische numismaat Victor Tourneur konden worden gedetermi-
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Portretpenning door Steven von Herwijck van balijer Wolter van Byler met op de keerzijde het wapen van de johan

nieterorde in combinatie met dat van Van Bylers ouders, 1558; gegoten brons. Centraal Museum Utrecht, im.nr. 
18765. 

neerd als die van Steven van Herwijck"0. Deze laatste moet rond 1530 te Utrecht 

geboren zijn en te Londen overleden tussen 1565 en 1567. Het eerste biografisch 

zekere element vormt zijn opname in 1558 in het register van het St. Lucasgilde van 

Antwerpen. Drie penningen uit hetzelfde jaar, met daarop hoge Utrechtse geestelij

ken, moeten echter nog in de Domstad zijn ontstaan. Het gaat daarbij om portret

ten van de bisschop van Utrecht Joris van Egmond (1504-1559), domproost en 

aartsdiaken Cornells van Mierop (1510-1572) en balijer Wolter van By ler ' . De 

persoon van de laatste werd eerst in 1911 door toedoen van Samuel Muller"2 cor

rect geduid, nadat hij door Van Loon in 1732 door een verkeerde lezing van het 

randschrift was uitgemaakt voor een zekere Van Yler (ab lier!), die ook nog balijer 

van de Duitse orde zou zijn geweest en dat bovendien in Maastricht. 

Twee procuratoren van de dominicaner Mariabroederschap 

Samuel Muller wees er in 1922 als eerste op dat bisschop Van Egmond, domproost 

Van Mierop en balijer Van Byler een opmerkelijke trias vormden.' elk schonk in 

1555/1556 een Gouds raam en werd in 1558 door Van Herwijck geportretteerd. 

Mogelijk waren zij zelfs alle drie lid van de Onze Lieve Vrouwebroederschap van de 

Utrechtse dominicanen"', aangenomen (zoals Muller doet) dat de bisschop van 

Utrecht dat honoris causa was. Deze broederschap was in 1392 opgericht, telde 

aanvankelijk slechts mannen, maar vanaf 1409 ook vrouwelijke leden. Binnen het 

rijke scala aan Utrechtse religieuze broederschappen"4 was deze waarschijnlijk een 

van de deftigste. Balijer Hendrick Barck was lid van de Heilig Kruisbroederschap75, 

die eveneens hoog stond aangeschreven. Zo'n lidmaatschap was niet slechts een 
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uitdrukking van specifieke religieuze betrokkenheid maar had ook een duidelijke 

maatschappelijke functie; de leden, afkomstig uit het zelfde segment van de samen

leving, konden elkaar in deze wereld al van dienst zijn. Het bestuur werd tot 1492 

gevormd door twee procuratoren, waarvan er elk jaar op 8 december één aftrad 

en een ander nieuw werd gekozen. In genoemd jaar werd echter vanwege de ver

slapping der zeden bepaald dat beide procuratoren voortaan zouden worden geas

sisteerd door twee dominicanen van het Utrechts klooster, waaronder de prior. 

Een centrale plaats nam vanzelf de verering van Maria in; hoogfeest bij uitstek was 

daarom Maria Onbevlekt Ontvangen, tevens dus verkiezingsdag. 

Van Mierop en Van Byler waren samen procurator in het jaar dat Van Herwijck hen 

portretteerde. Het kunstlievend duo maakte toen ook werk van de verfraaiing van 

het broederschapsmeubilair. Op 25 februari 1558 ondertekenden zij als procurato

ren samen een contract waarbij voor 70 Carolus guldens deuren werden besteld 

voor het in 1540 gebeeldhouwde Maria-altaar bij schilder Jan van Brevelt7''. Dat kan 

een familielid van de 'Dirckjansz. van Breevelt' zijn geweest die kennelijk in 1556 

borg stond voor glazenier Jan van Zijl. De Utrechtse kunstenaarswereld anno 1555-

1560 was wèl klein! Jan van Brevelt moest de schildering albaesters-gewyse aanbren

gen en wel volgens het eerder ingeleverd en goedgekeurd patroen. De procurato

ren hadden voor deze aktie kennelijk het fiat van prior Govert van Mierlo, die in 

1559 provinciaal van de dominicaner orde werd en in 1571 bisschop van Haarlem. 

