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DE COMMANDERN VAN MONTFOORT IN DE LITERATUUR
door E.M.G. Gerards
De Commanderij van Montfoort is de jongste stichting van de Johanniter-orde in Nederland.
Als klooster heeft ze bovendien een kortstondig bestaan gehad, van + 1544 tot + 1630.
Bij gelegenheid van de opening van de oude kapel tot raad- en trouwzaal van de gemeenten
Montfoort en Willeskop ( 16 oktober 1976 ) zullen enkele belangrijke studies in een historische
uitgave verschijnen. In dit artikel zal voornamelijk nagegaan worden, wat in de gedrukte
l i t e r a t u u r over dit merkwaardige gebouw en zijn geringe aantal bewoners bekend is.
We moeten dan, helaas, al dadelijk constateren, dat dit bijzonder weinig is. De meeste gegevens
worden telkens herhaald, zonder dat hun juistheid onderzocht is.
Bernard van Du(i)ven, Balier van de Johanniter-orde in Utrecht, mag de stichter ( niet de eerste
Commandeur ) van de Commanderij in Montfoort genoemd worden. Tot eerste Commandeur
benoemde hij Gerrit Zas ( 1547-1571 ). Van deze Gerrit Zas is bekend, dat hij tot 5 mei 1574
tevens Heemraad van den Lecken Dijk is geweest ( 1 ). In deze zelfde tijd heeft de kunstschilder
Antonius van Blocklandt, gezegd van Montfoort, in de kleine Stichtse Stad geleefd. Dat Van
Blocklandt de invloed van de Johanniters onderging blijkt uit het feit, dat hij na zijn reis naar
Rome ( 1572 ) niet terugkeert naar zijn laatste woonplaats Delft, maar zich vestigt te Utrecht
en wel in het Catharijneconvent der Johanniters. Met velen van zijn familieleden is hij er ook
begraven.
De tijd van Johan Ridder, van 1571 tot 1596 Commandeur, wordt gekenmerkt door de
vorderingen van de Hervorming in Montfoort. De Beeldenstorm was in 1566 nog voorbijgegaan
aan de kleine stad, waarschijnlijk door de grote macht van de Burggraven, die de katholieke
godsdienst bleven beschermen. Maar 6 maart 1583 verschijnt de eerste predikant in Montfoort,
Mathias Petersz Dijkman. Burggraaf Jan was gedwongen door een schrijven van Gedeputeerde
Staten van Utrecht hem toe te laten. Zonder moeilijkheden is dit allemaal niet verlopen.
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Pastoor Romualdus van Pentere had de "gouden Handschoen" niet aangedaan. ( Uitdrukking
die betekent, dat men veel moest betalen om een kerkelijke funktie te krijgen ) ( 2 ). In 1594
vindt er een "visitatie" van het klooster te Montfoort plaats. Een beschrijving hiervan is opgenomen in het artikel van E. Wiersum en A. Ie Cosquino de Bussy: Visitatieverslagen van de
Johannieter kloosters in Nederland ( 1495, 1540, 1594 ) ( 3 ). Na de situering van het klooster
"in Stifft Utrecht in der Statt Montfort, ethwa 20 Meil wegss von der Statt Utrecht" en het
noemen van de Commandeur: "Darin ist Commendatarius modernus Herr Johannes Ridder"
volgt een opsomming van wat er in de kapel en in het Commandeurshuis aanwezig is ( De
ecclesia et eius ornamentis; de domo et eius utensilibus ); tenslotte wordt er vermeld wat de
inkomsten en uitgaven zijn ( De proventibus; de exitibus ) ( 3 ). Toen uiteindelijk de Beeldenstorm ook in Montfoort toesloeg, in 1598 ( 4 ), is de Commanderij waarschijnlijk gespaard
gebleven.

Tijdens de ambtsperiode van Commandeur Johannes van Hoen ( 1617 ? - 1630, 1635 ) treft
Montfoort in 1629 een grote ramp: De Grote Kerk wordt tengevolge van blikseminslag voor
een groot deel verwoest. De grote brand vernielde meer dan 70 huizen en beschadigde vele
gebouwen. Om de mensen te gerieven heeft het gemeentebestuur goed gevonden, dat "de
clock hangende in de Commandeuri-kerck" voor de uren van de Angelus zal luiden ( 5 ).
Volgens het Necrologium dioecesis Harlemensis, geschreven door Buggaeus, overleed
Johannes van Hoen in 1635 ( 6 ); volgens andere bronnen in 1630. Hij was de laatste katholieke
Commandeur van Montfoort ( 7 ).
De Commanderij werd na de dood van de laatste Commandeur door de overheid in beheer genomen en onder een rentmeester gesteld. De Commandeurs waren uitsluitend prebendaat; zij
waren bovendien protestant ( 8 ). De Commandeurs "Nieuwe stijl" werden benoemd door de
Prins Erfstadhouder. De gebouwen werden door de Staten van Utrecht verkocht.
15

