als melkboer en als koorzanger van de R.K.kerk in Eemnes. Hij is tot het laatst voor ons een zeer betrouwbare
vraagbak geweest voor het oude Eenmes.
Beide mannen waren van het begin af trouwe bezoekers
van onze diavoorstellingen. Ze hebben bij die gelegenheden heel wat sappige verhalen laten horen. We zijn ze
rigar alsnog bijzonder dankbaar voor.
We zullen ze missen!
Namens de Historische Kring Eemnes
Henk van Hees.

Willem van Radelant (1538-1612)
Een vooraanstaand Eemnesser
In oude boeken vond ik de naam van Willem van
Radelant, een in Eemnes geboren rechtsgeleerde. In
enkele woorden stond er nog verder bij vermeld: het
hoogtepunt van zijn carrière was de functie van
President van het Hof van Utrecht. In 1611 werd hij
hieruit ontslagen en een jaar later stierf hij. Ter
herinnering aan hem hing lange tijd in het koor van de
St. Pieterskerk ("'t Dikke Torentje") van
Eemnes-Binnen zijn familiewapen. Na zijn dood werden
zijn rechtskundige uitspraken in gedrukte vorm
uitgegeven. Deze gegevens vond ik in:
"Historie ofte beschrijvenis van 't Utrechtsche Bisdom"
(2e deel door H.v.R., Leiden 1719, blz. 153) en in de
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden"
(Amsterdam 1772, blz. 271; heruitgave "Nederl. in
Vroeger Tijd", dl. XI, 1965).
Nieuwsgierig geworden ben ik op zoek gegaan naar
meer gegevens. De kerk van Eemnes-Binnen kon mij
over zo lang geleden niets meer bieden, daarom ging ik
naar het Gemeente-Archief Utrecht. Dat leverde mij
meer op, dan ik had verwacht.
Allereerst vond ik er de afbeelding van het
familiewapen van Willem van Radelant. Niet in het
"Wapenboek van Van Engelen, waarin alle wapens, die
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in de Utrechtse kerken voorkwamen, genoteerd en
afgebeeld staan. Nee, hierin vond ik wel iets anders,
waar ik zo op terug kom.
Het familiewapen stond afgebeeld en beschreven in het
boek "Amorial Général" van J.B. Rietstap (Londen
1887, deel 2). Het zag er zo uit:
In het eerder genoemde "Wapenboek" stonden de plaats
van het graf en het grafschrift genoteerd.
Willem lag begraven in de kapel van het St.
Magdalenaklooster in Utrecht (dat bevond zich niet ver
van de huidige Utrechtse sterrenwacht, aan de
Magdalenastraat). Hij rustte er overigens in goed
gezelschap, want ook de ouders van de bekende Johan
van Oldenbarnevelt lagen hier begraven.
De kapel werd omstreeks 1679 afgebroken, waarmee waarschijnlijk de steen verloren ging.
Het in het latijn geschreven grafschrift begint met de
woorden
"Memoria Sacrum"
hetgeen vrij vertaal kan worden als "Ter vrome nagedachtenis". De tekst maakt ons wijzer omtrent data van geboorte en overlijden, al moet je er wel voor rekenen!
De sterfdatum luidt als volgt: "IUI KAL. SEPT M D C
XII", hetgeen betekent: de 4e begindag in september
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1612.
Tevens wordt vermeld, dat zijn leven duurde:
"AN.LXXIII.M.VTIII D:XXX, waarbij AN=annos (jaren),
M-mensis (maanden) en D=dies (dagen). We trekken de
nu gevonden 73 jaar, 9 maanden en 30 dagen af van de
sterfdatum en komen uit op de geboortedatum: 4 november 1538.
In de archief inventaris van de "Rechtspraak" in Utrecht
vond ik de aantekening, dat Willem als eerste secretaris
van de Unie van Utrecht had gefungeerd. Deze Unie
was een verdrag van voornamelijk hkx>rdnederlandse steden tegen de Katholieke, Spaanse overheersing. Het verdrag werd op 23 januari 1579 gesloten. De toen 41-jarige Willem van Radelant zal ongetwijfeld een flink aandeel hebben gehad in de uiteindelijke verdragstekst.
