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Afkomst en familie 

Evert Zoudenbalch, geboren tussen augustus 1423 en augustus 1424 1) was 
een telg uit een van de meest vooraanstaande Utrechtse families. Zijn over
grootvader Tijdeman Zoudenbalch Gerritszoon 2), gehuwd met Petronella, 
een dochter van Hendrik van Langerak, was van 1350 tot 1378 vrijwel onon
derbroken schepen of burgemeester van Utrecht. Hij overleed in 1380. Reeds 
eerder was een oom van deze Tijdeman Zoudenbalch, een broer van diens va
der Gerrit, Frederik Zoude van Damasche genaamd, van 1308 tot 1326 nage
noeg voortdurend schepen van Utrecht. 
Gerrit Zoudenbalch en Frederik Zoude van Damasche waren zonen van Tij
deman Zoudenbalch, die vermeld wordt in 1291 en die volgens Booth gehuwd 
schijnt te zijn geweest met een dochter uit het geslacht van Damasche 3). De 
gegevens van Booth gaan wat deze tak van de familie Zoudenbalch betreft, 
niet verder terug. Wel vermeldt hij nog een aantal leden van de familie zonder 
de relatie met de boven beschreven tak aan te duiden, b.v. de gebroeders 
Hugo en Frederik Zoudenbalch. Hugo was kanunnik van St Marie en is in 
1280 overleden; Frederik was vanaf 1277 voortdurend schepen van Utrecht; 
hij stierf in 1308. De zoon van deze Frederik was Gerrit Zoudenbalch, ge
naamd Albus, die proost was van St Marie, deken van de dom en kanunnik 
van St Pieter. In de kerk van St Marie stichtte hij een kapel met twee vicarie-
en, waar hij zelf, evenals zijn vader Frederik, begraven werd na zijn overlijden 
in 1312. Een van zijn zusters was abdis van St Servaas. Ook andere leden van 
het geslacht Zoudenbalch maakten deel uit van de hoge geestelijkheid van 
Utrecht, zowel in de 14de als in de 15de eeuw. Zo was een oudoom van Evert, 
een broer van zijn grootvader Gerrit, kanunnik van St Marie. 
De positie van het geslacht Zoudenbalch in Utrecht in aanmerking genomen 
is het opvallend dat over Everts vader, Hubrecht Zoudenbalch, slechts weinig 
gegevens voorhanden zijn, evenals over diens broers en zuster, en over hun 

1) RAU, dom, nr 2543, f° 10v.-l 1. Dit is een getuigenverhoor voor de officiaal van de bisschop, 
waarbij Evert optreedt als een van de getuigen. Het stuk dateert van 9 augustus 1488, en Evert 
verklaart hierin dat hij 64 jaar oud is. 
2) De gegevens over Everts familie zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit de Genealogische 
aantekeningen van Corn. Booth, RAU, hss.nr 378, f° 471-474, 942 en 1129. 
3) f° 472: cuius uxor creditur fuisse Damasche. 



vader. Hubrecht had twee broers, namelijk Tijdeman, vicaris van St Marie, en 
Gerrit, die in 1462 zonder nakomelingen is overleden; zijn zuster Hadewich 
stierfin 1453. Hubrecht Zoudenbalch was getrouwd met Wouter, dochter van 
Evert Schouten van de Kelder, die in december 1475 is overleden. Daarmee 
zijn de gegevens die Booth verstrekt, uitgeput. 
Wat Booth niet vermeldt is de rol die Hubrecht gespeeld heeft tijdens het zo
genaamde Utrechtse Schisma. Weliswaar zal die rol bescheiden zijn geweest 
en zijn wij er niet eens nauwkeurig over ingelicht, maar het weinige dat wij 
weten toont voldoende aan dat hij actief aan de politiek van zijn tijd heeft 
deelgenomen. 
Een korte uiteenzetting van de voornaamste gebeurtenissen van het Schisma 
is hiervoor noodzakelijk. Na de dood van bisschop Frederik van Blankenheim 
op 9 oktober 1423 ontstond er onenigheid over de bisschopsbenoeming, een 
periode die het Utrechtse Schisma genoemd wordt. De belangrijkste kandida
ten voor de functie waren Rudolf van Diepholt, gesteund door Adolf, hertog 
van Kleef; Walraven van Meurs, gesteund door zijn broer, de aartsbisschop 
van Keulen; en Zweder van Culemborg, gesteund door Jan van Beieren, graaf 
van Holland. De verkiezingen vonden plaats op 9 november 1423. Na het tel
len van de stemmen bleek dat geen van de kandidaten zich als gekozen kon 
beschouwen. Onder leiding van Jan Colentier, een van de stemopnemers en 
zelf een aanhanger van Rudolf van Diepholt, werden onderhandelingen ge
voerd en werden de kanunniken onder grote druk gezet om zich achter Ru-
dolf van Diepholt te scharen, met als argument dat de ridderschap en de ste
den hem als bisschop gewenst hadden. Tenslotte werd inderdaad Rudolf van 
Diepholt, die 59 van de 73 stemmen had weten te vergaren, gekozen ver
klaard. 

De verkiezing was echter onregelmatig genoeg geweest om door de paus nie
tig te worden verklaard, wat dan ook gebeurde; in juni 1424 benoemde de 
paus Rhabanus van Helmstedt, bisschop van Spiers, tot bisschop van Utrecht, 
waarschijnlijk onder invloed van Philips van Bourgondië. Rudolf legde zich 
niet bij die benoeming neer en Rhabanus, die kennelijk geen zin had zijn bis
schopszetel voor een veel labielere te verwisselen, deed in februari 1425 af
stand van zijn rechten op de Utrechtse zetel, waarna de paus Zweder van Cu
lemborg tot bisschop benoemde. Rhabanus kon nog als neutraal beschouwd 
worden, Zweder was duidelijk de kandidaat die door Philips van Bougondië 
werd gesteund. Zijn positie echter werd na een hoopvol begin steeds zwakker, 
vooral toen Philips in 1428, na de Zoen van Delft, een wapenstilstand sloot 
met het Sticht. Pas in 1432 werd de strijd door de paus beslist, die eind 1432 
Zweder benoemde tot bisschop van Caesarea in partibus infidelium en Rudolf 
tot bisschop van Utrecht. Daarmee was het Schisma nog niet definitief van de 
baan, want na Zweders dood in september 1433 koos een aantal kanunniken 
dat hem tot het laatst toe trouw was gebleven, Walraven van Meurs tot opvol
ger van Zweder. 

Hoewel Rudolf in Utrecht de grootste partij achter zich had en in 1434 boven
dien met Philips een verdrag had gesloten, stond een groot deel van de paro
chie geestelijken achter Walraven. Pas in 1450 kwam er een einde aan het 
Schisma: Walraven deed afstand van zijn rechten op het Utrechtse bisdom, uit 
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erkentelijkheid voor de hulp van Rudolf bij zijn verkiezing tot bisschop van 
Munster 4). 
In een bepaalde fase van de strijd, in 1427, trachtte Zweder de stad Utrecht bij 
verrassing, met behulp van zijn aanhangers in de stad, in te nemen, welke po
ging jammerlijk mislukte. Verscheidene medeplichtigen aan dit verraad zijn 
ter dood veroordeeld, maar enkele van de voornaamste, onder wie Hubrecht 
Zoudenbalch, zijn de stad uitgevlucht en dairomme verbiet men [hen] — alse 
verraders onse stat van Utrecht ende een mile van der stat te wesen ewelic op hair 
lijff, en zelfs hun vrouwen en kinderen werden verbannen en moesten de stad 
vóór Beloken Pinksteren (15 juni) verlaten hebben; de aanslag op de stad had 
plaatsgevonden op 9 mei 5). Kennelijk vertoonden de vrouwen en kinderen 
van de ballingen geen al te grote ijver in het verlaten van de stad, want het 
stadsbestuur stelde ze een ultimatum; ze moesten uiterlijk op 19 juli 1427 de 
stad verlaten hebben, of de raad zou ze in hechtenis laten nemen 6). Waar
schijnlijk hebben ook zij daarop de stad verlaten. 

Waar Hubrecht en zijn gezin tijdens hun ballingschap vertoefd hebben is niet 
met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk hebben ze althans een deel er
van in Leiden doorgebracht. Immers, in het hierna nog te noemen goederen-
register van Evert Zoudenbalch 7) is een afschrift te vinden van een erfrente-
brief van de stad Leiden aan joncfrou Wouter Evert Schouten dochter ende Evert 
hoir zoon, dair vader off is Hubert Zoudenbalch joncfrow Wouters man, gedateerd 
op Kerstavond 1430. 
Over de terugkeer van ballingen in de stad Utrecht zegt Burman 8) onder het 
jaar 1434, dat uit de rekeningen van de eerste kameraar blijkt dat aan zestien 
ballingen is toegestaan om, tegen een bepaalde vergoeding, weer binnen de 
stad te komen. Burman noemt de ballingen niet bij name, maar in de kame
raarsrekeningen staan ze wel met naam en toenaam vermeld. Helaas, Hub-
recht Zoudenbalch komt er niet in voor 9). Toch is hij waarschijnlijk in dat
zelfde jaar nog of begin 1435 weer in de stad toegelaten. Een sterke aanwijzing 
voor de terugkeer van Hubrecht Zoudenbalch en zijn gezin omstreeks die tijd 
leveren twee rentebrieven, afgeschreven in het bovengenoemde goederenre-
gister 10). Het betreft erfrentebrieven van de stad Utrecht aan Evert Hubert 
Zoudenbalchssoen, beide gedateerd op 5 februari 1435. Het is onwaarschijnlijk 
dat de stad deze brieven zou uitreiken aan een balling. 