In de gedrukte bronnen vinden we uit de tijd na 1630 weinig nieuwe bijzonderheden. Het zijn
herhalingen van steeds hetzelfde thema: "De Ridders van Maltha hebben hier mede een
kommandeurschap gehad, behorende onder de Balije van Utrecht" ( 9 ). In 1744 bestond de
kapel nog en behoorde toe aan de Balije van Utrecht. De Commandeur werd door de Prins
Erfstadhouder aangesteld ( 10 ). En nog in 1772: "De Ridderorde van Maltha plagt, van ouds,
eene Commanderij te Montfoort te hebben, en een Huis in de Hoffstraat, die van 't Kasteel naar
de IJsselpoort loopt. Zij is nog in wezen, en behoort onder de Balije van Utrecht. De commandeur wordt tegenwoordig door den Prins Erfstadhouder aangesteld" ( 11 ). In hoeverre is hier
sprake van elkaar naschrijven, zonder te weten wie de bewoners en/of eigenaars op dat moment
waren? In 1775 beschrijft Bachiene Beschrijving der Vereenigde Nederlanden ( 12 ) met
gelijkluidende woorden de situatie, evenals A. Kok in zijn Aardrijkskundig woordenboek ( 1789 )
( 13 ) en nogmaals Bachiene, maar nu in het boek Vaderlandsche géographie ( 1791 ) ( 14 ).
Dezelfde paginering van Bachiene's boeken ( deel II, 1083 ) in twee zogenaamd verschillende
boeken, respectievelijk geschreven, of liever gedrukt, in 1775 en 1791, geeft niet blijk van
controleren van de juiste gegevens. Zelfs in 1820 schrijft Van Zutphen nog: "De Duitsche Ridders
plagten ter dezer stede een huis in de Hoffstraat te hebben" ( 15 ). Pas in 1846 wordt aan de
gewone formule iets nieuws toegevoegd: "
Het kerkje der Commanderij, in de Hofstraat ,
waar zij ( de Johanniters ) ook een huis gehad hebben, is thans ingerigt tot eene grutterij" ( 16 ).
Vanaf het begin van deze eeuw begint men te "inventariseren". Voorlopige lijst van nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel 1, provincie Utrecht vermeldt ( in 1908 ),
dat "van de Commanderij van Sint Jan nog staat: een deel van de kruisgang, een poortje
( c. 1525 ) en de kapel, thans pakhuis, met tamelijk bewaarden gevel ( gebeeldhouwd poortje,
2e kwartaal 16e eeuw ). Op een muur achter de Commanderij bevinden zich twee gebeeldhouwde
consoles en een leeuw" ( 17 ). "De overlevering voegt er nog bij, dat eene onderaardsche gang
vandaar voert naar de Kerk. Gaarne zouden wij Montfoort dit sprookje laten, maar tegen de
nuchterheid van nauwkeurige dieptepeilingen, in de Hofstraat verricht bij den aanleg van
gasbuizen in 1910 om de waarheid van dit verhaal te onderzoeken, kan het zich niet staande
houden, tenzij de gang zich zou bevinden op eene diepte grooter dan vier meter" ( 18 ).
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In 1926 blijkt de kapel zeer vervallen te zijn. Het gemeentebestuur zou graag aan dit bouwwerk
een waardige bestemming geven, maar het geld ontbreekt ( 19 ). Toch krijgt de, eveneens in
verval verkerende kloostergang naast de kapel, als eerste een restauratiebeurt, in 1965/67 ( 20 ).
De kloostergang is gerestaureerd, maar op de plaats van de oude Commandeurswoning staat nu
een modern bankgebouw, dat scherp contrasteert met de omringende middeleeuwsche gebouwen
( stadhuis, kapel, Grote Kerk ). Na de gang komt de kapel aan de beurt.
Reeds in 1946 zijn er besprekingen van het gemeentebestuur met de eigenaar, de heer J. van
Kooten geweest om de commanderij te kopen. Over de voorwaarden van beide zijden kon men
het heel goed eens worden, maar de gemeente kon het financieel niet aan om de gebouwen te
restaureren. De subsidieregeling was toen ook nog niet zo goed geregeld. Bovendien had men geen
