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In het begin van den hervormingstijd, toen haar hoofddoel on
mogelijk was geworden, hielden deze en de vele andere broeder
schappen op te bestaan, en gaf het stadsbestuur allengs een andere 
bestemming aan hare bezittingen. De laatste rekening van de 
heilige kruisbroederschap in de Jacobiekerk loopt over het ver-
eenigingsjaar 1606/1607. E. 

1) A. Buchelius, Monuments passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis 
atque agri inventa. (Bibliotheek over Utrecht S. 593**)- Blad 96b . 

2) Fresenburch, het stamhuis der Frese's bij de Jansbrug aan de Oudegracht, 
thans no. 113. Zie: S. Muller Fz., Oude huizen te Utrecht. Utrecht, 1911. 
Blz. 13—15. 

3) Het Catharijneveld, waar het St. Catharijneklooster in 1528 voor het kasteel 
Vredenburg moest plaats maken. Zie: N . van der Monde, Geschied- en oudheid
kundige beschrijving . . . der stad Utrecht. Dl. II. Utrecht 1845. Blz. 307—380. 

4) Die cronycke van Hollant, Zeelandt ende Vr ies lant . . . [Door Corn. Aur. 
Gaudanus van Lopsen]. Leiden, 1517. Divisie XXI, cap. 15 (blad 191b—192a). 

5) Alsvoren. Divisie XXI , cap. 24 (blad 194b—195a). 
6) Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht, verzameld 

door J. W . Berkelbach van der Sprenkel. (Werken uitgeg. door het Historisch 
genootschap 3de serie no. 66). Utrecht, 1937. No. 52 (blz. 19). Vgl. ook no. 56 
en 91 (blz. 21—22 en 35—37). 

7) Raads dagelijks boek 1519 —1524, achterin. De vernieuwde fundatiebrief is 
afgedrukt bij: A. Matthaeus, De nobilitate.. . Amsterdam en Leiden, 1686. Blz. 
5 7 6 - 5 8 1 . 

8) Th. H. F. van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob 
te Utrecht. Leiden, 1882. Blz. 57—61 en 178. 

9) S. Muller Fz., Catalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven. 
Afd. I. Utrecht, 1913. Blz. 42—43. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Het Viradecdis'altaar uit Vechten. 

— Het inschrift van de altaarsteen uit 
Vechten, waaraan prof. Wagenvoort 
steun ontleende voor zijne veronder
stelling, dat de in het jaar 69 tusschen 
de Batavieren en Romeinen geleverde 
slag bij Vechten plaats gevonden kan 
hebben (zie dit Maandblad blz. 28— 
30), moet naar de meening van prof. 
dr. A. G. Roos te Groningen op andere 
wijze verklaard worden. Door ver
gelijking met de inschrfiten der op 
elders gevonden steenen van overeen
komstige trekking, komt de hoogleeraar 
tot de slotsom, dat de door hem ge
geven interpretatie uitsluit, „dat de 
wijding aan Viradecdis in verband 
zou staan met de oorlogsgebeurtenissen 
van 69 n. C. Wagenvoort vermoedde 