Evert, de latere kanunnik, is dus in elk geval mede uit Utrecht verbannen ge
weest, want de Leidse erfrentebrief staat mede op zijn naam. Waarschijnlijk 
geldt dit ook voor zijn broer Gerrit, die als zoon van Hubrecht door Booth 
vóór Evert genoemd wordt. Of zijn drie zusters eveneens verbannen zijn, 

4) Voor uitvoerige uiteenzettingen over het Utrechtse Schisma zie: J. de Hullu, Bijdrage tot de ge
schiedenis van het Utrechtsche Schisma, 's-Gravenhage 1892, en R R . Post, Geschiedenis der 
Utrechtschebisschopsverkiezingen tol 1535, Utrecht 1933, 126-163. 
5) GAU, Stadsarchief, I, nr 16 (Buurspraakboek), 1427, f° 94; K. Burman, Utrechtse jaarboeken 
van de vijftiende eeuw,Utrecht 1750-1754, dl. I, 343-344. 
6) GAU, ibidem, f°92v. 
7) RAU, fam.arch. Zoudenbalch, nr68, f° 172-172v. 
8) Utr.jaarb., dl. I, blz. 457-458. 
9) GAU, Stadsarchief, I,nr 587, 1434-1435. f° 19-20. 
10) RAU, fam.arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 171-172. 
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Het wapen van Evert Zoudenbalch. 
(R.A.U.Jam. arch. Citters, nr4038-194) 
Het wapen is gedwarsbalkt van goud en rood, 
de rode dwarsbalken beladen met tien rozen 
van zilver, geplaatst vier, drie, twee en een. 

d.w.z. of ze ouder of jonger dan Evert waren, valt niet na te gaan. Van de vijf 
kinderen van Hubrecht en Wouter heeft Gerrit, gehuwd met Geertruid, doch
ter van Jan van Zuilen van Natewisch Gerritszoon, wel de meeste bekendheid 
gekregen. Van 1459 tot 1483 heeft hij vrijwel zonder onderbreking, afwisse
lend de functies uitgeoefend van ouderman, raad, schepen, burgemeester en 
tenslotte zelfs van schout van de stad Utrecht. Hij is in 1483 overleden. Op 
hem komen wij later nog terug. 
Everts zusters tenslotte waren Steven, abdis van Mariëndaal te Zuilen, overle
den in 1484; Aleid, getrouwd met Frank van IJsselstein; en Beatrix, sinds 1465 
priores van het Wittevrouwenklooster te Utrecht, overleden in 1491. 

Prebenden en functies in de kapittels 

De eerste keer na 1435 dat Evert in de bronnen voorkomt is in 1441 - hij is dan 
17 à 18 jaar oud - als hij wordt ingeschreven als student aan de universiteit van 
Leuven 11). In welke faculteit vermeldt het matrikel niet, evenmin is bekend 
hoelang zijn studie heeft geduurd. Zeker is dat hij naderhand zelf nimmer een 
titel voerde, noch ook door anderen daarmee werd aangeduid. 
Zijn geestelijke loopbaan begon hij, voorzover wij weten, als kanunnik van 
het domkapittel te Utrecht. Op 23 oktober 1445 werd hij, in de persoon van 
zijn gevolmachtigde, toegelaten tot het kanonikaat en de prebende van de 
overleden kanunnik Dirk Oudecoop en kreeg hij een plaats aangewezen aan 

11) E. Reusens, Matricule de l'université de Louvain. Dl. I, 1426 (origine)- 30 août 1453. Bruxelles 
1903, 38. Het eerste deel van de matrikels van Leuven over de jaren 1426-1453 is verloren gegaan. 
Overgeleverd is slechts een index erop van de hand van Petrus Bode, opgesteld in 1456-1457 (ibi
dem, XIV). De data van inschrijving zijn niet gegeven, slechts de jaren en zelfs die nog met hia
ten. Everts inschrijving valt tussen 1439 en 1445. Reusens vermoedt dat zijn inschrijving in het 
jaar 1441 heeft plaatsgevonden - zie de personenindex, 422. 
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de linkerzijde van het koor 12). In het domkapittel was het gebruik dat de 
paus beschikte over de in de oneven maanden opengevallen beneficies en het 
kapittel over de overige, waartoe het diegene toeliet die de turnarius (de stem
hebbende kanunnik die aan de beurt was) voordroeg. In de regel liet deze zich 
voor zijn voordracht betalen 13). Wie Evert heeft voorgedragen is niet be
kend; wel was de laatste in het bezit van pauselijke aanbevelingsbrieven 14), 
ten overvloede, want zijn voorganger Dirk Oudecoop was in augustus 1445 
overleden, een even maand 15). Op 13 december legde Evert persoonlijk als 
bevestiging van zijn intrede in het kapittel de daartoe vereiste eed af en gaf de 
aanwezigen de vredeskus 16). 
Het feit, dat iemand een prebende kreeg toegewezen, wilde niet zeggen dat hij 
daaruit onmiddellijk inkomsten kreeg; integendeel. Iedere kanunnik moest, 
vanwege de twee jaren van gratie voor de erfgenamen van zijn voorganger, en 
de twee jaren gedurende welke de inkomsten door de kerkfabriek geïnd wer
den, vier jaar wachten op de inkomsten van zijn prebende. Wanneer hij echter 
bij het kapittel resideerde en dienst deed in de kerk, had hij recht op de helft 
van de inkomsten 17). 
De vruchten van Everts prebende gingen over de jaren 1446-1448 naar de 
kerkfabriek. Onder het hoofd recepta deprebenda defunctorum in bonis divisis in 
de rekeningen van de fabriek over deze jaren worden inkomsten uit de pre
bende van Zoudenbalch vermeld 18). 
Om na intrede in het domkapittel ook stemhebbend lid te worden van het ka
pittel moest een kanunnik een jaar lang in de stad gewoond hebben. 19) Bo
vendien moest iedere kanunnik, om stemrecht te krijgen, minstens de lagere 
wijdingen hebben ontvangen en moest hij het epistel, het evangelie of de mis -
dat hing af van de rang van de wijding ; een subdiaken zong het epistel, een di
aken het evangelie en een priester de mis - in elk geval één keer plechtig gele
zen hebben. Daarna moest hij nog twee jaar wachten en in totaal moesten er 
sinds zijn intrede vier jaar verlopen zijn, voordat hij stemhebbend kanunnik 

12) RAU, dom, nr 1\ sub dato. 
13) K.. Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom, Utrecht 1929, VI-VII. 
14) RAU, dom, nr l4, 23 okt. 1445. 
15) RAU, dom, nr 3069-1. 
16) RAU, dom, nr l4, sub dato; zie voor de eed: S. Muller Fz., Het rechtsboek van den Dom van 
Utrecht door Mr. Hugo Wstinc, 's-Gravenhage 1895, 139-140; voor een letterlijke vertaling van die 
eed zie: V. J. Blondeel, Beschrijvingen der stad Utrecht, Utrecht 1757, 356-357. 
17) De Talmud van Gerlach van der Donck, in: Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. Uitgege
ven door S. Muller Fz., 's-Gravenhage 1903. Inleiding blz. 74 en blz. 75, tit.I, art. 1. Over het aan
tal expectantiejaren zijn een paar regelingen bekend: zie N.B. Tenhaeff, Bronnen tot de bouwge
schiedenis van den Dom te Utrecht, deel II, eerste stuk, 's-Gravenhage 1946, 271, n. 1. In 1247 wa
ren het er drie: een gratiejaar en twee fabrieksjaren, zie Wstinc, Rechtsboek.tit. LXXVIII, art. 29, 
ed. Muller, 194-195; in 1257 werd het aantal gratiejaren verdubbeld en het aantal fabrieksjaren 
gehalveerd, in totaal dus weer drie expectantiejaren, zie Liber Camerae, cap. XV, ed. Muller, 
Rechtsbr. v.d. Dom, 48 en Wstinc, Rechtsboek, tit. LXXVIII, art. 30, ed. Muller, 195-196: en in 
1344 werd het aantal expectantiejaren verhoogd tot vier, waarvan twee gratiejaren en twee fa
brieksjaren, zie Wstinc, Rechtsboek. tit. LXXVIII, art. 31. ed. Muller. 196-197: Muller (Rechtsbr. 
v.d. Dom. 75, n. 2) vermeldt nog een regeling van 1475; toen werd de in onbruik geraakte bepaling 
hersteld, dat de inkomsten van een vacante prebende twee jaar door de fabriek werden geïnd, in 
plaats van één jaar. 
18) Tenhaeff Bouwgesch. Dom,339 en 342. 
19) Heeringa. Im: dom . XII. 



kon worden 20). Diezelfde vier jaar moest hij ook afwachten voordat hij aan
spraak kon maken op een supplement, waarover later meer. 
Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat Evert op 12 januari 1446 aankon
digde dat hij volgens de gewoonte aan de plicht van residentie wilde gaan vol
doen 21). Wat wel opmerkelijk is, is het tempo waarin hij zijn plicht vervuld 
meent te hebben, want al op 27 januari van datzelfde jaar - twee weken later -
deelde hij het kapittel mee, dat hij zijn residentieplicht had voltooid 22). 
Ook vroeg hij een paar maanden later, op 10 maart 1446, toestemming om 
toegelaten te worden tot de wijdingen 23). Tegelijkertijd verzocht hij om op 
de dag dat hij gewijd zou worden, ook het epistel te mogen zingen en wel op 
de feestdag van St Gregorius (12 maart), wanneer alle geestelijken van het -
diocees gewijd zouden worden. Het werd hem allemaal toegestaan. 
Inderdaad heeft op 12 maart 1446 zijn wijding tot subdiaken plaats gehad en 
Evert vond het kennelijk zo belangrijk dat hij er een oorkonde van liet ver
vaardigen 24). Hierna was hij dan gerechtigd om na nog eens twee jaar stem
hebbend kanunnik te worden. Op 14 november 1450 werd Evert als capitulair 
kanunnik tot het kapittel toegelaten en legde hij de gebruikelijke eed daar
voor af 25). 