bestemming dit gebouw waardig. Ook later heeft men geen pogingen gedaan om een oplossing
te vinden. Maar eindelijk is het dan zo ver. 25 Juni 1971 wordt op de agenda van de gemeenteraadsvergadering toegevoegd: Aankoop perceel Hofstraat 5. De koopprijs is f. 40.000,—.
Het resultaat van de vergadering was, dat de gemeente kon overgaan tot de aankoop van het
pand Hofstraat, ofwel van ouds het gebouw geheten de kapel van Johanniter Ridders. De kosten
van restauratie worden geraamd op f. 300.000-, waarvan het Rijk 40% en de Provincie 10%
voor hun rekening zouden nemen. 3 April 1973 raasde een zware storm door de provincie en ook
Montfoort bleef niet gespaard. Met name het dak van de Commanderij leed zeer veel schade.
Alle omstandigheden tezamen hadden er trouwens voor gezorgd dat het hele gebouw hard aan
restauratie toe was. Maar omdat een subsidieregeling bij CRM pas na 1975 in behandeling kon
worden genomen, en herstel van het dak niet zo lang kon wachten, werd aan de raad een krediet
gevraagd voor het uitvoeren van noodherstelwerkzaamheden. CRM heeft zich in beginsel bereid
verklaard tegemoet te komen in de kosten van dit noodherstel. Deze kosten zijn door het bureau
voor restauratie, o.l.v. Dr.Ir. CL. Temminck Groll uit Utrecht, geraamd op ruim f. 13.000,-.
Het aannemingsbedrijf Woudenberg uit Ameide ( dat samen met architect Ir. Temminck Groll
ook al de kloostergang restaureerde ) zal het werk uitvoeren. De nood-herstel-kosten zullen in
de toekomst worden begrepen bij de uiteindelijke restauratiekosten.
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De Raad geeft het krediet ( 21 ). April 1974 is het plan van het Bureau-voor-Restauratie-TemminckGroll klaar. 12 Juni 1975 krijgt het aannemingsbedrijf Woudenberg uit Ameide de officiële opdracht om de kapel te restaureren. Een maand later beginnen de werkzaamheden. Men verwacht
ongeveer juli-augustus 1976 klaar te zijn. Even leek het erop, dat er nog moeilijkheden zouden
komen. In de nacht van vrijdag op zaterdag ( 2 en 3 januari 1976 ) kwam de stelling rond de
Commanderij met daverend geweld naar beneden tijdens de zeer zware storm van die nacht.
Gelukkig werd niemand getroffen, door het neerstortende staal en hout. Wat overbleef was een
verwrongen massa staal met hout.
Eindelijk is het dan zover dat na talloze wederwaardigheden de oude kapel van de Johanniter
Orde een waardige bestemming krijgt. 16 Oktober 1976 heeft de officiële opening plaats met
feestelijkheden die aangepast zijn aan de aard van het gebouw. Dan zal Montfoort blij mogen
zijn met het behoud van een prachtig monument, waarvan er helaas al enkele deze eindstreep
niet gehaald hebben. Moge ook de tegenover de Commanderij gelegen Grote Kerk uit de tweede
helft der 14e eeuw behouden blijven voor Montfoort door een tijdige restauratie.
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MONTFOORT WERKT AAN DE BINNENSTAD
Niet alleen de gereedgekomen restauratie van de kapel van de Commanderij geeft er aanleiding
toe deze aflevering van Heemtijdinghen aan Montfoort te wijden, want er is meer aan de hand.
In het Monumentenjaar 1975 maakte het college van B. en W. plannen bekend om te gaan werken aan de rehabilitatie van de binnenstad. De raad stemde daarmee in en er wordt inmiddels
hard aan gewerkt.
Tand des tijds
Een jaar geleden bekeken leden van onze werkgroep stad en landschap de binnenstad, nogal
triest gestemd, en fotografeerden allerlei panden waarvan iets aan vroeger eeuwen herinnerde.
De trieste stemming werd veroorzaakt door de toestand waarin Montfoorts binnenstad zich
bevond.