In de laatste functie volgde hij de wegens inertie (en drankzucht) niet te handhaven 

Nicolaas van Nieuwland op, die in 1558 nog kapitteldeken was van St. Marie en 

tafelgast van Van Byler, en die het jaar daarop aan Gouda een raam schonk. Ook de 

wereld van de hogere clerus anno 1555-1560 was dus behoorlijk klein! Dat zowel 

Van Mierop als Van Byler zich nauw verbonden voelden met hun broederschap 

blijkt ook uit de manier waarop zij zich op de Goudse ramen hebben laten weerge

ven, namelijk in aanbidding neergeknield voor Maria met het Christuskind. Van 

Mierop trad als procurator af op 8 december 1558, Van Byler precies een jaar later, 

krap vier maanden voor zijn overlijden. 

Moderata durant 

Hoe Wolter van Byler eruit heeft gezien, uit wat voor familie hij kwam, hoe zijn 

leven in hoofdlijn verliep, waar hij woonde en werd begraven, dergelijke zaken laten 

zich bij benadering vaststellen. Wat voor mens hij was, in hoeverre hij zijn eigen 

leven inrichtte naar dat Moderata durant, blijft onduidelijk. Zijn manifeste behoefte 

aan kunst van hoog niveau, de goede naam van zijn balijerstafel, de door hem in 

baar geld nagelaten som van zesduizend Carolus guldens - zijn voorganger Berend 

van Duven kwam tot zestigduizend77 - dergelijke gegevens wijzen niet op een schra-

perige instelling. Zelfs de lichtste verdenking van spilzucht moet echter stranden op 
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het fragmentarisch karakter van onze huidige kennis. Wat Van Byler uit eigen zak 

zoal spendeerde aan de voltooiing van kerk en convent is onbekend. Een buitenge

woon kostbaar projekt moet het rijk uitgevoerde oxaal van de kloosterkerk zijn 

geweest, dat in 1634 werd afgebroken maar dat nog enigszins bekend is uit de 

beschrijving van Buchelius 8. Het is weliswaar niet geheel duidelijk onder welke 

balijer deze koorafsluiting tot stand is gebracht, maar de beschrijving van de inhuldi

ging van balijer Van Heteren in 1560 doet vermoeden dat het koorgedeelte toen af 

was79. Voor de kwalificatie 'kunstlievend balijer' is er ondertussen voldoende gedo

cumenteerd materiaal. Met Utrechtse kunstenaars als Jan van Zijl, Steven van 

Herwijck en Jan van Brevelt moet Van Byler in direct persoonlijk contact hebben 

gestaan; anderen (zoals Jan van Scorel, Anthonie Blocklandt en Willem van Noort) 

kan hij van nabij hebben gekend. 

Of zijn lidmaatschap der broederschap van Onze Lieve Vrouw gepaard ging met 

specifieke Mariale vroomheid, onttrekt zich over de eeuwen heen aan onze waar

neming. Was Cornells van Mierop een bijzondere vriend van Van Byler? Speelde bij 

hen wederzijdse wedijver een rol bij het schenken van ramen en bestellen van por

tretpenningen, telkens in hetzelfde jaar? De enige gegevens van meer persoonlijke 

aard over Wolter van Byler moeten tussen de regels van het verslag van een onder

zoekscommissie uit 1561 worden gelezen. Deze commissie kwam dat jaar van 19 

tot 30 september bijeen vanwege de omstreden keuze, een maand eerder, van balij

er Barck 8(i. Geestelijken en leken van buiten het convent werden daarbij onder

vraagd over de persoon van de gekozene, in welk verband ook de anderhalf jaar 

eerder overleden Van Byler af en toe ter sprake kwam. Natuurlijk hoort men voor

al zo veel over de persoon van Barck zelf, wiens trekken niet slechts bekend zijn uit 