De volgende etappe in Everts loopbaan was het verkrijgen van een supple
ment. Het domkapittel bezat 40 prebenden, waarvan 30 volle en 10 halve pre
benden. Het verschil tussen deze beide heette het supplement, wat een be
hoorlijke vermeerdering van inkomsten betekende. Kwam er een supplement 
vrij, dan besliste de domproost wie het zou krijgen. Helemaal vrij was hij niet 
in deze beslissing, want er bestond een regeling die bepaalde dat de proost het 
supplement moest geven aan de oudste kanunnik die er nog geen had 26). 
Evert sneed deze zaak, enigzins voorbarig, al in 1446 bij het kapittel aan, maar 
voorlopig zonder resultaat 27). Pas in 1449 maakte hij de kwestie opnieuw 
aanhangig. Op 6 november 1449 vroeg hij aan het kapittel om hem het supple
ment van de ex-deken Johannes Proys 28) toe te staan, wat hem geweigerd 
werd 29). Maar op 23 maart 1450 was het dan zover en kreeg hij toch het sup
plement van Johannes Proys toegewezen. Helemaal reglementair is het ken
nelijk niet gegaan, daar was hij ook nog te kort kanunnik voor. Op 6 novem
ber 1449 had men hem daar al opmerkzaam op gemaakt. In het protocol van 
die dag staat dat Evert het kapittel een voordracht toonde voor het supple
ment, vacant door de afzetting van Johannes Proys, maar dat dit in strijd was 

20) Gerlach v.d. Donck, Talmud, tit. I, art. 1, ed. Muller, 76 en tit. VI, art. 1,83. 
21) RAU, dom, nr l4, sub dato. 
22) ibidem, sub dato. 
23) RAU, dom, nr ! \ sub dato. 
24) ibidem, sub dato. 
25) RAU, dom, nr P , f° 45, voor de eed zie: Wstinc, Rechtsboek, tit. LXX, art. 11, ed. Muller, 
141; voor een letterlijke vertaling van deze eed zie: Blondeel, Beschr. der stad Utrecht, 357-358. 
26) Muller, Rechtsbr. v.d. Dom. 73-74; Heeringa, Inv. dom. X-XI; Gerlach v.d. Donck. Talmud, 
tit. I, art. 4, ed. Muller, 77. 
27) RAU, dom, nr.l4, 25 aug. 1446. 
28) Geneal. aantek. v. Corn. Booth, f5 1113: Johannes Proys werd in 1449 door bisschop Rudolf van 
Diepholt uit zijn ambt gezet; hij was opnieuw domdeken in 1455 en werd wederom, nu door bis
schop David van Bourgondië, in 1471 de stad uitgejaagd; hij stierfin 1482. 
29) RAU, dom. nr l5 ,f°32. 



met de gewone gang van zaken. Daarom antwoordden de kanunniken dat het 
niet van hun afhing of Evert tot een supplement werd toegelaten. Maar op 23 
maart 1450 ging het kapittel door de knieën. Evert beschikte over een voor
dracht door een niet met name genoemde generosum dominum, die inging te
gen het advies of het recht van de proost 30). Waarom het kapittel hem nu wel 
toeliet tot het supplement wordt helaas niet vermeld. De invloed van de onbe
kende edelmoedige heer moet wel bijzonder groot geweest zijn. Op 6 april 
1450 vinden we in de resolutieboeken van de dom de vermelding dat Evert de 
verschuldigde drie mark zilver voor het verkrijgen van een supplement aan de 
fabriekmeester heeft betaald 31). 
Inmiddels was Evert, kort na zijn intrede in het domkapittel, tevens kanunnik 
van het kapittel van St Marie geworden. Op 16 december 1445 vroeg Evert 
voorzien van apostolische brieven om toelating tot het kapittel van St Ma
rie 32) en op 22 december 1445 werd hij daar toegelaten tot het kanonikaat 
en de prebende van de overleden Jacob Peters 33). Evert is niet lang lid geble
ven van het kapittel van St Marie; hij heeft het niet eens tot stemhebbend ka
nunnik gebracht 34); al op 7 januari 1452 trok hij zich vrijwillig terug, dat wil 
zeggen dat hij zijn prebende verkocht 35) aan zijn opvolger Hubrecht van 
Boechout 36). Op 29 maart 1451 had Evert van mr Hubrecht van Boechout, 
pastoor in Kortgene, de beschikking gekregen over de inkomsten van de kerk 
in Kortgene 37). Dit vruchtgebruik moeten we wel zien als de prijs die Hu-
brecht van Boechout moest betalen voor het verwerven van een kanonikaat 
in het kapittel van St Marie. Vlak daarna, op 3 april 1451, verkreeg Evert toe
stemming van het domkapittel om tot diaken en priester gewijd te worden 38). 
Deze gegevens zijn niet los van elkaar te beschouwen. 

In de 17de en 18de eeuwse lijsten van kanunniken van het kapittel van St Ma
rie 39) wordt Evert met betrekking tot zijn benoeming ten onrechte aangeduid 
als koorbisschop 40), een functie die hij volgens de resolutieboeken van de 
dom pas sinds 10 januari 1446 bekleedde 41). De titel koorbisschop stamde uit 
de vroege middeleeuwen. Zo genoemd werden helpers van de bisschoppen in 
missiegebieden, die zelf ook de bisschoppelijke wijding hadden ontvan
gen 42). Het ambt is in de 10 de eeuw afgeschaft, maar de titel is blijven voort 
leven. Sinds ca 1100 is de koorbisschop een der elf aartsdiakens, aan wie de 

30) Everardus de Soudenbalch— petiit se vigore eiusdem presentations per generosum dominum con
tra archidiaconum Traiectensem de persona seu facte admitti ad supplementum vacans per privacionem 
domini J ohannis Proys olim canonici et decani eiusdem ecclesie. RAU, dom, nr. Is ,f°34v-35. 
31) RAU, dom, nr i5 , f° 35v.; Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 254. 
32) RAU, St Marie, nr405 , f°88v. 
33) ibidem, zie ook: RAU, St Marie, nr 28'. f° 76v, nr. 64, P 133v. en nr. 66. 
34) RAU, St Marie, nr 28', f°77-88. Evert komt niet voor op de lijsten van domini capitulares. 
35) Heeringa, Inv. dom, VII. 
36) RAU, St.Marie. nr 405 , P 98, nr 28'. f° 90. nr 64. f° 133v. en nr 66. 
37) RAU. dom, nr l5 . P 50v. 
38) ibidem, f° 51. 
39) RAU, St Marie, de nrs 28. 64 en 66. 
40) b.v. nr 28', f° 76v.: dominus Everardus de Soudenbalch choriepiscopus admissusfuit ad canonica-
tum etc. 
41) RAU, dom, nr l4, sub dato. 
42) C. Dekker. De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht in de tweede helft van de 
11e en het eerste kwart van de 12e eeuw, in: Kon. Ned. Aardr. Gen., Geografisch Tijdschrift, XI 
(1977). 339-360. 



bisschop de uitoefening van de kerkelijke jurisdictie heeft overgelaten. Negen 
aartsdiakens waren tevens kapittelproosten, alleen de aartsdiaken-koorbis-
schop en de aartsdiaken, die proost van West-Friesland werd genoemd - op 
dit ambt komen wij nog terug - waren dat niet. De koorbisschop oefende de 
aartsdiakonale bevoegdheden - het houden van het seendgerecht, het aanstel
len van pastoors en vicarissen, het uitoefenen van toezicht op de geestelijk
heid etc. - uit in een niet aaneengesloten gebied van slechts acht parochies in 
het Nedersticht, verreweg het kleinste aartsdiakonaat van het diocees 43). De 
koorbisschop was een geprebendeerde kanunnik van de dom, die althans nog 
in de 14de eeuw door de bisschop werd benoemd 44), als subdiaken moest op
treden wanneer de bisschop de mis celebreerde en een aparte plaats had in 
het koor, aan de linkerkant, direkt achter de deken 45). 

Toen Evert dus op 10 maart 1446 toestemming vroeg om tot subdiaken gewijd 
te worden, was hij daar rijkelijk laat mee, omdat hij die wijding al ontvangen 
had moeten hebben vóór zijn aanvaarding van het ambt van koorbisschop. Bij 
zijn benoeming tot koorbisschop blijkt uit niets dat hij door de bisschop is 
aangesteld; in het resolutieboek staat alleen dat hij door het kapittel tot het 
ambt werd toegelaten 46). 
Evert is waarschijnlijk zo kort na zijn benoeming tot kanunnik - slechts 2y2 

maand later - aangesteld als koorbisschop om hem enige inkomsten te ver
schaffen. Van zijn prebende kon hij immers gedurende de eerste vier jaren 
maximaal de helft van de gebruikelijke inkomsten daaruit innen. 
Evert is koorbisschop gebleven tot uiterlijk 25 augustus 1451, want dan wordt 
mr Philip van Wassenaar als zodanig vermeld in de domresoluties 47). 

Was het koorepiscopaat een ambt waaraan jurisdictie verbonden was, binnen 
het domkapittel bestonden ook verschillende ambten met betrekking tot de 
financiële administratie. De fondsen werden beheerd door een aantal instan
ties waarvan de belangrijkste waren de kerkfabriek, de grote kamer en de 
kleine kamer. 
Aan het hoofd van de kerkfabriek stond een aantal procuratoren of fabriek-
meesters van wie er één de rekening opmaakte 48). De benoeming van de pro
curatoren kwam toe aan de bisschop samen met het domkapittel 49), hoewel 
het domkapittel deze benoeming meestal alleen verrichtte 50). Tot de taak 
van de procuratoren behoorde het onderhoud van het kerkgebouw en het be
heer over de daartoe beschikbare gelden. Zonder toestemming van het kapit
tel mochten ze niets nieuws bouwen noch iets ouds afbreken; ze moesten de 
questierders (waarover later meer) aannemen en geld van hen in ontvangst 
nemen; ze moesten arbeiders in dienst nemen en ontslaan; de architekt daar-

