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De Nobeldwarsstraat is bepaald geen opvallende straat in het Utrechts stads
beeld. Zoals haar naam aangeeft begint zij bij de Nobelstraat maar waar 
zij precies eindigt in het plantsoen is niet gemakkelijk te bespeuren. 
Tot 1912 heette zij Cellebroedersstraat wegens het feit dat de Cellebroe
ders in het daar gestichte convent van Nazareth hun intrek hadden genomen. 
In vroeger tijden zijn hier gevestigd geweest een weverij, een klokkengieterij, 
waarschijnlijk in ongeveer 1625 door Aelt van Meurs uit de nu nog bestaan
de Kloksteeg overgebracht,1) en de schuilkerk van St. Nicolaas voor de Oud-
Katholieken. Onder de wal waren kelders ter bewaring van het ijs, die in het 
begin dezer eeuw nog gebruikt werden. 
In mijn jeugd was zij bekend en berucht omdat in enige huizen, speciaal de 
van vele kamertjes voorziene panden nr. 20 en 22, prostitué's hun beroep 
uitoefenden en hier de ontucht door de magistraat openlijk werd getolereerd. 
Met de afkorting „de C.B." wist vroeger iedereen wat bedoeld werd. Dit gaf 
onder de gymnasiasten en H.B.S.'ers bij de wiskundeles wel eens aanlei
ding tot een zinspeling hierop en het grapje was: „Van de C.B. kom je van
zelf bij C D . terecht". En dokter Sedee was een joviale arts voor huid- en ge
slachtsziekten die menig student op prettige wijze geholpen heeft. In augustus 
1912 werden de laatste bordelen ontruimd en de straat herdoopt in een 
nietszeggende Nobeldwarsstraat. 
In deze buurt schijnen de prostitué's reeds vroeger zich opgehouden te heb
ben want in 1465 was het volgens het Raadsdagboeck de „ligtekooyen ver
oorloofd achter St. Pieter in de Regenboog te wonen". Dit is nu de Krom
me Nieuwe Gracht, waarvan vele huizen in de Cellebroedersstraat hun 
achteruitgang hadden en ook nu nog bestaat een poort van nr. 21 naar de 
gracht. Evenwel oordeelde de Raad in 1492 het nodig een verbod uit te vaar
digen waarbij het deze „zaadplee's" niet geoorloofd was binnen 25 roeden 
van het St. Hieronymus- of het Cellebroedersklooster te wonen. 
Het convent van Nazareth, aanvankelijk ook wel Alexhuis 2) genoemd, was ge
legen aan de Noord-Westhoek van de Cellebroedersstraat met een achteruit
gang naar de Muntstraat en waarschijnlijk ook naar de Kromme Nieuwe 
Gracht. De broeders bezaten een paar huizen, die eveneens met de Muntstraat 
verbonden waren. Vroeger liep deze straat dood en werd daarom Cul de Sac 

1) Klokken en Klokkengieters. 1963. Hist. Cie N.K.V. 
2) Utr. Sted. Arch. B. Arch, der Kloosters nr. 744. 
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genoemd. De Cellebroeders zouden daarom volgens Wagenaar ook wel 
Zakbroeders geheten hebben.3) Evenwel behoorden deze Zak- of Boetebroe
ders tot de bedelorden en wel tot die der Augustijnen Hermieten en bewoon
den het Regulierenklooster (later Burgerweeshuis) op de Oude Gracht.4) 
In een lezenswaard artikel over de Cellebroeders in de Utrechtse Volksal
manak 5) vermoedt professor L. G. Visscher dat ongeveer in de jaren 1300 
deze broederschap in Antwerpen zou zijn ontstaan. Zij bestond uit een ver
eniging van eenvoudig vrome mannen, die als Matemannen in tijden van de 
vele pest en andere epidemieën de noodzaak zagen de zieken te verplegen, 
de doden te begraven en door hun geloof en liefdebetoon de patiënten en fa
milieleden tot steun waren. Bij de uitvaart prevelden zij naar Rooms Ka
tholiek gebruik achter de doodbaar enige gebeden, die half huilend half 
zingend uitgesproken of gemompeld werden, het z.g.n. lollen, waardoor zij 
al spoedig Lolaerds, Lollarden of Lollharden werden genoemd. Vandaar 
dat de Cellebroedersstraat in de volksmond ook wel Lollestraat werd gehe
ten. 