dit, omdat zoowel in Tacitus' beschrij
ving van den door Civilis gewonnen 
slag als op den steen gesproken wordt 
van Tongeren en van schippers. De in 
Fectio consisteerende cives Tungri der 
inscriptie kunnen echter onmogelijk 
met de Tungrorum cohors van den 
veldslag geïdentificeerd worden. Dat 
verbiedt de uitdrukking consistere, die 
nooit gebruikt wordt van een troepen-
afdeeling, die op eene plaats in garni
zoen ligt of er vertoeft. Bovendien 
zouden de soldaten der tot Civilis 
overgeloopen cohorte, indien zij den 
steen hadden opgericht, zich niet een
voudig „cives Tungri" hebben ge
noemd, want daaruit zou iemand, die 
de inscriptie las, nooit hebben kunnen 
opmaken, dat juist zij het altaar had-
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den gewijd. En evenmin kunnen de 
„nautae" der inscriptie geïdentificeerd 
worden met de „remiges e Batavis", 
die volgens Tacitus tijdens den slag 
van de Romeinen afvielen, want remi' 
ges is niet hetzelfde als nautae. Over 
nautae spreekt Tacitus ook in zijne 
beschrijving van den slag, maar deze, 
d. w. z. de schippers, het eigenlijke 
scheepsvolk, bleven volgens hem, 
evenals de scheepssoldaten, — deze 
beide categoriën zullen niet uit Bata
ven hebben bestaan —, juist aan de 
Romeinen trouw . . . De ,.nautae" had
den dus waarlijk geen reden, om na 
de nederlaag der Romeinen, die ook 
hun nederlaag was en waarbij, volgens 
Tacitus, verscheidene van hen door de 
Bataafsche roeiers gedood werden, 
samen met de afgevallen cohorte der 
Tungri een altaar op te richten! Overi
gens zou ook van de roeiers, indien 
die in de inscriptie bedoeld waren, niet 
gezegd kunnen zijn: „qui Fectione 
consistunt". 

„Wanneer", zooals volgens prof. 
Roos duidelijk is, „de steen uit Vech
ten niets met den opstand der Bataven 
te maken heeft, wat is hij dan? Een 
gelofte-altaar, dat door een aantal te 
Fectio gevestigde niet-Bataven, die 
daar met handel en schipperij hun 
brood verdienden en in twee collegia 
— of wellicht in één gemeenschappe
lijk collegium — georganiseerd waren, 
in tijd van vrede voor een godin, die 
althans bij een gedeelte van hen groote 
vereering genoot, om eene ons onbe
kende reden is opgericht. Wij hebben 
dus eene inscriptie vóór ons, zooals er 
ontelbare in het Romenische rijk ge
vonden zijn. Heeft zij daarom minder 
waarde voor de geschiedenis van ons 
land, dan het geval zou zijn, indien 
Wagenvoort 's vermoeden juist ware? 
In geenen deele, want zij leert ons, 

dat in de tweede helft der eerste eeuw 
onzer jaar te l l ing. . . Vechten een be
langrijke handelsplaats was, waar 
kooplieden en schippers, afkomstig 
van buiten het Bataafsche land, in vol
doenden getale om collegia te kunnen 
vormen, woonachtig waren." 

In een naschrift, dat op dit opstel 
aansluit, teekent prof. Wagenvoort 
aan, dat het verband tusschen de 
inscriptie en de Tacitus-plaats door 
hem uitdrukkelijk als hypothese, niet 
als een bewezen feit is gesteld. Die 
veronderstelling heeft echter belang
stelling en van bevoegde zijde ook 
aanvankelijke instemming gevonden 
en is dus als bruikbare werkhypothese 
erkend. 

Prof. W . gaat dan op de verschil
lende door prof. Roos aangevoerde 
argumenten in, bepaalt zich niet uit
sluitend tot weerlegging van diens 
zienswijze, doch voert tevens nieuwe 
gegevens aan, om de juistheid van 
zijn inzicht aannemelijk te maken. 
Belangwekkend vooral is het slot van 
zijn betoog: 

„De inscriptie zou bewijzen, dat 
Vechten toentertijd „een belangrijke 
handelsplaats" was. In de Mnemosyne 
zal ik op dit punt dieper ingaan; hier 
zij alleen vastgesteld, dat wij daar
voor noch uit de bronnen noch door 
de opgravingen een zweem van bewijs 
hebben, zoodat deze hypothese enkel 
op de inscriptie steunt, terwijl de door 
mij voorgedragene (toegegeven: verder 
reikende) zich althans ook op Tacitus 
baseert. Mocht eens blijken, dat Vech
ten reeds eenige decenniën na de ves
tiging van een Romeinsche legerplaats 
tot een belangrijke handelsplaats was 
uitgegroeid, waar men niet alleen een 
collegium peregrinorum, maar zelfs een 
afzonderlijke Tongersche vereeniging 
verwachten mocht, dan zal ik mijn 
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onderstelling, die ik niet vertroetel, 
met aanmerkelijk meer reserve beschou
wen dan ik nu reeds doe. Vooralsnog 
blijf ik hopen, dat zij als hypothese 
aannemelijk schijnen zal." 