Havenstraat 7, gesloopt.
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Keerzijde van een Monument
(Heilig Levcnstraat 19).

Natuurlijk gold dat niet voor het stadhuis met de IJsselpoort ( in 1965 gerestaureerd ), niet
voor de korenmolen "De Valk" ( in 1953 gered door de aannemer Versteegen ) en niet voor de
thans geheel gerestaureerde commanderij. Wel gold het voor de óók op de monumentenlijst
staande hervormde kerk, voor een volgens ooggetuigen langzaam maar zeker kleiner wordend
deel van de stadsmuur bij de Voorgracht, voor "het kasteel" en voor het woonhuis Heiliglevenstraat 19; eveneens beschermde monumenten.
En ook stemde het triest de panden te zien waaraan weliswaar nog iets herinnerde aan betere
tijden ( voor het pand wel te verstaan ), maar waar de tand des tijds ( of die der gebruikers )
zozeer aan had geknaagd dat rehabilitatie niet meer mogelijk was. Een aantal van die panden is
inmiddels gesloopt.

Rehabilitatie
In september 1975 brachten de couranten het verheugende bericht dat B. en W. van Montfoort
ideeën wilden gaan uitwerken om met behoud van historisch waardevolle elementen de binnenstad op te knappen. In mei verscheen een oriëntatienota waaruit bleek dat de aktiviteiten zich
zullen richten op ongeveer 160 huizen en aanliggende straten en pleinen. Op 26 augustus j.l.
wees de gemeenteraad de binnenstad aan als rehabilitatiegebied en gaf daarmee de aanzet tot
de uitwerking van verdere plannen. Ook werd in deze vergadering besloten een bijdrage te
verlenen in het herstel van de sluis in de Vaart en het uitbaggeren van de Vaart.
Deze werkzaamheden zijn hoognodig om het overstromingsgevaar voor de achterliggende polders
terug te dringen.
^
De vaart van Montfoort naar Linschoten dateert uit het jaar 1618, en dus ook de sluis ).
Een fraaie steen, versierd niet de wapens van het Sticht Utrecht en de Stad Montfoort, herinnert
eraan dat in 1770 de sluis werd vernieuwd.
20

De sluis in de Vaart van Montfoort naar Linschoten.

Waardevolle elementen
De sluis is één van de waardevolle elementen die het beeld van Montfoort bepalen. Datzelfde
geldt voor de smederij Om 't Wedde 10 die - tegenover de Lange Kerkstraat en naast het
Sint Jozefgebouw - een plaats heeft die een "face-lift" zeker rechtvaardigt.

De Smederij in 1975 (Om 't Wedde 10).
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Ook voor de pandjes Zevenhuisstraat 5 - 7 ( onbewoonbaar verklaard ) hopen wij op een nieuwe
toekomst in een gerehabiliteerde stadskern.
Tenslotte: de kaberg aan de Hollandse IJssel ( IJsselkade ). Waar vind je ze nog zo?
Werkgroep stad en landschap.
*
) J.G.M. Boon, De Nieuwe Vaart van Montfoort naar Linschoten, in: Heemtijdinghen; no. 22,
januari 1968, blz. 8-18. Zie voor een ouder plan W. Hofman, Het ontwerp voor een kanaal
tussen Oude Oude Rijn en Hollandse IJssel. Een discussie tussen Montfoort en Amsterdam
in 1554. In: Holland, regionaal-historisch tijdschrift; jrg. 7 ( 1975 ), blz. 291-299.

DE LIJST VAN BESCHERMDE MONUMENTEN IN HET KORT:
Woonhuizen: Heiliglevenstraat 1,4, 19, Hofstraat 7, 8, Hoogstraat 6, 7, 28, 30, 31, Korte
Kerkstraat 12.
Kerkelijke gebouwen: Hofstraat 3-5 ( Commanderij van Sint Jan ), Korte Kerkstraat 8
( verenigingsgebouw herv. kerk ) en 5 ( Ned. Hervormde kerk ).
Diversen: Molenstraat 25 ( molen "De Valk" ), Om 't Hof 2 ( overblijfselen van het slot ),
Zevenhuisstraat ( overblijfselen van de wal ), Hoogstraat 36 ( stadhuis met
IJsselpoort ) en voorts de overblijfselen van de versterkingen, wallen en grachten.
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Montfoort.
Korenmolen „De Valk'

MOLEN "DE VALK'

door Hidde Nota.