43) ibidem, 340. 
44) Wstinc,Rechtsboek, tit. V, art. 17, ed. Muller, 15. 
45) ibidem, tit. XVII, art. 1, ed. Muller, 77-78. 
46) RAU, dom, nr l4, 10 jan. 1446. 
47) RAU, dom, nr l5 , f° 59. 
48) Heeringa, lm. dom, XVII. 
49) Wstinc, Rechtsboek, tit. V, art. 41, ed. Muller, 38. 
50) Heeringa, ibidem. 
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entegen konden ze slechts met toestemming van het kapittel in dienst nemen 
of ontslaan 51). 
De grote kamer voerde het beheer over een aantal goederen waarvan de op
brengst o.a. bestemd was voor de kleding der kanunniken; de grote kamer is 
in 1341 in het leven geroepen - daarvóór werden de goederen afzonderlijk be
heerd 52). De kleine kamer had het beheer over de goederen die voor memo
riediensten waren geschonken, en betaalde daarvan de presentiegelden aan 
de kanunniken die in het koor aanwezig waren geweest 53). 
Daarnaast waren er nog enkele kleinere fondsen, zoals de bona cerevisie, be
staande uit enige goederen afkomstig van een schenking van de domproost 
Floris van Jutfaas in 1333, waarvan de inkomsten bestemd waren tot verbete
ring van de prebenden. De ontvanger van de inkomsten uit deze goederen was 
tevens belast met het beheer van de bona choralium en later ook met dat van 
de bona vicariorum absentium . De meestal weinig betekenende overschotten 
van de laatste twee werden zo nu en dan onder de kanunniken verdeeld 54). 
Evert heeft voor al deze administraties opeenvolgend en/of tegelijkertijd de 
rekening opgemaakt. Hij begon als kameraar van de kleine kamer; de reke
ningen over de jaren 1454, 1455, 1458 en 1459 zijn van zijn hand 55). 
Intussen had hij in 1457 de rekening van de grote kamer opgemaakt, en later 
nog die van 1461 56). In dat laatste jaar stelde hij bovendien voor het eerst de 
rekening voor de kerkfabriek op; hij wordt echter al in 1456 in de protocollen 
van het domkapittel vermeld als fabriekmeester 57). 

In totaal heeft hij voor de fabriek zeven rekeningen opgemaakt en wel over de 
jaren 1460/61, 1465/66, 1466/67, 1478/79,1479/80, 1491/92 en 1495/96 58). 
Verder heeft hij in 1465 de rekening betreffende de bona cerevisie en de bona 
choralium opgesteld 59) en tenslotte nog de rekeningen betreffende de bona vi
cariorum absentium over de jaren 1460 en 1465 60). 
Intussen was Evert op 30 september 1460 benoemd tot socius en officiaal van 
de domproost 61). De proost, die tevens aartsdiaken was, benoemde uit de le
den van het kapittel een socius die hem bij moest staan in het beheer van de 
proosdijgoederen, en een officiaal voor de uitoefening van de geestelijke 
rechtspraak 62). De officiaal moest jaarlijks rekenschap afleggen van zijn be
heer. De inkomsten uit de rechtspraak kwamen voort uit de rechten die gehe-

51) Wstinc, Rechtsboek, tit. XLVII. art. 1, ed. Muller, 114. 
52) Heeringa, Inv. dom, XVI. 
53) ibidem, XVIII 
54) ibidem. XVI. 
55) RAU,dom,nr633. 
56) RAU.dom,nr626. 
57) RAU.dom.nr P , f° 149. 
58) Tenhaeff. Bouwgesch. dom, XVI-XVII en 596.597 en 599: W. Jappe Alberts. Bronnen tot de 
bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, deel II. tweede stuk, 's-Gravenhage 1969. XXV-XXVI 
en 772-773. 
59) RAU.dom.nr 645. 
60) RAU.dom.nr 647. 
61) RAU, dom, nr P , f° 192v-193: dominus Everardus Zoudenbalch canonicus Traiectensis présen
tants per dominum archidiaconum Traiectensem ad officium sociatus prepositi et officialatus eiusdem 
pro anno LX° inchoante Remigii, acceptavit dicta duo officia exercendaper dictum annum iuxta statuta 
et consuetudines ecclesie Traiectensis quodprefati domini de gratia speciali admiserunt. 
62) Heeringa, Inv. dorn, XIV. 
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ven werden bij de volgende ambtelijke handelingen van de aartsdiaken: insti-
tutio (aanstelling), officiatio (waarneming door een ander), verlof tot absentia 
(afwezigheid) of permutatio (ruiling van beneficies), licencia testandi (verlof om 
over de gelden uit de kerkelijke inkomsten verkregen bij testament te be
schikken) en excessus en correctiones (boeten voor misdrijf of verzuim) 63). 
Van een van de bovengenoemde bevoegheden maakte Evert gebruik toen hij 
in 1478/79 zijn zoon, mr Hendrik Zoudenbalch, benoemde tot pastoor van de 
parochie van Assemansbroek op Zuid-Beveland. Heel laconiek heeft Evert 
daarover aangetekend in de rekening van dat jaar 64): Quia idem mr. Henricus 
est de cognatione mea, propterea nihil, dus omdat hij familie is, hoeft hij niets 
voor de institutie te betalen 65). 
De socius had dus het beheer over de goederen van de proosdij. Hij moest be
lasting heffen, tienden verkopen en er vooral voor zorgen, dat het kapittel zijn 
deel van de inkomsten kreeg via de grote kamer. De positie van de socius was 
vrij zelfstandig; de proost kon zonder zijn medeweten niet over de goederen 
beschikken. Bovendien hoefde de socius, behalve bij overlijden van de proost, 
geen verantwoording af te leggen aan het kapittel 66). Dat het nooit de bedoe
ling is geweest dat deze twee ambten, van socius en officiaal, door één persoon 
werden uitgeoefend, blijkt uit een oorkonde van 1394 van de domproost Wil
lem van Couster, waarin hij iemand tot zijn officiaal benoemde en tegelijker
tijd zwoer, dat hij één kanunnik zou benoemen tot socius, en een andere ka
nunnik tot officiaal 67). 
Ongetwijfeld heeft de uitdrukking „uit bijzondere welwillendheid" die bij 
Everts benoeming gebruikt werd, te maken met de feitelijke onregelmatigheid 
van de combinatie van deze beide ambten. Uit een aantekening in de domre
soluties valt op te maken dat allang van tevoren was overeengekomen dat 
Evert officiaal zou worden. Op 29 april 1459 nl. had Johannes van Arkum, 
domkanunnik, zijn huis, waar hij op dat moment in woonde en dat gelegen 
was binnen de immuniteit van de dom, aan Evert gegeven, die hetzelfde huis 
vervolgens aan het kapittel gaf in ruil voor het ambt van officiaal van de aarts
diaken, dat hem door de aartsdiaken was toegezegd 68). Dit gebeurde met 
volkomen instemming van het kapittel. Wanneer echter de ambten van offici
aal en socius verenigd worden laat het kapittel een, zij het slechts zwak protest 
horen. 
In de resolutieboeken staat vermeld dat Evert op 1 oktober 1474 het kapittel 

63) P. M. Grijpink, Register op de parochiên, altaren, vicarieën en de bedienaars zoals die voorkomen 
in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom, dl. I, 
Amsterdam 1914, VI-X. 
64) De rekeningen over de jaren 1477-1482 zijn van de hand van Evert, Grijpink, ibidem. 
65) ibidem, 19. 
66) Wstinc, Rechtsboek, tit. XLIII, art. 1, ed. Muller, 112; W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke in-
instellingen in de middeleeuwen, Amsterdam 1951, 191-193. 

67) RAU, dom, nr 2438: Idcirco iuravimus quod deputabimus et ponemus unum canonicum 
prebendatum capitularem ipsius ecclesie in socium nostrum ad percipiendum et levandum omnes fruçtus 
et redditus dicte prepositure — ad usum et in solucionem servicii prebendatorum et officiatorum predic-
lorum. Quodque eciam constituemus unum alium canonicum capitularem in officialem nostrum ad exer-
cendum iurisdictionem ecclesiasticam et ad percipiendum et colligendum omnia et singula emolimenta 
huiusmodi iurisdictionis ecclesiastice in archidyaconatu nostro predicto ad usum predictum. 
68) RAU, dom, nr l5 ,P178v. 
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de officialaatszegels aanbood 69). Dit moet wel te maken hebben met een wis
seling van domproost. Gijsbrecht van Brederode, die sedert 1437 domproost 
was, deed op 17 augustus 1474 gedwongen afstand van de domproosdij ten be
hoeve van Simon van der Sluys, een gunsteling van Karel van Bourgondië 70). 
Gezien het feit, dat Evert de officialaatsrekeningen over de jaren 1477-1482 
heeft opgesteld, staat wel vast dat de wisseling van proost voor zijn functie van 
officiaal geen gevolgen heeft gehad. Daarentegen is Evert in geen geval onder 
de nieuwe proost ook nog socius geweest. Vanaf 1460 heeft hij in die hoedanig
heid rekeningen opgemaakt. De laatste rekening van zijn hand dateert van 
1473. De rekening van 1474 is van zijn opvolger Otto van Tyela71). Een ande
re bron voor de duur van zijn ambt van socius wordt gevormd door de rekenin
gen van de domfabriek. Daarin komt, te beginnen met de rekening over het 
jaar 1461/62 tot en met die over het jaar 1474/75, onder het hoofd recepta 
extraordinarie, een post voor: a domino Everardo Zoudenbalch socio prepositi, de 
officio tectoris, 9 modios siliginis 72). 

In 1475 ging Everts belangstelling opnieuw uit naar het kapittel van St Marie, 
niet met het oogmerk om zich daar voorgoed een plaats te verwerven, maar 
iii^i u^-ii neei a i iuui , ucuucuug. wp JU apin i t / j weiu inj toegelaten tot nei 
kanonikaat en de prebende van de overleden Rotardus Jacobi 73), en ditmaal 
bracht hij het wèl tot stemhebbend kanunnik 74). Echter al in 1482 verkreeg 
hij toestemming om te permuteren, dat wil zeggen om zijn prebende te verko
pen 75). Pas op 24 oktober 1484 maakte hij daar gebruik van, want op die dag 
stond hij zijn prebende af aan Johannes Wamel 76), die deze prebende nota 
bene twee dagen later aan Hendrik Zoudenbalch, een zoon van Evert, af
stond 77). Kennelijk heeft Evert zijn aktie bij het kapittel van St Marie onder
nomen met de bedoeling de toekomst van zijn zoon zeker te stellen. De opzet 
is uitstekend geslaagd: Hendrik heeft het tenslotte zelfs tot deken van het ka
pittel van St Marie gebracht 78). 