In de middeleeuwen gingen zij in Nederland ook door onder de naam van 
Alexianen of broeders van St. Alexius omdat zij deze heilige tot schuts
patroon hadden. In Duitsland duikt deze naam in ongeveer 1390 voor het 
eerst op en worden zij aanvankelijk Begharden of Celliten genoemd. Men 
neemt in de Rijnstreek, waar o.a. in Aken en Keulen de Alexianen nog be
staan en vandaar uit grote nederzettingen in Amerika (Tennessee) zijn ge
sticht aan, dat zij ontstaan zijn uit de Begharden een vereniging van man
nen die spoedig naast de Beghijnen in de Nederlanden en het Rijnland be
kend werden.6) 
Het volk in de Nederlanden noemde ze ook Begijnen, maar volgens Philip
pen werd deze benaming als verzamelnaam voor verschillende orden gebe
zigd.7) Zoals bekend werd het eerste Beghijnen-hof te Luik gesticht door 
de volksprediker Lambertus Ie Bèque aan wie deze zusters hun naam te 
danken hebben. 
Le Long 8) komt tot een latere stichtingsdatum van de Alexianen. Hij haalt 
hierbij aan Matthias Lambrecht in zijn „Kerkelijke Historie". Dan zou Lupus 
d'Olivete te Rome een orde van St. Hyeronymus ten tijde van keizer Sigis-
mund ( ± 1400) hebben ingesteld, waaruit deze broeders zijn voortgesproten. 
De paus schonk aan deze L. d'Olivete de kerk van St. Alexis ter bewoning 
van deze monniken. 
Wiegers 9) verhaalt dat de heilige Alexius, een zoon van een rijke senator 
in Rome, op zijn bruiloftsdag 's avonds naar Syrië vertrekt om een deemoe
dig arm leven te leiden en na 17 jaar in zijn geboorteplaats terugkeert om 
als bedelaar in 417 zijn heilig leven te beëindigen. 

3) C. W. Wagenaar. Maandbl. v. Oud Utrecht 1927. 
4) Jhr. J. J. de Geer v. Oudegein, Het Voormalige Klooster. 
5) Prof. L. G. Visscher. De Cellebroer Matthijs Lollaert. Utr. Volks-Almanak 1850. 
6) Die Aachener Alexianerbrüder. I. Wiegers. Aken 1956. 
7) L. J. M. Philippen. Onze Begijntjes. 1944. 
8) Le Long. Beschrijvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam. 1729. 
9) J. Wiegers, Die Aachenen Alexianerbrüder. Ihre Geschichte und ihr Ordengeist, 
Aken, 1956-. 

181 



Cfllit Hoef Alexianer 
in alter 'Fracht 

Uit: I. Wiegers, Die Aachener Alexianer-
brüder, Aken, 1956. 

Ons komt de stichtingsdatum van ongeveer 1300 waarschijnlijk voor om
dat de Alexianen al spoedig in de veertiende eeuw naar het Noorden zich 
verbreid hebben. Utrecht met zijn vele kerken en kloosters was in die tijd 
het middelpunt van het geestelijk leven in de Noord-Nederlanden en het baart 
geen verwondering dat deze vrome mannen zich tot deze stad aangetrokken 
hebben gevoeld, hoewel in enkele andere steden van ons land ook vestigin
gen tot stand kwamen. In 1468 zijn zij reeds over 36 huizen in West Europa 
verspreid en wordt besloten te leven volgens de regel van de orde van Augus
tinus. 
Algemeen wordt aangenomen dat de naam Cellebroeders te danken is aan 
het feit dat zij in een cel woonden. Zij worden dan ook dikwijls Cellieten of 
fratres cellititi genoemd. Toch lijkt een andere verklaring meer plausibel. 
Het woord cella betekent naast cel of kamer ook besloten ruimte en later 
werd er graf onder verstaan. Een van de belangrijkste diensten die de Cel-
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lebroeders hun medemens verleenden was het brengen van de doden naar 
hun cella of laatste rustplaats. Maar behalve deze begrafenisdiensten hiel
pen zij bij de verzorging van de graven en grafkelders. 
Zo verklaren twee Cellebroeders voor het gerecht in 1618 dat de doodgra
vers van de St. Nicolaas Kerk ook de graven ruimden of de grafkelders 
openden in het Magdalenaklooster en dat zij hierbij dikwijls assisteer
den.10) Hierover schijnt regelmatig geharrewar te zijn geweest tot de Vroed
schap in 1656 definitief beslist dat de doodgravers van St. Nicolaas Kerk 
„oock sullen bediene 't kerckgen van Maria Magdalena Clooster". 
Er wordt niet gesproken van cel- of cellenbroeders, maar bijna altijd zonder 
de letter n, en van de ongeveer twintig akten uit de vijftiende of zestiende 
eeuw, die op het Utr. gem. archief berusten, komt bij hoge uitzondering 
cellen voor en dan waarschijnlijk per abuis. 