De hier aangehaalde opstellen komen 
voor in Mnemosyne s. I l l , vol. VIII 
(1940), biz. 2 4 4 - 2 4 9 en 250—254, 
verkor t in Hecmeneus XII (1940), biz. 
9 6 - 9 8 en 98—100. E. 

Kardinalen met utrechtsche wapens. 
— Tot de nieuwtjes, die de, veel in 
het buitenland verblijvende Utrechte
naar, Johannes de Wi t op 13 Januari 
1622 uit Rome aan zijn vriend mr. 
Aernout van Buchell te Utrecht 
schreef, behoorde de creatie van twee 
kardinalen, een mededeeling, die de 
schrijver mogelijk niet gedaan zou 
hebben, indien hij ze niet als aanloop 
had kunnen gebruiken voor iets, dat 
van Buchell vermoedelijk meer geïn
teresseerd heeft, n.l. dat de beide 
nieuwe kardinalen utrechtsche wapens 
voerden, de een zelfs dat van de stad. 
De passage, waarin de W i t zijn mede
deeling doet, luidt vertaald als volgt: 

„Op 23 Juli zijn onder de gepur-
perden opgenomen en met den kardi
naalshoed begiftigd Lucio Sanseverino, 
aartsbisschop van Salerno en Marc-
antonio Gozzadini, prothonotarius 
apostolicus, verstandige en geleerde 
mannen. Maar wat uw verwondering 
zal wekken, is dit: de een, n.l. Gozza
dini, voert als familiewapen het wapen 
van onze stad Utrecht en de ander 
het wapen van de Taetsen van Ame-
rongen. Ik heb niet kunnen uitvisschen, 
waar dit vandaan komt, daar er toch 
door naam of geboorteplaats geen 
enkele band of overeenkomst bestaat. 
Deze is n.l. uit Napels, gene uit 
Bologne afkomstig. Als gij de oorzaak 
soms kunt gissen, laat het me dan 

weten". (Zes brieven van Joh. de W i t 
aan A. van Buchel, medeged. door 
Dr. A. Hulshof en Dr. P. S. Breuning, 
in: Bijdr. en med. Hist, genootschap 
1940, 85). 

Het utrechtsche stadswapen was 
toentertijd reeds hetzelfde als tegen
woordig, n.l. schuin gedeeld in een wit 
en een rood veld zonder eenige wapen-
figuur. In 1537 was op bevel van 
Karel V de voorstelling van St. Maar
ten, die van ouds het witte veld sierde, 
daaruit verwijderd. Indien in het ita-
liaansche wapen de St. Maartensfiguur 
voorkwam, zou de W i t dat zeker ver
meld hebben. Rest dus de mededeeling, 
dat het familiewapen dezelfde heral
disch vreemde en „leelijke" aanblik 
bood als het kale utrechtsche stads
wapen. 

Het wapen Taets van Amerongen 
bestaat uit een wit (zilver) veld, be
laden met een breeden rooden balk. 
Dit zeer eenvoudige wapen liep ge
makkelijk kans ergens ter wereld een 
dubbelganger te hebben. En hetzelfde 
is vermoedelijk het geval geweest met 
het stadswapen. Dat twee italiaansche 
kardinalen in de 17e eeuw „utrecht
sche" wapens voerden, zal wel niet 
anders dan toeval zijn. Al blijft het, 
vooral voor op heraldiek beluste gees
ten als van Buchell en vele van zijn 
tijdgenooten waren, een merkwaardig 
toeval. C. 

De Grieksche studie aan de Utrecht
sche hoogeschooï. — Aan de Nijmeeg-
sche universiteit verwierf 9 Juli 1.1. de 
heer J. G. Gerretzen den doctorstitel 
op het proefschrift: Schola Hemster-
husiana. De herleving der Grieksche 
studiën aan de Nedcrlandsche univer
siteiten in de achttiende eeuw van 
Pecizonius tot en met Valckenaer. Het 
bevat o.m. ook belangwekkende be-