Op 24 juli 1482 wordt Evert benoemd tot thesaurier van het domkapittel 79) 
als opvolger van Tulleman 80). Volgens Blondeel 81) is het ambt van thesau
rier een van de zwaarste ambten van het kapittel. Hij draagt zorg voor de kerk 
en waakt over alles daarin wat niet aan de zorg van anderen is toevertrouwd. 
Voor die taak stelt hij twee geestelijken aan: één die de zorg draagt voor de 
kerk en alles wat erin staat en een ander die het toezicht heeft over de klokke-

69) RAU, dom, nr l7 f°9. 
70) RAU, hss.. voorl. nr 147. katern nr 14 en 15. 
71) RAU. dom. nr 696-3. 
72)Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 358, 367, 376, 387, 397, 403, 430, 439, 448. 456, 464. 475, 483. 493; 
zie ook Jappe Alberts, Bouwgesch, dom, XIII. 
73) RAU, St Marie, nr406 , f°31v-32. 
74) RAU, St Marie, nr 28', f° 162: Imei 1484, Evert komt, voor het eerst, voor op de lijst van do-
mini capitulares. 
75) RAU. St Marie, nr406 ,f°72v. 
76) ibidem, f°79v. 
77) ibidem, f° 79v-80. 
78) RAU. St Marie. nr407 . f° 133-133v. 
79) RAU, dom. nr l9 , f»10. 
80) RAU, dom, nr 4399, f°38. 
81 ) Beschr. der stad Utrecht, 336. 



toren, de klokken en alles wat erbij hoort. De thesaurier moet de klokkeluider 
zijn loon uitbetalen. Hij moet een geprebendeerd kanunnik zijn, zodra hij op
houdt dat te zijn, is het ambt van thesaurier vacant. Elk jaar op 1 oktober is hij 
verplicht schriftelijk rekenschap af te leggen over de boeken, de gewaden en 
de kleinodiën van de kerk. De thesaurier moet ervoor zorgen dat op de juiste 
dag het juiste aantal kaarsen brandt en hetzelfde met betrekking tot de lam
pen. Bovendien moet hij erop toezien dat op bepaalde feestdagen de daarvoor 
vastgestelde liturgische gewaden worden gedragen 82). Blondeel 83) geeft een 
vertaling van de instructie d.d. 19 december 1524 van de deken en het kapittel 
voor de thesaurier 84). Opvallend is dat het kapittel daarbij vaststelt dat de 
thesaurier met de leveranciers van de waskaarsen een openbare overeen
komst moet sluiten 85). Kennelijk werd daarmee nogal eens gezwendeld, en 
wil het kapittel een betere controle erop mogelijk maken. Ondanks het ge
wicht van zijn ambt had de thesaurier geen bepaalde rang en geen bepaalde 
plaats in het koor 86). Evert deed op 7 oktober 1500 afstand van het ambt van 
thesaurier; zijn opvolger was zijn neef, een zoon van Everts broer Gerrit, 
eveneens genaamd Gerrit Zoudenbalch 87), wiens officiële benoeming plaats
vond op 18 december 1500 88). 

Tenslotte heeft Evert het weten te brengen tot vice-domdeken. In de dompro
tocollen komen wij hem als zodanig voor het eerst tegen op 19 maart 1481 89). 
Hij bekleedde die functie toen al bijna een halfjaar. Burman 90) heeft twee 
brieven van de Staten van Utrecht uitgegeven, de eerste gericht aan bisschop 
David daterend van 28 oktober 1480, de tweede aan de ridders en knapen, die 
te Wijk bij Duurstede op de rechtdag van de bisschop verschenen waren, d.d. 
12 november 1480; beide brieven zijn uit naam van de geestelijkheid onderte
kend door Evert Zoudenbalch, die vice-domdeken genoemd wordt. De func
tie van vice-domdeken is waarschijnlijk een kwestie van anciënniteit; een be
noeming van Evert tot vice-deken komen wij dan ook nergens tegen. Hoewel 
Wstinc in zijn Rechtsboek van de dom het ambt in het geheel niet heeft ver
meld, heeft hij toch een paar aanwijzingen gegeven, aan de hand waarvan het 
ambt, toen het wel bestond, op grond van anciënniteit werd toegewezen. 
Wstinc vermeldt dat wanneer het ambt van deken vacant was, diens taak in 
handen kwam van de oudste aanwezige stemhebbende kanunnik 91). Verder 
zegt hij dat bij afwezigheid van de deken, de oudste stemhebbende kanunnik 
diens taak overnam, zonder enige vorm van opdracht, omdat de deken, ook 
als hij aanwezig was, geen bevoegdheid tot delegatie had 92). 

82) Wstinc, Rechtsboek, tit. XIX, ed. Muller, 83-95. 
83) Beschr. der stad Utrecht, 337-344. 
84) De latijnse tekst is te vinden bij A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum. Leiden 1703, 
24-26. 
85) Blondeel, Beschr. der stad Utrecht, 341. 
86) Wstinc, Rechtsboek, tit. XIX, art. 2, ed. Muller, 84. 
87) RAU, dom, nr l10 , sub dato. 
88) ibidem, sub dato; RAU, dom, nr 3069-1, f°71. 
89) RAU, dom, nr l7 , f°36v., gedrukt bij P.G.F. Vermast, De focaristen en de rechtspositie hun
ner bastaarden te Utrecht in de late middeleeuwen, bijlage III, 364-365, in: Verslagen en medede
lingen van de Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsch recht, 10 (1946), 316-366. 
90) Utr.jaarb.. dl. III, 462-466. 
91) Tit. IX. art. 3, ed. Muller, 45. 
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In de lijst van capitulaire kanunniken door Wouter Broek 93) (tweede helft 
16de eeuw), die is ingedeeld per decennium, is over de periode 1470-1480 
Evert te vinden, terwijl hij als vijfde kanunnik na de deken genoemd wordt. In 
de jaren 1480-1490 wordt hij als eerste na de deken genoemd en zou hij dus in 
aanmerking komen voor het vice-dekenschap. Echter, in de 17de eeuwse lijs
ten van kanunniken, samengesteld door Cornells Booth, die over het alge
meen als zeer betrouwbaar wordt aangemerkt, wordt een andere voorstelling 
van zaken gegeven. In de lijst over het jaar 1450 is Evert te vinden als nummer 
27; als nummer 25 staat de kanunnik Gerlach van der Donck vermeld. Hieruit 
valt te concluderen dat de laatste net even eerder tot het kapittel is toegelaten 
dan Evert, want achter beide namen staat het jaartal 1445, terwijl we van 
Evert weten dat dat het jaar van zijn toelating is 94). Even verder in dezelfde 
bron 95) staat in de lijst van kanunniken over het jaar 1500 Gerlach van der 
Donck opnieuw vermeld vóór Evert, Gerlach namelijk als eerste na de deken 
en Evert als tweede. Hoewel Evert ongewoon lang kanunnik is geweest, was 
er dus toch nog een kanunnik aanwezig die het langer heeft volgehouden - een 
zeldzame coïncidentie. De reden waarom dan toch Evert als vice- deken fun
geert en niet Gerlach, is onduidelijk. 

Als vice-deken had Evert bij afwezigheid van de deken natuurlijk diens taken 
te vervullen: de deken had de zielzorg over de leden van het kapittel en de op
perste leiding van de koordienst; hij kon de kanunniken verlof tot afwezigheid 
geven; hij kon straffen opleggen, bestaande uit het inhouden van bepaalde in
komsten of zelfs van de hele prebende, gevangenisstraf en dergelijke. In veel 
gevallen moest hij daarvoor het kapittel raadplegen. Verder riep hij de kapit
telvergadering bijeen, zat die voor, leidde de te behandelen zaken in en nam 
hij nieuwe leden op 96). 
Als op één na oudste kanunnik had Evert in elk geval zitting in de Staten van 
Utrecht, waar de geestelijkheid van Utrecht werd vertegenwoordigd door de 
deken en de twee oudste kanunniken van elk kapittel 97). De domdeken was 
bovendien voorzitter van de Staten 98). Of Evert als vice-domdeken ook deze 
functie vervulde in afwezigheid van de domdeken, is niet bekend. 
Eén van de hoogtepunten van Everts loopbaan is ongetwijfeld zijn 50-jarig ju
bileum als kanunnik geweest. Op 19 november 1495 heeft hij het kapittel op 
de hoogte gebracht van het feit, dat hij op 23 oktober 50 jaar lid was van het 
kapittel 99). Voor kanunniken die zo lang lid waren bestond de mogelijkheid 
om als het ware met pensioen te gaan; ze werden dan van alle diensten plech
tig ontslagen, maar behielden hun inkomsten; men noemde hen canonici jubi-
larü 100). Dat Evert van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, wis-

92) Tit. CIX, art. 1, ed. Muller, 277. 
93) RAU, dom, nr 3069-1. 
94) RAU, hss.. voorl. nr 218 (het lange boekje), f° 35 en 36. 
95) ibidem, P 42. 
96) Nolet, Boeren, Kerkel. instellingen, blz. 193-194; Wstinc, Rechtsboek, tit. XVIII, ed. Muller, 
78-83. 
97) Beknopte beschrijving der provincie van Utrecht, Utrecht 1799. 14. 
98) S. B. J. Zilverberg, David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (±1427-14961, 
Groningen, 1951, 42. 
99) RAU. dom, nr 1 ' ° . sub dato. 
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Het zegel van Evert Zoudenbalch. 
(R.A.U.,S.Jan,nr. 1499) 
Het zegel vertoont het wapen. Voor 
de beschrijving daarvan, zie de af
beelding op blz. 11. De helm is voor
zien van dekkleden. Het helmteken 
bestaat uit een hoed met opgeslagen 
rand gedekt door vier maliën, waar
van er hier twee te zien zijn. Het 
randschrift luidt: Erardi Zou
dei nbalchj prepositi sancti Servatii. 

ten wij al, aangezien hij in elk geval tot 1500 thesaurier is gebleven. Ver
mast 101) vermoedt dat ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum het bekende 
portret van Evert is vervaardigd. Het bevindt zich tegenwoordig in de verza
meling van het Centraal Museum te Utrecht. 