Trouwens bijna iedere monnik had een cel tot zijn beschikking zodat dit 
niet extra in de naam tot uitdrukking behoeft te worden gebracht. 
In de vroeg-Christelijke tijd werd de laatste rustplaats van de martelaren 
en heiligen „cella cimetarialis" genoemd. 
De Cellebroeders, jonge mannen veelal van eenvoudige huize, wilden hun 
geloof uitdragen en daarom helpen in de onvoorstelbare plagen welke de 
middeleeuwen teisterden. In deze tijd werd er behalve door familieleden 
van de patiënt aan ziekenverpleging door overheid of anderszins weinig ge
daan. Met de bouw van ziekenhuizen (aanvankelijk gasthuizen voor vreem
delingen of bedelaars) was men ternauwernood begonnen. 
Regelmatig werd de bevolking getroffen door de pest, cholera of andere 
epidemieën waarbij het aantal slachtoffers bizonder groot was. 
Aan allerlei feiten en ook aan mensen, vooral dikwijls de Joden, werd de schuld 
van de pest of andere infectieuse ziekten gegeven, hoewel men intuïtief voel
de dat deze plagen waarschijnlijk door een besmetting veroorzaakt werden. 
Dit was niets nieuws want reeds in de zeventiende eeuw v. Chr. komt men 
in de oud-Babylonische periode tot het vermoeden dat bepaalde ziekten 
naar andere patiënten worden overgebracht en geeft men strenge instructies 
b.v. niet uit dezelfde beker te drinken, op dezelfde stoel te gaan zitten of te 
slapen in hetzelfde bed. Men denke aan de afzondering van de „melaatsen" 
onder de Israëlieten. 
Zo zijn in de middeleeuwen ook bepaalde maatregelen bij het verplegen en 
begraven genoemd. Men mocht in de besmette woningen geen nering doen, 
en als kenteken dat er besmette ziekte was moest een strobos uit het huis 
gehangen worden. Wanneer een patiënt zich op straat wilde begeven moest 
hij een geschilde stok bij zich hebben waardoor men wist dat hij gevaar voor 
de omgeving kon opleveren. Besmette kleren mochten niet buiten de woning 
van het slachtoffer gedragen of gewassen worden.11) 
Aan de pater van de Cellebroeders werd op 29 december 1574 door de 
Raad opgedragen aantekening te houden van de huizen waarin iemand aan 
de pest ziek geworden of gestorven was. Deze broeders trotseerden alle be-

10) Bij het Stadsarch. bewaarde arch.. II, 688. 
11) Dr. A. J. v. d. Weijde. Geschiedenis van de Pest. Tijdschr. v. Geneesk. 1927 p. 393. 
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smettingsgevaar, verpleegden de getroffenen, stonden hen nabij in het laatste 
stervensuur en verzorgden de teraardebestelling. 
Al spoedig maakte men bezwaar tegen de vrijheid van deze verplegers, die 
niet geïsoleerd werden na het bezoek aan de pestlijders en na de begrafenis. 
In Amsterdam kregen zij in de kerk boven een aparte plaats vanwaaruit zij 
de dienst konden bijwonen. In Utrecht werd bepaald dat de uitvaart tussen 
vier tot zes uur moest plaats vinden en langs de kortst mogelijke weg. 
In de middeleeuwen hadden de Celliten een aparte kledij, waaraan na de 
confiscatie aanvankelijk niet meer de hand werd gehouden. 
Later in 1624 toen weer een pestepidemie opdook die lange tijd zou aan
houden werd door de Vroedschap bepaald dat, ter herkenning van hun be
smettelijk ambt de Cellebroeders donkergroene jassen zouden dragen en om 
hun hoed een lint van rood en wit saai. 
Maar al te vaak ziet men de Cellebroeders uitsluitend aan als lijkbezor
gers, die daar lollend achter de baar aanlopen, maar men vergeet dat het 
verplegen van zieken in de middeleeuwen waarschijnlijk hun belangrijkste 
taak was. Men krijgt hierover een aardig inzciht door de statuten van de 
Amsterdamse Cellezusters, die in nauw kontakt met de Utrechtse broeders 
moeten hebben gestaan en wier visitateurs door de Bisschop van Utrecht, 
o.a. David van Bourgondië, waren aangesteld. 

In zijn boek „De Reformatie der Stadt Amsterdam" (1725) schrijft Is. Ie 
Long dat hij deze reglementen toevallig in zijn bezit heeft gekregen en het 
de moeite waard vond deze in zijn geheel weer te geven. Men krijgt 
een goede kijk op het dagelijks leven van deze zusters en dit zal bij onze 
Utrechtse helpers in nood niet anders zijn geweest. Zij waren bijna de gehele 
dag bezet en uitdrukkelijk wordt hun voorgehouden dat zij de zieken zullen 
bezoeken en verplegen. Le Long meldt o.a. „dat de Begijnen van outs de sie-
ken plagten te bedienen, doch datse door 't opkomen van de Cellezusters 
daarvan schijnen verlost of ontslagen te zijn". 
Deze statuten bevatten een twintigtal uitvoerige capittels, waarop niet ver
der kan worden ingegaan. Een uitzondering willen wij maken over die van 
de Visitateurs of Visitiers. In de catalogus van het gem. archief te Utrecht 
staat dat over deze visitateurs in onze stad praktisch niets bekend is. Maar 
door deze statuten krijgen wij een beter inzicht in hun taak. Wij kunnen ge
voegelijk aannemen dat de „visitiers" over de cellezusters te Amsterdam, 
die door de bisschop van Utrecht benoemd werden, dezelfde waren of al
thans dezelfde opdracht hadden als die van de Utrechtse C.B. In „die Vie-
sitieres Ordinantiën" wordt uitvoerig vastgelegd wat er bij hun jaarlijkse 
visitatie zou plaats vinden. In bijzondere gevallen kunnen zij tussentijds ont
boden worden. 

