
Nogmaals de brooduitdeling, in 1575 
ingesteld krachtens beschikking 
van Egbertus Luessinck. 
door Dr. A. J. van de Ven 

In het jaarboekje onzer vereniging van 1968 beschreef ik de oorsprong en het 
in 1967 tenietgaan van een brooduitdeling, die haar oorsprong had gevonden 
in een viertal bijna vier eeuwen oude testamentaire beschikkingen. Aan één 
van deze was destijds tevens een sanctiebepaling verbonden, te weten die van 
de kanunnik ten Dom Egbert Luessinck (f 1570). Bij de overeenkomst tussen 
zijn executeurs en het Domkapittel uit 1575 was bepaald dat de eersten aan 
het kapittel een som van 2180 caroliguldens betaalden, waartegenover het 
laatste de verplichting ener eeuwig durende brooduitdeling aan daarvoor in 
aanmerking komende behoeftige lieden op zich nam. 
Mocht deze uitdeling echter te eniger tijd geheel achterwege blijven, dan zou 
het Domkapittel het genoemde bedrag voor de helft aan het H. Kruisgasthuis 
en voor de helft aan het St. Bartholomei gasthuis te Utrecht moeten uitkeren. 
Ik heb toen betoogd, dat de Nederlandse Staat als rechtsopvolger van het Dom
kapittel thans die verplichting alsnog diende na te komen tegenover de als 
stichting ook nu nog bestaande gasthuizen. 
De Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen hebben in dit betoog aanlei
ding gevonden zich deswege tot de Minister van Financiën te wenden. Enkele 
besprekingen hadden tot resultaat, dat de Staat bereid bleek te zijn om de 
bedoelde bepaling na te komen en aan het College van Regenten als vertegen
woordigers der beide stichtingen het bedrag van ƒ 2180 uit te betalen. In een 
dadingsovereenkomst, die op 15 augustus 1970 ondertekend werd door Voor
zitter en Secretaris van het College van Regenten en namens de Staat der Ne
derlanden door de Landsadvokaat, is deze zaak „naar volkomen wederzijds 
genoegen" van partijen opgelost. 
Met hun beider toestemming wordt hieronder de tekst der overeenkomst ge
publiceerd. 

De ondergetekenden 

het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht als 
beheerder, krachtens Koninklijk Besluit van 27 maart 1817 gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 19 december 1925 no 27, van de Stichtingen het Bartho-
lomeï-Gasthuis en het H. Kruys-Gasthuis, ten deze bevoegdelijk vertegenwoor
digd door zijn voorzitter, zijnde thans Meester Hendrik Lodewijk Hoogenhuis, 
wonende te Utrecht, en zijn secretaris, zijnde thans Meester Doctor Tom 
Vorstius Kruijff, wonende te Utrecht, 
partij ter ene zijde 
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en de Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door Mr. E. Droog-
leever Fortuijn, Landsadvokaat, 
partij ter andere zijde 

Overwegende 
1. dat door Egbert Luessinck, overleden te Utrecht op 28 juli 1570 bij codicil 

aan het Domkapittel te Utrecht is vermaakt de somma van 2180 caroli gul
dens onder de voorwaarde - voorzover thans van belang - dat voornoemd 
kapittel ten eeuwigen dage op alle vrijdagen „vier ende twintich weyte-
brooden elcx van een stuver" zou uitdelen aan 24 personen die moesten vol
doen aan voorwaarden als in dat codicil nader stonden omschreven en 
blijken uit een verklaring van het Domkapittel voornoemd van 8 januari 
1575; 

2. dat voorts bepaald werd dat indien de brooduitdeling vier opeenvolgende 
malen niet gedaan werd het voornoemde bedrag ad 2180 caroli guldens 
verbeurd zou worden ten behoeve van de gasthuizen: het Sint Bartholo-
meïgasthuis en het H. Kruys-gasthuis; 

3. dat bij Keizerlijk Decreet van Zijne Keizerlijke Majesteit Napoleon I d.d. 
27 februari 1811, de bezittingen van het Domkapittel te Utrecht tot Staats-
domeinen zijn verklaard, tengevolge waarvan de verplichting tot brooduitde
ling overgegaan is op partij ter andere zijde; 

4. dat partij ter andere zijde de brooduitdeling tot in het jaar 1967 voortge
zet heeft; 

5. dat partij ter andere zijde in 1967 de brooduitdeling heeft moeten staken, 
aangezien er geen personen meer in aanmerking wensen te komen voor deze 
uitdeling, zodat een uitvoering van de hierboven genoemde voorwaarde on
mogelijk is geworden, terwijl voorts in het kader van de thans geldende 
sociale voorzieningen en wel in het bijzonder de Algemene Bijstandswet 
een uitdeling als bedoeld door Egbert Luessinck niet meer past; dat partij 
ter andere zijde de uitdeling niet wenst en zal hervatten; 

6. dat partijen - na kennis genomen te hebben van een in het Jaarboekje van de 
Vereniging Oud Utrecht 1968 gepubliceerd artikel over voorgenoemde 
uitdeling geschreven door Dr. A. J. van de Ven - thans verdeeld houdt de 
vraag of partij ter andere zijde op grond van bovengenoemde bepaling ver
beurd heeft, ten behoeve van de partij ter ene zijde, de somma van 2180 
caroli guldens; 

dat partijen aan dit geschil een einde wensen te maken zonder daarover te 
procederen, weshalve zij, 

Bij wege van dading zijn overeengekomen: 

partij ter andere zijde betaalt aan partij ter ene zijde de somma van ƒ 2180 
(eenentwintighonderd tachtig gulden) ten behoeve van voorgenoemde gast
huizen ieder voor de helft; 
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partij ter ene zijde verklaart bij de ondertekening dezer acte voornoemd 
bedrag ad ƒ 2180,- te hebben ontvangen; 

partij ter ene zijde acht zich door deze betaling geheel voldaan, verklaart 
terzake van de brooduitdeling of het staken daarvan door partij ter andere 
zijde, noch thans noch in de toekomst, ook nog maar iets te vorderen te 
hebben en verleent aan partij ter andere zijde volledige kwijtschelding; 

partijen verklaren het tussen hen gerezen geschil aldus naar volkomen 
ii/prlArviirlc f rpnAPn^n tf* l ipKKpn oncmlr^et 

Aldus opgemaakt en ondertekend in duplo te 's-Gravenhage de 15e augus
tus 1900 zeventig. 

Het College van Regenten 
der Vereenigde Gods- en 
Gasthuizen te Utrecht 

w.g. 
(H. L. Hoogenhuis) voorzitter 

De Staat der Nederlanden 

w.g. 
(Mr. E. Droogleever Fortuyn) 
Landsadvocaat 

w.g. 
(T. Vorstius Kruijff) secretaris 
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