Naast al deze ambten binnen de stad Utrecht heeft Evert nog een aantal func
ties buiten de stad bekleed, hoewel hij in geen van de betreffende plaatsen 
heeft geresideerd. Wij hebben al gezien, dat hij pastoor was in Kortgene; bo
vendien valt uit de rekeningen van de officiaal van de aartsdiaken op te ma
ken dat hij tevens pastoor was van de parochie van Kapelle op Zuid-Beve
land 102). In 1478/79 liet hij die functie door Johannes Bogaert waarnemen en 
in 1480/81 stelde Evert, die toen zelf officiaal was, diezelfde Johannes offi
cieel aan als zijn plaatsvervanger in die parochie. Daarnaast is Evert proost 
geweest van het kapittel van St Servaas te Maastricht. Hij was daar de opvol
ger van Gijsbrecht van Brederode, proost van het domkapittel te Utrecht. 
Evert kreeg dit ambt in juni 1470 103). Behalve dit feit is er over deze functie 
vrijwel niets bekend 104). Als Everts opvolger wordt in 1485 Johannes van Ey-
natten genoemd 105). Voor Evert lag het belang van de proosdij waarschijnlijk 

100) Blondeel, Beschr. der stad Utrecht, 355-356. 
101) Focaristen, 333, n. 5. 
102) Grijpink, Register op deparochiën, dl. 1,64. 
103) RAU, dom, nr 3069-1, f° 64; Geneal. aantek. van Corn. Booth, f° 474; A. J. M. Kunst, Van 
Sint-Elizabethsgasthuis tot gereformeerd Burgerweeshuis, (1485-1814), Utrecht 1954, 23-24. 
104) P. Doppler, Lijst der proosten van het vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-
1797), in; Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht, 72 
(1936), 141-239. Doppler vermeldt Evert inderdaad als proost van Maastricht (212-213) en verwijst 
daarbij naar Cornelii Pauli Hoynck van Papendrecht. Analecta Belgica, Hagae Comitum 1743, 
T. III, P. I, 291, waarin ook niet meer te vinden is dan slechts een vermelding. Dat Doppler be
weert dat Evert continu in Maastricht resideerde moet op een misverstand berusten. Tenslotte le
vert ook het archief van het kapittel van St Servaas niets op. Waarschijnlijk zijn veel stukken 
verloren gegaan; de stroom van gegevens komt pas na 1600 op gang. 
105) Kunst, E Hz. gasth., 23-24. 
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in de inkomsten en in het aanzien dat de titel verschafte. Hij bleef die titel 
voeren ook nadat hij afstand had gedaan van de proosdij 106). 
Tenslotte is Evert nog proost van West-Friesland geweest, waarover meer ge
gevens tot onze beschikking staan. Op 4 december 1469 werd Evert door het 
kapittel benoemd tot proost van West-Friesland, niet voor een bepaald aantal 
jaren, maar tot op het moment waarop het kapittel de benoeming weer zou in
trekken 107). De z.g. proosdij van West-Friesland was een aartsdiakonaat, dat 
door bisschop Godebald in 1118 aan het domkapittel was gegeven. Evenals 
het aartsdiakonaat van de koorbisschop was ook het aartsdiakonaat van 
West-Friesland een uitzondering op de regel dat de aartsdiakonale bevoegd
heden werden uitgeoefend door de kapittelproosten. De aartsdiaken-koorbis
schop was een domkanunnik, aartsdiaken van West-Friesland daarentegen 
was het kapittel in zijn geheel. Om de kerkelijke rechtsmacht in West-Fries
land in feite uit te oefenen benoemde het kapittel een geprebendeerde kanun
nik als gedelegeerde, die „proost van West-Friesland" werd genoemd 108). 
Een begrijpelijke titel als men bedenkt dat negen van de elf aartsdiakens in 
het bisdom tevens proost waren, maar wel een onjuiste. 

De delegatie door het kapittel was in de regel tijdelijk en geschiedde in de late 
middeleeuwen tegen betaling van een jaarlijkse pacht 109). De proosdij was 
aantrekkelijk door de inkomsten eruit. De nieuwe proost liet zich in Hoorn 
huldigen en nam de precaria in ontvangst, een belasting, door de geestelijk
heid op te brengen bij de ambtsaanvaarding van de proost. In de rest van het 
Utrechtse diocees bestond een dergelijke belasting, geheven bij de ambtsaan
vaarding van een nieuwe bisschop 110). Na de inning ervan liet de proost zich 
over het algemeen niet meer zien. Wel stelde hij dekens aan, op wie hij de las
ten van de proosdij overdroeg 111). 

Everts benoeming door het kapittel tot proost van West-Friesland was hele
maal reglementair, maar al spoedig daarna begonnen de moeilijkheden. Bis
schop David gaf gehoor aan de Bourgondische wens (West-Friesland maakte 
deel uit van het graafschap Holland) om een aanhanger van het Bourgondi
sche huis als proost van West-Friesland te zien en benoemde een van zijn ra
den, mr Antoine Hanneron, tot proost 112). Dat betekende een voortzetting 
van het Westfriese Schisma. 

106) b.v. Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, nr 18, de rekening over 1497/98, 459. 
107) RAU, dom. nr 1" . sub dato: venerabiles domini— commi.serunt venerabili viro domino Everar-
do Zoudenbalch canonico Traiectensi ibidem present! preposituram Westfrisie ad revocacionem eorun-
dem dominorum decani et capituli predictorum iuxta tenorem littere commisionis per dictos dominos 
sub sigillo capituli sibi date. De in dit fragment genoemde akte van benoeming is uitgegeven door 
(A. van Drakenborch), Aanhangsel op de kerkelijke oudheden van Nederland, Utrecht 1744, Versa-
meling onuitgegeven brieven, nr VII, 448-450 en door J. G. C. Joosting, De proosdij van West-
Friesland, in de serie: Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht 
in de middeleeuwen, uitgegeven door J. G. C. Joosting en S. Muller Hzn., dl. VII, 's-Gravenhage 
1924, nr 124, 276-279. 
108) Dekker, De vorming van aartsdiakonaten, 354-355. 
109) Wstinc, Rechtsboek, tit. V, art. 19, ed. Muller, 16 en tit. XXII, art. 1, ed. Muller, 97; Noor-
deloos, Proosdij v. W.-Fr., 78-79 en 84-85. 
110) P. Noordeloos, Heffing van precariën in West-Friesland, 415-418, in: Bijdragen voor de ge
schiedenis van het bisdom Haarlem, 50(1933), 415-446 en 51 (1934) 145-209. 
111) Noordeloos. Proosdij v. W.-Fr., 101-102. 
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Het Westfriese Schisma was ontstaan in 1435, toen na de dood van Andries 
van Schoerle, proost van West-Friesland, Walraven van Meurs, de tweede te
gen-bisschop van Rudolf van Diepholt, een nieuwe proost benoemde, name
lijk Gijsbrecht van Rietveld 113). Walraven had volstrekt niet het recht om ie
mand op die post te benoemen en het domkapittel benoemde dan ook zijn ei
gen kandidaat, Jan Colentier. Die verkreeg echter maar weinig aanhang in 
West-Friesland en deed daarom al in augustus 1435 afstand van de proosdij. 
Het domkapittel bleef op zijn rechten staan en benoemde in diens plaats mr 
Forteguerre de Plaisance, een raad van Philips de Goede. Forteguerre wist in 
1436 tot een overeenkomst met Gijsbrecht van Rietvelt te komen, wat neer
kwam op een overwinning voor Gijsbrecht. Philips had kennelijk de hoop op 
een overwinning voor zijn kandidaat laten varen, die dan ook in 1438 afstand 
deed van de proosdij; toen erkende Philips Gijsbrecht volledig als proost. Zo 
niet het domkapittel, dat onmiddellijk een opvolger voor Forteguerre aan
wees in de persoon van Dirk van Wassenaar, die zelfs bereid bleek om zich 
met geweld van de proosdij meester te maken, wat Philips wist te voorkomen. 
Philips stelde zich nu op tegen het domkapittel, zo zeer zelfs dat hij in 1448, na 
de dood van Gijsbrecht van Rietveld, de proosdij volkomen onwettig aan Pe
ter Milet schonk. Het kapittel weigerde Peter Milet als proost te erkennen en 
bleef Dirk van Wassenaar steunen, die bovendien na Gijsbrechts dood de 
steun van het grootste deel van de Westfriese geestelijkheid genoot. In 1450 
werd Dirk opgevolgd door zijn neef, Philips van Wassenaar, die door het ka
pittel voor 6 jaar tot proost werd benoemd. Na afloop van die ambtsperiode 
legde het kapittel zich eindelijk neer bij de Bourgondische kandidaat en be
noemde, in 1459, Peter Milet tot proost, echter als opvolger van Philips van 
Wassenaar 114). 