Bij het grote bezoek dat éénmaal per jaar plaats vond verschenen de mater 
met de maagden in het Capittelhuis voor hen en na verschillende ceremoniën 
konden er vragen gesteld worden over de gang van zaken naar ook over het 
geestelijk welzijn. Ook kregen de zusters persoonlijk gelegenheid bij de vi
sitateurs hun bezwaren naar voren te brengen of zich te verdedigen tegen 
klachten over hen geuit, waarbij uitdrukkelijk werd verboden dat de anderen 
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de betreffende zuster proberen zullen uit te horen. „Die dat doet sel op't eerde 
eten". 
Tot ongeveer aan het eind van de zestiende eeuw, wanneer de hervorming 
steeds meer zijn invloed doet gelden, waren deze mannen, die met doods
verachting de besmette zieken in hun nood bijstonden en bij het overlijden de 
familie tot oprechte steun waren bij het volk zeer geliefd. Ongetwijfeld 
hebben zij invloed gehad op de denkwijze en het geloof van het lagere volk. 
Met hun liefdewerk toonden zij een goed Christelijk voorbeeld en bij hun 
ziekenbezoek konden zij gemakkelijk van gedachte wisselen en over geloofs
zaken spreken. Streng gelovig en gewend hun Rooms Katholieke plichten pre
cies te volbrengen konden zij bij de eenvoudige man hun zienswijze over het 
geloof gemakkelijk overbrengen. En dat was in de roerige vijftiende eeuw 
belangrijker dan men zou vermoeden! 
Er bestond namelijk een kontakt tussen de Cellebroeders en de aanhangers 
van de voorloper van de hervorming in Engeland Wycliff. Zelfs zo dat de
zen soms ook Lollarden werden genoemd. 
John Wycliff zag de jammerlijke gebreken welke in de Roomse Kerk waren 
binnengeslopen en getroffen door de grote onkunde van het Engelse volk be
gon hij, bijgestaan door vele predikers, in bevattelijke taal het Evangelie 
te verkondigen en op de fouten van zijn kerk te wijzen. Hij stond het gebruik 
van de bijbel voor en o.a. hierdoor wordt hij als voorloper van de hervor
ming beschouwd. 
Met deze beweging sympathiseerden vele Cellebroeders, die de mistoestan
den in hun kerk met lede ogen aanzagen en terugwilden naar het geloof zo
als dit in de bijbel beschreven en door mannen als Augustinus, Thomas 
van Aquino en anderen voorgehouden was. 
In dit verband moet gewezen worden op de Broeders des Gemenen Levens, 
die in het laatst van de veertiende eeuw vanuit Deventer hun ingetogen, 
streng geloofsleven propageerden, ook al om op te treden tegen de verslap
ping van de regels en sommige misbruiken in hun kerk. Hun bekende voor
ganger was Geert Groote, geb. 1340, die in Utrecht docent en kanunnik van 
St. Maarten is geweest. Zij betrokken op de Kromme Nieuwe Gracht vlak 
bij het convent van de Cellebroeders een huis, waarin even later de Hierony-
musschool werd gesticht waaruit de universiteit is voortgesproten. 
Deze fraters, die zich geen priester wilden noemen maar wien het geestelijk 
welzijn van de bevolking ter harte ging, moeten wel steeds kontakt met de 
Cellebroeders hebben gehad. Merkwaardig is dat Luther in Maagdenburg 
bij deze fraters is schoolgegaan of althans in hun convent heeft gewoond.12) 
Bekend is verder dat de rektor van het Utrechtse Fraterhuis Johannes H. 
Rode reeds in 1520 tot de hervorming (1517) is overgegaan. Een revolutie 
zoals de reformatie kan worden opgevat, ontstaat niet plotseling maar eerst 
moet het zaad onder de bevolking gestrooid worden. 
De lezer mag niet onthouden worden de „ketterij" van de prior der Celliten 
Matthijs Lollaert, zo aardig beschreven door de reeds eerder genoemde pro
fessor L. G. Visschers. In 1850 verscheen van zijn hand o.a.: „De hoofd-