het eerder vermelde schilderij maar ook uit een penning door wederom Van 

Herwijck 81. De meeste ondervraagden waren 

indertijd bij Van Byler geregeld aan tafel te gast 

en wisten zo hoe deze over Barck dacht. Ge

hoord werd bijvoorbeeld Hiëronymus Vairle-

nius, pastoor van de parochie van de St Jacob, 

die tussen 1552 en 1557 de Utrechtse johannie-

ters les had gegeven in de psalmen van David en 

de brieven van Paulus. Van Van Byler had deze 

alleen maargunstigs over Barck gehoord. In deze 

zag de balijer een 'toecomende man', die hij qua 

aanleg 'vanden geenen die tegenwoordelicken 

Portretschilder'!] van balijer Hendrick Barck weergegeven in een 

klassiek landschap, door een onbekend Utrechts schilder (school 

Jan van Scorel) uit ca 1561; olieverf op paneel. Museum 

Catharijneconvent, RMCC s 34. 
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inden convente sijn (...) de bequaemste totter balye' achtte82. Nog explicieter drukt 

meester Balthasar van Bliënburch zich uit, die als doctor in de medicijnen te Utrecht 

door Van Byler geregeld naar het convent was geroepen. Bij gelegenheid had hij 

toen miltlijder Barck op dringend verzoek van de balijer 'gevisiteerd en onder han

den gehadt'. Ook herinnerde hij zich nog dat ten tijden als die voorseyde heer Henrick 

sieck was () die voorseyde heer Wouter van Biler hem deposant gebeden heeft dat hy alle 

diligentie ende neersticheyt soude willen doen aenden persoon vanden voorseyden heer 

Henrick om hem te helpen ende met Goots hulpe te cureren, daerby seggende dat hy inden 

voorseyden heer Henrick voorsien hadde om in toecomende tijden te mogen werden hoofd 

vanden voorseyden convente. Welke woorden die voorseyde heer Wouter van Biler hem 

deposant tot verscheyden stonden gedurende die voorseyde cure gerepeteert heeft. 

Alexander de Coninck, oud-burgemeester van Utrecht en 58 jaar oud, blijkt door 

Van Byler (bij wie hij vaak kwam eten) vlak voor zijn dood nog in vertrouwen te zijn 

genomen over zijn zorgen aangaande zijn opvolging: Ende staet hem well te geden-

cken dat, geleden omtrendt twee jaren, die voorseyde heer Wouter, sieckelick wesende, 

naer sekere woorden gesproken van Willem van Heteren, letste overleden baliër, doen 

wesende sijn coadjuteur, seyde tot hem deposant dat, enenverre hy met eeren mochte 

revoceren ofte te nyete doen die coadjutorie by hem gepasseert opden voorseyden heer 

Willem van Heteren, soude tselve doen ende nemen tot coadjutoer heer Heyndrick Berck, 

jegenwoordigh elect. 

Binnen zulke getuigenissen komt van achter dat stuurse balijersmasker iemand te 

voorschijn, die lijkt op een levend mens. Zelf ziek toont Wolter van Byler nog grote 

persoonlijke bezorgdheid voor de gezondheid van de jeugdige Barck, die hij als 

meest bekwame opvolger is gaan beschouwen. Nochtans is hij er de man niet naar 

om deze veelbelovende nieuwkomer om die reden pardoes naar voren te schuiven. 

Hij heeft immers al een coadjutor laten kiezen, welk feit zich niet met ere laat 

'revoceren'. Dat blijkt een wijs besluit want twee jaar later wordt Barck alsnog 

balijer: Moderato durant 

Gebruikte afkortingen 

AAU Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 

BMHG Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 

JOU Jaarboek Oud-Utrecht 

NKJ Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 

Bronnen 

Rijksarchief in Gelderland 

Archief der commanderij van St Jan te Arnhem 

Rijksarchief in Utrecht 

Archief van de balije van Utrecht der Johanniterorde. 
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