Na een korte periode van rust begonnen de moeilijkheden opnieuw. Evert 
werd in 1469, na het overlijden van Peter Milet, tot proost benoemd; eindelijk 
weer eens een niet-Bourgondische kandidaat. Maar de feestvreugde daarover 
duurde niet lang, want eind juli 1470 benoemde bisschop David de in het 
Bourgondische kamp welbekende mr Antoine Hanneron 115) tot proost van 
West-Friesland 116). Maar al eerder, namelijk op 1 januari 1470, had het ka
pittel een brief ontvangen van de hertog van Bourgondië waarin Antoine 
Hanneron naar voren werd geschoven als kandidaat voor de proosdij van 
West-Friesland 117). Het kapittel gaf ten antwoord dat al vóór de komst van 
die brief Evert Zoudenbalch op volkomen regelmatige wijze met de proosdij 
was begeven. Bovendien zond de deken Evert Zoudenbalch en Johannes Dra-

112) Kunst, Eliz. gasth., 24; Zilverberg, David'v. Bourg.. 39; A. G. Jongkees, Staat en kerk in Hol
land en Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-1477, Groningen 1942, 311. 
113) Noordeloos, Proosdij v. W.<Fr.,5%. 
114) Jongkees, Staat en kerk. 299-311. 
115) Hanneron, van geboorte een Artesiër, was regent van de Faculteit der Artes te Leuven 
(1430-1438); proost van Bergen in Henegouwen sedert 1439; aartsdiaken van Kamerijk sinds 
1443; lid van de Grote Raad van 1454; raad van bisschop David sinds augustus 1456; vroeger was 
hij al gouverneur van o.a. David geweest en droeg als zodanig de titel van „maistre des bastards 
de Monseigneur". Jongkees, Staat en kerk, 142, n. 3; Zilverberg, David v. Bourg., 6. 
116) Jongkees, ibidem, 311; Joost'mg, Proosdij v. W.-Fr., nr 131 art 7 292 
117) RAU.dom, n r l 6 , sub dato. 
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kenborch met een bericht over deze gang van zaken naar de bisschop om hem 
er nog eens aan te herinneren 118). Naar reeds gebleken is zonder resultaat. 
Onmiddellijk na zijn benoeming is Evert, samen met Ludolphus van Hoorn, 
eveneens een domkanunnik, naar West-Friesland gegaan om bezit te nemen 
van de proosdij 119). Door de geestelijkheid van West-Friesland werd hij als 
proost aanvaard en een tijd lang heeft hij ongestoord de jurisdictie kunnen 
uitoefenen 120). Ook Hanneron trok na zijn benoeming door bisschop David 
naar Hoorn om zijn aanspraken kracht bij te zetten. De geestelijkheid van 
West-Friesland, die Evert erkend had, bracht intussen de halve precarie bij
een - uit voorzichtigheid met het oog op de acties van Hanneron slechts de 
halve precarie. Hanneron trok zich nergens iets van aan en benoemde een de
ken 121). Het kapittel had zich intussen met de bisschop bezig gehouden en 
had een delegatie naar Wijk bij Duurstede, waar hij meest resideerde, gezon
den 122). David zag wel in dat het kapittel niet zou wijken en herriep daarom 
op 2 oktober 1470 zijn benoeming van Hanneron tot proost, waarbij hij uit
eenzette, dat hij, misleid door de valse voorlichting van Hanneron, hem ten 
onrechte tot proost had aangesteld 123). Ondanks het feit, dat die herroeping 
ook in West-Friesland werd gepubliceerd, heeft het kapittel er weinig profijt 
van gehad 124). Hanneron, die wel inzag dat hij het met hulp van de bisschop 
alleen niet zou klaren, had van de Raad van Holland een bevelschrift weten te 
krijgen, waarin alle geestelijken van West-Friesland bevolen werd Hanneron 
als proost te aanvaarden, op straffe van gevangenneming en verlies van alle 
goederen 125). Onder die dreiging is een aantal geestelijken bezweken, hoe
wel nog steeds het grootste deel Evert trouw bleef 126). Ook een interdict, dat 
het kapittel begin 1471 op West-Friesland legde, mocht tegen Hanneron niet 
baten. Toen zocht het kapittel tenslotte zijn recht in Rome, waar het in drie 
instanties in het gelijk werd gesteld 127). Nadat het eerste van de drie vonnis
sen bekend was geworden, had bisschop David het beheer van de inkomsten 
van de proosdij in handen gegeven van een zekere priester genaamd Thomas 
Gerbrandsz., met de bedoeling, dat ze aan de uiteindelijke overwinnaar zou
den worden overgedragen 128). En inderdaad gaf David, nadat hij kennis had 
genomen van alle drie de vonnissen, Thomas opdracht om rekenschap af te 
leggen aan het kapittel over de inkomsten die hij had beheerd 129). Thomas 
echter, een verwoed aanhanger van Hanneron, weigerde de gelden van de 
proosdij over te leveren en toonde een bevelschrift van de hertog met het ver
bod om zonder diens toestemming de inkomsten van de proosdij uit handen te 

118) ibidem. 
119) RAU, dom, nr 626-2, 1469; Noordeloos, Heffing v. precariën, 423: Joosting, Proosdij v. W.-Fr., 
nr 131, art. 5,291. 
120) Joosting, ibidem. 
121) Noordeloos. Heffing v. precariën, 425. 
122) ibidem; RAU, dom, nr626-2, 1469. 
123) Joosting, Proosdij v. W.-Fr., nr 128, 284-286; Drakenborch, Aanhangsel, nr VIII, 450-452. 
124) Joosting, Proosdij v. W.-Fr., nr 131, art. 10, 295-296. 
125) ibidem, art. 8.294. 
126) ibidem art. 9. 294. 
127) Jongkees, Staat en kerk, 313: Joosting, ibidem, art. 11,297. 
128) Joosting, ibidem, art. 12, 297. 
129) ibidem, art. 13,297. 
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geven 130). In het bevelschrift van de hertog, optredend in zijn kwaliteit van 
graaf van Holland, werd onder meer gesteld dat diens hof eveneens bevoegd 
was om over deze zaak te oordelen en dat het proces dus daar gevoerd had 
moeten worden 131). Thomas deed intussen de gezanten van het kapittel 
allerlei overlast aan, hij had ze b.v. met de geestelijken van de proosdij in de 
kerk opgesloten en hij had ze in de straten van Hoorn met een bende gewa
pende mannen achterna gezeten 132). Tenslotte besloot het kapittel een pro
ces bij de hertog zelf en het Parlement van Mechelen te gaan voeren, om aan 
deze toestand een einde te maken. Daarom stuurde het kapittel een toelich
ting naar het hof te Mechelen, waarin het de hele kwestie nog eens uitvoerig 
uit de doeken deed 133). Terwijl het proces voor het Parlement gevoerd werd, 
werden Zoudenbalch en zijn vrienden ongeduldig. In augustus 1474 trachtten 
ze zich met geweld van de proosdij meester te maken. Maar al op 18 decem
ber 1474 kwam te Mechelen een akkoord tot stand; de proosdij werd aan het 
kapittel overgelaten. Hanneron deed afstand van zijn rechten op de proosdij, 
ofschoon niet van al zijn rechten, een deel ervan behield hij zich voor, waar
over hij nog in 1485 voor de curie procedeerde, echter tevergeefs. In Hoorn 
werd op 22 maart 1475 een overeenkomst getroffen met Thomas Gerbrandsz. 
en met de door Hanneron aangestelde deken; dit was in feite het einde van 
het West-Friese Schisma 134). 

Evert kreeg bij zijn benoeming een uitvoerige taakomschrijving mee 135). Hij 
mocht kennis nemen van allerlei geschillen en daarin vonnis wijzen; hij had 
het recht om te visiteren, te preken, en de seend te houden; hij kon de straffen 
van excommunicatie, suspensie en interdict opleggen, verzachten en ophef
fen; hij kon kerkelijke personen gevangen nemen en weer vrij laten; testa
menten mocht hij goedkeuren en bevestigen; geestelijken kon hij voor 
ambten of beneficies voordragen; tenslotte mocht hij een of meer dekens aan
stellen, die dezelfde bevoegdheden zouden hebben als de proost. In vergelij
king met zijn voorganger, Peter Milet, was hem slechts één beperking opge
legd, namelijk dat hij, als hij van de deken(s) of andere onderdanen inkomsten 
ontving, daarvan rekening moest doen zo vaak als het kapittel dat wenste. 
Evert had dus een zeer ruime bevoegdheid, maar hij was niet, zoals vroeger 
gebruikelijk was, voor zijn leven of voor de duur van zijn kanonikaat be
noemd 136). Bovendien werd vanaf 1469 de jaarlijkse betaling, de erkenning 
van het oppergezag van het kapittel over de proost, opgevorderd van de de
ken; de proost was daarvoor niet meer verantwoordelijk 137). 
Verder wilde het kapittel in 1475 zelf de tweede helft van de precarie heffen. 

130) Jongkees, Staat en kerk, 313-314; Joosting,/Voo«ft/v. W.-Fr., nr 131, art. 14,297-298 
131) Joosting, ibidem, art. 15 en 16,298-299. 
132) Jongkees, Staat en kerk, 3 1 3-314; Joosting, ibidem, art. 23 en 24, 300-301. 
133) Joosting,Proosdij v. W.-Fr., nr 131, 290-302. 
134) Jongkees, Staat en kerk, 314-315; In de fabrieksrekening van het jaar 1477/78 is een post te 
vinden, waarin aan Evert een som geld werd uitbetaald als vergoeding voor de schade die hij gele
den had tengevolge van het proces van het kapittel tegen Antoine Hanneron. Het had Evert 279 
Rijnse guldens gekost, waarvan hij er toen 200 terugkreeg; Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 549. 
135) Noordeloos,/'/-o(«rf(/'v. W.-Fr., 95-97; Joosting, Proosdij v. W.-Fr., nr 124, 276-279. 
136) Jongkees, Staat en kerk, 229. 
137) Noordeloos, Proosdij v. W.-Fr., 105. 

25 



De proost kwam hierbij niet meer ter sprake; het kapittel was de opdrachtge
ver voor de invordering en dat bleef voortaan zo 138). Na Evert, die tot 1483 
proost was, stelde het kapittel de proosten aan voor zeer korte perioden, een 
paar jaar, soms zelfs maar voor één jaar 139). Dat maakte de proosdij al min
der aantrekkelijk natuurlijk, maar de gevoeligste klap voor de aantrekkelijk
heid ervan betekende de afspraak met de geestelijkheid dat de precarie eens 
in de 12 jaar geheven zou worden (en niet meer bij elke ambtsaanvaar
ding) 140). Dat was ook de bedoeling van het kapittel, dat het gekrakeel over 
de proosdij kennelijk beu was. Evert is te beschouden als de laatste proost van 
de oude stempel. Vanaf het begin van de 16 de eeuw is „proost van West-
Friesland" een lege titel 141). 

Als laatste verdient vermelding een functie, die duidelijk buiten het kader van 
het domkapittel valt, n.l. die van collector van de camera apostolica 142). De 
pausen waren, door de hoge onkosten van de kruistochten wel gedwongen om 
tienden te heffen van de geestelijken. In het begin werden die tienden geïnd 
door de bisschoppen, maar sinds paus Honorius III (1217-1227) werden er 
speciale ambtenaren voor aangesteld 143). Evert werd op 4 mei 1448 door 
paus Nicolaas V benoemd tot nuntius apostolicus in de stad en het diocees 
Utrecht en tot collector et receptor, in dezelfde stad en diocees, van alle inkom
sten, die aan de camera apostolica verschuldigd waren 144). Het ambt heeft 
Evert waarschijnlijk heel wat opgeleverd, hoewel daarover maar weinig gege
vens bestaan 145). Hoelang Evert deze functie heeft bekleed en welke pause
lijke inkomsten hij moest verzamelen is niet bekend. 