12) Dr. R. R. Post. De Moderne Devotie. 1940. 
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Zegel van het Cellebroedershuis, 1512 
(Gemeentelijk Archief Utrecht, hew. Ardr. no. 745) 

man dezer broeders heette Matthijs waar de Utrechtsche geestelijkheid, al 
weder ter zake van zijn halve geleerdeheid, het praedikaat van Lollaert 
aan toevoegde, en hem daarenboven weinig vertrouwde. Naar hun zeggen, 
was hij een ketter en een wijsneus; maar daar hij in de kapel van het convent 
geene plichten verzuimde, bij hooge feesten in de St. Janskerk kwam zingen, 
en tijdens de ziekte zoo tamelijk gelukkig, en om goed te doen onvermoeid 
was, liet men den armen man met vrede, en gunde hem de altijd toenemende 
populariteit, die bij de Zon- en Nobelstraten begon, en zich langzamerhand 
over den Elleboog van St. Pieter, eindelijk over alle delen van Utrecht had 
uitgebreid. De pestziekte week; maar de wijsbegeerte, reeds een en andermaal 
te Parijs belemmerd, te Rome en te Keulen vervolgd, vertoonde zich weder 
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in Engeland, waar Wiclef den scepter zwaaide en de wereld tot nadenken 
bewoog. 
Zoo als van zelve spreekt, waren onze Utrechtsche theologanten daar te
gen. Zij hadden gehoord dat die schrikbarende Wiclef het vrije onderzoek 
voorstand, en den bijbel zelfs aan leeken in handen gaf. Zij zorgden derhalve, 
dat van dit alles zoo min mogelijk gesproken werd, en vooral, dat de monni
ken geen vlugschriften van Wiclef copiëerden, en voor klein geld onder het 
volk bragten. Noch in het latijn, noch in de landtaal wilde men de schandu-
leuze geschriften tegen de kerkleer vermenigvuldigd hebben, en slaagde vol
komen naar wensch. 
Onze goede en volgzame voorvaderen bleven zoo blind en onkundig, als men 
ze hebben wilde; maar met al de zorg die men voor hun domme onderwor
penheid in het werk stelde, had toch Matthijs Lollaert een bijbel van Maer-
lant en eene overzetting der meeste geschriften van Wiclef, en daaruit ver
telde hij aan een ieder, die het hooren wilde, van de feilbaarheid der on
feilbare kerk, van de schijnheiligheid der bedelmonniken, en van de moge
lijkheid ener hervorming in kerk en staat. 
Daar nu de goede man, bij afwezendheid van cholera en pest, slechts een klein 
publiek had, en zorgvuldig zijne boeken verborg, zoo liet men hem praten en 
zingen naar lust; en zoo daalde hij verder, zonder eenig schandaal, bij vele 
reeds ontslapene Cellebroers ten grave. 
De leer van Wiclef had inmiddels grote opgang gemaakt." 
Visscher weidt nu over deze Engelse hervormer uit en zijn leer die speciaal 
in Utrecht grote navolging vond. Men begreep nu wat kwaad Matthijs Lol
laert had gesticht. De schrijver vervolgt: 
„Gewis zoo men Matthijs voor het kapittel kon roepen, daar waren termen 
van onderzoek bij menigte voorhanden; maar de man was dood, de man was 
op het kerkhof, en men had hem met priesters, begijnen en lollaarden, een uit
vaart gegeven, zoo prachtig en grootsch, als ware hij in reuk van heiligheid 
gestorven. 
Om het even, was toen het antwoord; zoo hij wezentlijk geleerd heeft, wat 
men nu van hem nageeft, dan was hij een ketter, en dan kon geheel Naza
reth allergemakkelijkst van zijn verpestende stellingen geïnfecteerd zijn. Een 
onderzoek in loco is derhalve noodzakelijk. Voortreffelijk. Dat onderzoek 
begon: eenige canonici stapten de Lollestraat in, en hielden een zitdag in den 
refter van het convent. Gelooft gij - zoo vroeg men den Lollaarden, gelooft 
gij in God almagtigen Vader? . . . Gewis! Gelooft gij in Christus zijn eenigen 
Zoon? . . . Ongetwijfeld! Zoo ging het voort; de Cellebroers geloofden alles, 
de gemeenschap der heiligen, de algemeene christelijke kerk, enz. enz. Zij 
hadden tegen het leerstuk van onderworpenheid en kerkelijke tucht geene de 
minste bedenking, en ook in hunne cellen vond men niets dan eenige psalmen 
en gebedeboeken, met een klein crucifix tegen den muur. Dat onderzoek, zei
den de heeren commissarissen, zal op een „non liquet" nederkomen; want 
zelfs de deken der broederschap bezat geene verboden boeken, of liever, hij 
wist naauwelijks, dat er zulke dingen bestonden, en hield zich met geleerd
heid niet op. 
Zoo veel te beter! was het antwoord. Cellebroers moeten niet geleerd wezen; 
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een vroom hart en een goede wil is in die betrekking beter dan wetenschap, 
en geeft meer kalmte aan 't gemoed. 
Maar dat schrijn, zeide er een, en klopte met den voorsten vinger op een 
eikenhouten kist, zoo als men er bij den boerenstand ook nu nog aantreft, en 
die toen door de stichtsche schrijnwerkers allerkunstigst gemaakt werden. Ja 
dat schrijn, zeide men, „dat's et secreet" -. Dat zijn de stichtingsbrieven 
van Nazareth, dat's et testament" van Matthijs zaliger, of zoo wat een 
perkament of wat, waarin hij gewoon was zijne devotie te doen. Die dingen 
komen nimmer aan het licht, tenzij welligt eens bij een eeuwfeest, of in geval 
van contestatie met de stad, indien men ons of grondbezit of eenige kleine 
inkomsten wilde betwisten. Daar men nu dit zoogenoemde secreet met zorg 
bewaarde, maar in het allerminste niet verborg, zoo vielen er verder geen 
bedenkingen, en zelfs gaf de deken, zonder eenige vrees, den sleutel over, en 
verlangde, dat de kapittelheeren maar eens kijken zoude, wat er in was. 
Het deksel ging op. Het eerste, dat voor den dag kwam, was 'n wollen bedden
sprei met eenige bladen onbeschreven francijn. In een spanen doos waarop 
de verrijzenis van den Zaligmaker was afgebeeld, lagen de stichtingsbrieven 
met de bewijzen van eigendom, betreffende een paar huizen in de Zonstraat; 
daaronder, op den bodem van de kist, vond men vervolgens eenige trac-
taten van Wiclef met een hollandsche rijmbijbel, en stonden de heeren theo-
loganten voor het woord Gods, als door den bliksem getroffen. 
Wat men zocht was gevonden, en dat schreeuwde, zeiden de kanunniken, bij 
den hemel om wraak. Wel veertien dagen sprak men te Utrecht van niets an
ders, dan van de abomination bij de Cellebroers ontdekt. - Wat er eigent-
lijk in beslag genomen en verzegeld was, bleef de gemeente onbekend, zelfs 
de koster van den Dom, die er als amanuensis bij adsisteerde, scheen geen 
duidelijk begrip te hebben van hetgeen de commissarissen verrigt hadden; al
thans hij zeide niets anders, dan dat het een werk van den duivel moest we
zen, „want het perkament, dat hij gezien had, rook naar zwavel en pek, en 
ware hij met het wijwater niet tegenwoordig geweest, dan hadden de vlammen 
al de omstanders verbrand." 