Stellingkorenmolen, met achtkantige bovênkruier.
Romp: onderbouw van baksteen; bovenbouw en kap van hout met riet bedekt.
Roeden: ijzer, vlucht 23,60 meter, Oud Hollands opgehekt.
Nog aanwezig is bovenwiel met wiekenas.
Molen is als woonhuis in gebruik.
De molen welke dateert uit 1753 is gebouwd op de stadswallen. De muren dateren uit de
vijftiende eeuw, een poortje herinnert nog aan de vroegere vluchtgang.
De molen die vele jaren in staat van verwording verkeerde is in 1953 in eigendom overgegaan
aan de aannemer Versteegen. Deze heeft autoriteiten en particulieren ervan overtuigd dat
't slopen van deze molen, waarvoor een sloopvergunning reeds was afgegeven, een catastrofe
zou zijn . De heer Versteegen heeft van deze oude molen een praktische woning gemaakt.
Reeds vanaf de vroege middeleeuwen draaide de korenmolen "De Valk" in het land van
Montfoort. De molen als zodanig bestond al vóór 1753 en was reeds in 1432 bekend als wipmolen
tevens "dwangmolen" behorende tot de goederen van de Burggraven van Montfoort.
Een ieder die woonachtig was in het Molendistrikt van Montfoort was verplicht zijn koren te
laten malen op de Valk, vandaar de naam "dwangmolen".
Het Molendistrikt bestond uit de buurtschappen Heeswijk, Mastwijk, Achthoven, Rateles,
Linschoten, Willeskop.
Dit recht gaf meermalen aanleiding tot klachten. Een voorbeeld:
In 1590 lag de korenmolenaar overhoop met een inwoner van Montfoort, omdat die zijn tarwe
en gerst niet bij hem liet malen. De Burggraaf gelastte zijn onderhorige zijn graan onverwijld
naar de Valk te brengen en daar te laten malen, op verbeurte van kerkerstraf.
bronnen:

Historische flitsen uit Montfoort ( 12 ) door A.C. Hellema
Touristengids door A.C. Hellema. ( '72 )
Het Utrechts Molenhoek.
23
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l'rent genomen uit het boek van "Werner Rolewinck, Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum.
Utrecht, Jan Veldener, 1480".
Het bock "hoert toe den Edelen Heer, Heer Jan Borchgreeff van Montfoert".
Het is het oudste gedrukte boek, waarin Montfoort genoemd wordt. Het is nu aanwezig in de
Universiteitsbibliotheek van Utrecht.
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BOEKENBEURS
Gevraagd:
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, door C.J.A. van Helvoort.
De parochie Woerden van 1566 - 1928, door frater R. van Schijndel.
De zonen van de paardekop, door Herman de Man.
A.J.Straver, 03480-5622
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EERE DER NACHTWACHT VAN MONTFOORT
Ds. Romey dingsdag jl. met zijn vriend M. van Berkel huiswaarts keerende van een partij, door
den Burgemeester te Linschoten gegeven, werd op den weg, nadat de heer v. B. Ds. reeds had
verlaten, door eene duisternis zóó overvallen, dat Ds. bloot stond in 't water te vallen, gelukkig,
de nachtwacht, immer waakzaam, schoot toe, nam den waardigen man onder den arm en geleidde hem naar de pastorie.
( De Opmerker, zaturdag 3 september 1859 )
grafisch bedrijf en handelsonderneming

vandenend b.v.
Linschoten (U) — strick van linschotenstraat 42 - telefoon (03480) - 2774
Q

inbinden jaargangen tijdschriften

J^L

repareren van oude boeken, bijbels etc.

Q

opplakken van kaarten, foto's, posters op linnen,
karton of spaanplaat

JjJ.

drukwerkbemiddeling

jji. verkoop van stencilpapier, offsetpapier, bankpost,
vloeistofduplicatorpapier, stencils, carbon etc.
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Gemakkelijk en veilig
voor al uw betalingen
geen kosten, wel rente

BONDSSPAARBANK

TERMIJNSPAREN
De ideale parkeerplaats
voor uw termijnspaargelden
(veilig en met hoge rente)

BONDSSPAARBANK

A U EN
PENSIOEN
Neem uw gemak. Laat
de inning over aan de

BONDSSPAARBANK

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN
KLUISLOKETTEN
De nieuwste
service van de
BONDSSPAARBANK

•

REISDEVIEZEN
Voor reisdeviezen en
alle verzekeringen
BONDSSPAARBANK

BONDSSPAARBANK
gezinsbank met totale bankservice
W O E R D E N . WESTDAM 4 TEL

03480 4342

Bijkantoor: Winkelcentrum „ D e Schans", Fred. Hendriklaan 28, tel. 03480 - 8272

KENT U DE GESCHIEDENIS
VAN UW EIGEN FAMILIE?

Vroeger wisten slechts adellijke families en
patriciërs iets van hun familie geschiedenis.
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht!
En er zijn deskundigen om die gegevens op
te zoeken en als een leesbare genealogie te
presenteren.

NICO

PLOMP

GENEALOGISCH

INSTITUUT

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden)
Telefoon (03489) 383