Vlak daarop volgde zijn aanstelling tot gewoon lid van
het Hof van Utrecht, een hoog rechtscollege onder voorzitterschap van de Stadhouder.
Willem zal waarschijnlijk deze functie te danken hebben
gehad aan zijn bemoeienis met de Unie. Men zuiverde
het Hof namelijk van personen, die men voor Spaansgezind hield. Bovendien zal hij een "kruiwagen" hebben
gehad in de persoon van Johan van Oldenbarnevelt, de
latere Landsadvocaat die toen nog pensionaris van
Rotterdam was. Deze speelde een grote rol bij het tot
stand komen van de Unie. Oldenbarnevelt kwam vaak in
Utrecht. Hij logeerde dan meestal bij zijn achterneef,
Hendrik van Zij 11, die raadsheer was aan het Hof van
Utrecht!
Willem was eerst 18 jaar gewoon lid van dit Hof, waarna
op 8 juni 1598 zijn benoeming tot President volgde. Hij
was daarmee voorlopig de laatste President, want nadat
hij op 29 mei 1611 "om politieke redenen" ontslagen
werd, besloot men geen nieuwe President te benoemen.
Wat die politieke redenen waren, voert te ver om hier
te vertellen. Was het trouwens voor Willem onderhand
geen tijd om uit eigen beweging op te stappen? Hij had
de -toen zeker- hoge leeftijd van 72 jaar!
Ruim een jaar nadien kwam hij te overlijden.
Op de grafsteen stond ook een "memorie" voor zijn echtgenote Aleida van Hinderst. Uit andere bron (de transportregisters) komen we te weten, dat het echtpaar
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minstens 2 kinderen had: Johan en Aleida. Laatstgenoemde was met de advocaat Peter van Merenborch
gehuwd.
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Het gezin Van Radelant woonde waarschijnlijk in een
"huisinge hof f stede" achter de St. Pieterskerk in de
"Regenbooch" (de Krame Nieuwe Gracht). Dit huis
werd in 1614 door zoon Johan aan Aelbert Crom, Kannunik van de St. Pieter, verkocht.
Willem van Radelant moet zeker een groot rechtsgeleerde
geweest zijn: 25 jaar na zijn dood, in 1637 verscheen
boek met daarin zijn rechtspraken ("Decisiones
Posthumae Curiae Provincialis Trajectinae, collectae Per
W. Radelantium". ) En zoals we in het begin al zagenruim 100 jaar en 160 jaar na zij overlijden werd er in
de literatuur nog steeds over de "vermaarde
regtsgeleerde" geschreven"
Jan Out.

In onze serie "Oude Eemnesser Winkeltjes",
"laat Anna, in afwachting van wat volgt, met het grootste plezier de 93-jarige Hannes Wiggerts aan het woord.
In afwachting van wat volgt. Inderdaad, want tijdens
ons gesprek heeft het bandje het begeven, waardoor de
rest van zijn verhaal onverstaanbaar is geworden.
Al is Hannes nooit winkelier geweest, toch 'verkoopt'
hij een waarheid aan 't einde van zijn verhaal!
Fantastisch. Hieronder volgt een voorproefje van een,
naar mijn bescheiden mening, uniek gesprek.
"Toen ik jong was, woonden we achter Wout van 't Klooster, Wakkerendijk 232.
Daor ben ik ôôk de eerste jaore nadat ik getrouwd was
met Jaontje van Hamersveld blieve wône.
Pas in 1932 heb ik deze boerderij (Meentweg 19) gekocht van Van Beijeren. Tjongejonge, ik zie ons nog
staan. Er zat één groot raom in de opkaomer, maor hij
zei derect dat er nog een raom bij mos komme. Ze moste
een trappie op om in de slaopkaomer te komme, daorom
zei tie ôôk derect dat daor een deur bie mos, dan kon
je via de deur naor de slaopkaomer. Jao, da was een
leuke kerel en eerlijk ook.
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