Reeds den volgenden morgen werd het vonnis geveld; bisschop Floris van 
Wevelichoven was er opzettelijk voor in de stad gekomen, en hoorde al de 
kapittelen. Hij vond geene schuld bij de Cellebroers, en stelde hen aanstonds 
buiten vervolging; maar ten principale, meende hij, moest er aanstonds met 
regt en geregtigheid worden voortgegaan, en wat men den overleden aarts-
ketter niet meer kon doen, dat zoude men executeren aan zijn lijk. 
Anderen ten afschrik en exempel, haalde men nu den dooden Mathijs uit de 
gewijde aarde, en sleepte hem op een horde naar het Munsterkerkhof, waar 
hij, vlak voor den ingang van het bisschoppelijk paleis, omtrent een uur te 
pronk lag, en intusschen een reuk verspreidde, die weder aan den satan deed 
denken en het zeggen van den koster scheen te bevestigen. Tot die stinkende 
vertooning, meende de gemeente, dat de strafoefening zich bepalen, en tegen 
twaalf ure wel zoude afloopen; maar neen. 

Ten twaalf ure luidde, tegen alle gewoonte aan, de St. Salvator van den 
Dom en zag men den beul en zijn handlangers, met eenige takkebossen en 
eene flesch terpentijnolie in de weer. Hij bouwde een fikschen mutsaard, en 
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legde er onze philosoof uit de Lollestraat, met 'n hooivork, boven op. „Wicle-
fi Opera", de hollandsche bijbel, de wollen deken, een onbeschreven perka
ment en nog een oude hoed werden daarbij gesmeten, en nu vloog, op hooger 
bevel, al die rommel in brand. Ten laatste nam de bisschop bij deze straf-
oefening met de kanunniken tegenwoordig, een handvol asch en wierp ze in 
den wind. Het overige, zeide hij, moest men in de gracht nederstorten; want, 
zoo als de gedachtenis des vromen in zegening blijft, zoo zullen de beenderen 
van een ketter geene rust hebben, en behooren met den stroom te word weg
gevoerd. (1380) Dien eigen middag zong men den „Vesper" met een „Magni
ficat"; eene schoone „Gloria in exelsis" weergalmde langs al de zuilenbun
dels van den Dom; maar de achterstraten mompelden, de achterstraten gingen 
aan het nadenken. De Cellebroeders geraakten aan het lezen, en schier geheel 
de benedenstad was sedert dat tijdstip van bijbels voorzien, en wreekte zich 
200 jaren later. 

Twee honderd jaren later, en toen zong men de psalmen van Datheen, bij het 
begraven van den laatsten bisschop van Utrecht, den waardigen Schenk van 
Tautenburg, 1580". Tot zover professor Visscher. 
Terloops zij vermeld dat de grote voorloper van de hervorming Wiclif een 
zelfde lot beschoren was. Hij werd in 1384 begraven maar later in 1417 
zijn de resten van zijn lijk opgegraven en eveneens op de brandstapel verbrand; 
zijn as werd in de wind verstrooid. 
De cellebroeders bedelden niet. Dan rijst vanzelf de vraag op wat hun be
staansmiddelen waren. Het ligt voor de hand dat zij na het verplegen van zie
ken, verzorgen van de uitvaart, helpen bij het verzorgen der graven of graf
kelders, enz. een beloning ontvingen. Voor het zingen van zielmissen in hun 
eigen kapel of in de Buurtkerk, waar zij waarschijnlijk hun vaste plaatsen 
hadden, ontvingen zij gelden of onroerend goed. De ambachtslieden onder 
hen zullen wel voor de kleren, schoeisel, voedsel, onderhoud van het kloos
ter en dergelijke diensten gezorgd hebben. 
Bekend is dat sommigen, die waarschijnlijk in hun jeugd op de boerderij ge
werkt hadden, nu de zorg voor het land op zich namen. 
De Utrechtse broeders hadden in de loop der tijden vrij veel onroerend goed 
verworven. Zo lezen wij van een land in Oostveen, Maarssebroek of een boer
derij „Eerstenhoff" buiten Wittevrouwen, welke zij van het convent van St. 
Johan te Amersfoort ontvingen. Trouwens in Amersfoort hadden zij ook nog 
grond in leen van de St. Paulusabdij, namelijk in de polder Slaag van ge
meente Hoogland. (Gem. Arch. A'foort nr. 517, 620, 924 en 933 betr. de ja
ren 1457, 1496 en 1532). Deze abdij kwam oorspronkelijk uit de stad aan de 
Eem. 
Men zou gaarne een blik geslagen hebben in hun archief om te weten hoe de 
toestand van hun bezittingen waren op het moment toen de broederschap 
werd opgeheven en de annexatie van hun bezit plaats vond. Hoogstwaar
schijnlijk zijn hun archieven met die van de St. Hieronymusschool gevoegd 
bij die der tien Begijnehuizen, waar zij later vermengd gevonden zijn.13) 
Op het Utr. gem. archief worden in een doos een zeventien akten of plecht-

13) M. S. Muller. Geschiedenis v. h. arch. v. Utr. 1893. 
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brieven bewaard waardoor men een inzicht krijgt in het aanzienlijk bezit dat 
deze broeders in de loop der tijden zich hadden verworven. Zij waren onder 
het volk waarschijnlijk zeer geliefd waardoor hen vele legaten ten deel zijn 
gevallen. 
In deze doos of dozen bevindt zich ook een kontrakt van ene mr. Peter Bruys, 
die tegen betaling van 150 Carolus gulden en de verplichting zijn huisraad 
aan het convent na te laten „Ende sullen hun geven alle zijn behoefte van 
eeten, drincken, vuyr, licht ende hem van als goet onderhout doen, als men 
een eerlick en goet man behoert te doen, uytgesondert alleen cledinge tot 
sijnen lijve behoerende sell hij selfss besorgen". 
Hij krijgt een kamer, zal met pater en broeders „op ende nedergaen en sulck 
spijs ende dranck hebben en nuttigen als pater ende conventbroeders dagelix 
ende anders hebben sullen". 
De verbeurdverklaring van de Rooms-Katholieke goederen bracht voor de 
Cellebroeders, die allen tot de hervorming waren overgegaan, een belang
rijke verandering. Zij bleven wel bestaan maar hun broederschap werd op
geheven en zij kwamen in dienst van de vroedschap. 
In 1583 was hun hoofdgebouw reeds in zodanig vervallen toestand dat het 
voor hen minder geschikt ter bewoning bleek zodat dit ter beschikking voor 
de Waalse wevers werd gesteld, die aanvankelijk in het Predikherenklooster-
waren ondergebracht en later uit het Karmelietenklooster verdreven wer
den.14) 
Voor de kapel, die bij hun convent behoorde en waarin het altaar van de 
H. Alexis gewijd ter ere van de Allerheilige Drievuldigheid van de H. Maagd 
Maris, van St. Jan Evangelist en St. Martinus bisschop van Tours zich be
vond, bestond geen belangstelling meer nu de hervorming zijn intrede had 
gedaan en werd in 1586 omvergehaald. 
De Cellebroeders bleven voorlopig nog in hun oude woning maar hun kloos-
terbroederschap werd in 1591 ontbonden. Zij werden stadsbedienden en wa
ren van de Vroedschap afhankelijk. 
Zo lezen wij in 1602: „De Raet ordonneert de Cellebroeders henluyden te 
onthouden ende absenteren soo veel mogelijk de frequentatie van de burgers 
en inwoonders, oock publiecke plaetschen, enz.". 
Waren zij vroeger gelovig gebonden aan hun reglement en gehoorzaamheid 
verschuldigd aan hun prior, die toch een der hunnen was, terwijl slechts 
een enkele maal de „Visitateurs" op bezoek voor toezicht kwamen, nu ston
den zij geheel in dienst van de overheid, van wie zij financieel afhankelijk 
waren. 
In 1624 worden aan de schepen Francois van Duverden de vier „cameren 
met erf" in de Lollestraat verkocht nadat de Raad twee woningen onder de 
stadswal bij het pestgasthuis Leeuwenbergh voor de Cellebroeders had be
stemd. Deze nabijheid besloot men o.a. om bij een eventuele epidemie de 
verbreiding van de smetstof zo veel mogelijk te weren. Later werd ook nog 
een huisje in het tegenwoordige Achterom gebouwd. Hierover lezen we in 
september 1777: „Request van C. van Pothuysen en zijn vrouw Cath. van 

14) S. Muller. Openb. Verzam. der gem. Utr. 1913. Cat. Ie afd. p. 110. 
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Schoonhoven aan Bürgern, en Vroedschap, houdende verzoek om betaling 
van huur voor een huis gelegen aan de Westzijde van het Achterom agter 
de Nieuwe Kamp, steeds bewoond door een cellebroeder." 
In hetzelfde jaar 1624 werd de broeders, die al kenbaar waren door het dra
gen van lange groene jassen, een hoed op te zetten waaromheen een band van 
rood en wit saai was omwonden. Nu kon iedereen duidelijk zien met een 
stadsdienaar te maken te hebben die men moest mijden wegens zijn besmet
tingsgevaar. 

Waarschijnlijk zijn na de opheffing van de broederschap verscheidene leden 
uitgetreden en bleven er slechts enkelen over. In 1629 vraagt de Raad de 
vier overgebleven Cellebroeders nog vier personen aan te wijzen om het getal 
te versterken. De deurwaarder kreeg op dit verzoek ten antwoord dat men 
zelf maar liefhebbers moest opzoeken omdat de werkzaamheden sterk ver
minderd waren en zij bijvoorbeeld „vandaag twee dooden gedragen had
den". De Raad neemt daarop zelf de toewijzing terhand en zo lezen wij in 
1657 dat zij, na het overlijden van een der Cellebroeders een ander heb
ben aangesteld en twee extra-ordinarii, die bij uittreden van een der broeders 
in hun college zal worden opgenomen en de vrijgekomen woning zal mogen 
betrekken. Deze extraordinarius zal voortaan 18 in plaats van 16 stuivers 
ontvangen bij een begrafenis met een witte baar, terwijl met de zwarte baar 
(welke in die tijd voor deftig gold) het dubbele betaald moet worden. 
De ontvangsten moeten in gelijke porties onder hen verdeeld worden. 
Ongeveer in die zelfde tijd wordt bepaald dat ieder begrafenis steeds ten 
overstaan van een der groefbidders moest plaats vinden. Ook hierdoor ging 
het aanzien van de broeders achteruit en door het steeds groeiende aantal 
begrafenisondernemers, die over paard en wagen beschikten, geraakten onze 
broeders meer en meer in verval. 

Om in behoefte te kunnen voorzien nemen zij zieken of invaliden op in hun 
huis maar ook dit blijkt geen vetpot te wezen. In een request aan de Raad 
vragen de vier Cellebroeders een suppletie in de onkosten omdat door het 
overlijden van een der zes verpleegden de verpleegkosten erg zijn opgelopen. 
In de achttiende eeuw schijnen de inkomsten zodanig achteruit te zijn gegaan 
dat de Raad besloot ter hunner gunste een belasting in te stellen. Bij elke 
begrafenis had men één of twee gulden te betalen en bij het nagaan van reke
ningen over de begrafeniskosten van sommige families blijkt er altijd een 
post van twee gulden voor de Cellebroeders aanwezig te zijn. 
In mei 1776 is Henk Stekelenburg een extra-ordinarius overleden. Men be
sluit geen andere extra-ord. aan te stellen maar de post op te heffen en in ok
tober wordt in zijn plaats een groefbidder benoemd. 
Steeds minder wordt de aanwezigheid van onze broeders gewaardeerd zo
dat tenslotte besloten wordt in 1851 hun bezittingen te verkopen en in 1856 
hun college op te heffen. Deze eens zo beminde mensen hadden geen taak 
meer in hun samenleving. 

Tenslotte. Een oud studentenlied eindigt met „Wat de moraal van dit verhaal 
dan wel mag wezen?" Analoog hieraan willen wij besluiten met het voor-
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stel de Cellebroeders, die onder de Utrechtse bevolking voor vele zieken en 
nabestaanden van overledenen tot grote steun en bijstand zijn geweest, aan 
de vergetelheid te onttrekken door de onbeduidende Nobeldwarsstraat te her
dopen in een naam, welke de herinnering oproept aan een broederschap van 
eenvoudige mannen, die de stille dank oogsten van vele terneergeslagenen. 
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