Bij de beschouwing van Everts carrière valt niet alleen op het aantal ambten, 
dat hij heeft bekleed, maar vooral de vaart waarmee hij al direkt in het begin 
van zijn loopbaan een aantal functies weet te vergaren. Binnen drie maanden 
heeft hij b.v. al twee prebenden en het koorepiscopaat op zijn naam staan. Dit 
hangt ongetwijfeld samen met belangrijke relaties, die we als het ware overal 
kunnen vermoeden, maar die nergens concreet aanwijsbaar zijn. Slechts in 
verband met het verlenen van een supplement aan Evert wordt in de resolu
tieboeken van de dom een edelmoedig heer gememoreerd. Dit laatste is wel 
een bevestiging van ons vermoeden, maar het gegeven blijft te vaag om er ver
dere conclusies uit te trekken. 
Een aantal duidelijke onregelmatigheden in zijn loopbaan vormt eveneens 
een sterke aanwijzing in die richting. Hij werd b.v. koorbisschop voordat hij 
de vereiste wijding tot subdiaken had ontvangen; hij wist zijn residentieplicht 
te beperken tot ca. 2 weken, in plaats van het voorgeschreven jaar; hij werd 

138) Noordeloos, Heffing v. precariën, 426. 
139) Noordeloos, Proosdij v. W.-Fr., 103. 
140) ibidem, 104. 
141) ibidem,106. 
142) In de resolutieboeken van de dom wordt Evert maar één keer als collector genoemd: RAU 
dom, nr P , f° 110, 1454. 
143) Nolet, Boeren, Kerkel. instellingen, 135; G. Brom, Bullarium Trajectense, 2 d l , 's-Gravenha-
ge 1891 en 1896, dl. II, LXIV-LXV. 
144) RAU, fam. arch. Zoudenbalch. nr 2. 
145) Brom. Buil. Traj.. dl. II, LXV-LXVI. 
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pastoor in Kortgene zonder tot priester gewijd te zijn, hoewel hij die tekortko
ming binnen een week heeft weggewerkt; hij verenigde de ambten van socius 
en officiaal, ondanks protesten uit het kapittel. Aan de andere kant zijn ook 
over Evert gegevens bekend, die duidelijk in de richting van nepotisme wij
zen. In eerste instantie in verband met zijn natuurlijke zoon, die hij een pasto
raat bezorgde en die hij een aantal jaren later, via een merkwaardige omweg, 
zelfs een kanonikaat in handen speelde. In de tweede plaats vertoonde hij die 
neiging ten opzichte van zijn neef, aan wie hij zijn ambt van thesaurier over
droeg. Door gebrek aan vergelijkingsmateriaal in de voorhanden zijnde litera
tuur is in het kader van dit onderzoek niet vast te stellen of Everts handelin
gen met betrekking tot de kapittels regel dan wel uitzondering waren. 

Werkzaamheden verbonden aan de functies 

Evert Zoudenbalch is ettelijke keren aangewezen om deel uit te maken van 
gezantschappen; een van de eerste waarvan hij deel uitmaakte was een ge
zantschap naar Rome ter gelegenheid van de bisschopsverkiezingen te 
Utrecht van 1455 146). Na de dood van Rudolf van Diepholt op 24 maart 
1455, dienden zich drie kandidaten aan voor de vacante bisschopszetel, name
lijk Gijsbrecht van Brederode, domproost en leider van de oppositie tegen 
Rudolf van Diepholt; Steven van Beieren, de kandidaat van de hertog van 
Gelre; en David van Bourgondië, bisschop van Terwaan, een van de bastaar
den van Philips van Bourgondië. De verkiezingen vonden plaats op Paas
maandag, 7 april 1455. Gijsbrecht kwam als grote overwinnaar uit de bus; op 
Steven van Beieren waren slechts twee stemmen uitgebracht; op David van 
Bourgondië niet één. Nadat de twee kanunniken die op Steven gestemd had
den, zich bij de anderen hadden aangesloten, was Gijsbrecht officieus bis
schop van Utrecht; hij had nog slechts de goedkeuring nodig van de paus. 
De keuze van Gijsbrecht is te beschouwen als de uiting van een anti-Bourgon
dische stemming. Volgens Zilverberg vormden de Brederodes het enige be
langrijke tegenwicht tegen de Bourgondische machtsuitbreiding; Jongkees 
noemt de verkiezing van Gijsbrecht zelfs een mogelijk gevaar voor de heer
schappij van Philips in Holland. Gijsbrecht en zijn broer Reinoud waren de 
leiders van de Hoekse partij 147). Wel was Reinoud in 1445 Ridder van het 
Gulden Vlies geworden en was Gijsbrecht in 1451 een van de raden van de 
hertog in Holland geworden, maar dat was slechts uiterlijke schijn. De Brede
rodes bleven gevaarlijk en wel in het bijzonder door de aanspraken die ze lie
ten gelden op de grafelijkheid van Holland. 

Gijsbrecht gedroeg zich in Utrecht alsof hij al bisschop was. Hij had b.v. met 
toestemming van de gilden en de raad van de stad het bisschopshof betrok
ken. Samen met de kapittels zond hij een gezantschap naar Rome om daar de 

146) Voor de bisschopsverkiezingen zie: Jongkees, Staat en kerk, 134-144; Post, b'tr. biss. verkie
zingen, 164-171 ; Zilverberg, Davidv. Bourg., 11-15. 
147) In de tweede helft van de 15e eeuw zijn de Hoeken degenen die zich opstellen tegen de 
Bourgondische staat; de Kabeljauwen zijn degenen die daar geen bezwaar tegen hebben. N. B. 
Tenhaeff, Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsen- Hollandsche Jaarboeken 1481-
1483, Utrecht 1920. VII. 
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pauselijke goedkeuring voor de benoeming te verkrijgen 148). Van dat gezant
schap maakte Evert Zoudenbalch, samen met vijf anderen, deel uit. Evert 
werd door Arnoud Heymricius, deken van Xanten, in diens brief van 1476, 
handelend o.a. over het gezantschap, beschreven als ,,een voortreffelijke jon
geman met innemende manieren, begaafd met een buitengewoon scherpzin
nig verstand en uiterst bekwaam" 149). Tevens zond Gijsbrecht een gezant
schap naar keizer Frederik III om de regalia te verkrijgen. De keizer, weinig 
gediend van de Bourgondische macht, verleende ze hem zonder meer. 
Het gezantschap te Rome echter verliep niet zo succesvol. De Kabeljauwen 
waren intussen ook in actie gekomen en hadden een gezantschap naar hertog 
Philips in Brussel gezonden om hem ertoe te brengen iets tegen de verkiezing 
van Gijsbrecht te ondernemen, met succes, want Philips stuurde op zijn beurt 
een gezantschap naar Rome ter ondersteuning van de kandidatuur van zijn 
zoon David. Philips beloofde paus Calixtus III als tegenprestatie hulp in een 
kruistocht tegen de Turken, die de paus van plan was te ondernemen. Intus
sen werd het Utrechtse gezantschap door de paus aan het lijntje gehouden. 
De Utrechtse gezanten twijfelden kennelijk niet aan een gunstige beslissing 
van de paus aangezien ze het bedrag, nodig voor de goedkeuring, al betaald 
hadden. Allemaal tevergeefs, want in oktober 1455 werd David door de paus 
tot bisschop benoemd en het Utrechtse gezantschap kon onverrichter zake 
weer naar huis teruggaan en kreeg bovendien geen stuiver terug van het ge
storte bedrag. 

Gesteund door de Hollandse steden begon Philips nu voorbereidingen te tref
fen voor de verovering van het Sticht, dat niet van plan was zich zonder slag of 
stoot bij de pauselijke beslissing neer te leggen; de Staten hadden b.v. Gijs
brecht tot voogd van hun land gekozen. Het kwam echter niet tot een oorlog; 
na verschillende onderhandelingen en met bemiddeling van de hertog van 
Kleef wisten de partijen tot een overeenkomst te komen met als resultaat dat 
Gijsbrecht op 3 augustus 1456 afstand deed van het bisdom, met behoud van 
de domproosdij. Op 5 augustus vond de intocht van Philips in Utrecht plaats, 
gevolgd door die van David een dag later. Al is de rol die Evert was toebe
deeld in deze kwestie maar bescheiden geweest, duidelijk bleek wel zijn stel-
lingname voor de Hoekse partij; Gijsbrecht zou hem toch niet als lid van het 
gezantschap getolereerd hebben als hij hem niet als partijganger gekend had. 
Evert is ook later steeds in de gunst van Gijsbrecht gebleven, getuige de 
ambten van socius en officiaal van de aartsdiaken, en dat Evert Gijsbrechts 
opvolger werd als proost van het kapittel van Maastricht is evenmin toevallig 
te noemen. Bovendien heeft Gijsbrecht Evert in april 1469 beleend met de 
heerlijkheid van de Weerd buiten de muren van Utrecht 150). 
In verband met de heerlijkheid van de Weerd komt Evert af en toe in de bron-

148) Volgens Zilverberg, David v. Bourg., 13 en H. F. van Heussen, Batavia Sacra, of Kerkelijke 
Historie en Oudheden van Batavia, 3 dl., Antwerpen 171 5-1716, dl.II, 479, een gezantschap van de 
elect; volgens Kunst. Eliz. gasth., 15 een gezantschap van de kapittels; volgens Burman, Utr. 
Jaarb., dl. II, 283 en A. Heymricius, Espistola scripta ab Arn. Decano Xantensi, 397 in: G. Dum-
bar, Analecta, dl. I, 1719, 349-440, een gezantschap van de elect en de Utrechtse kerk gezamen
lijk. 
149) Dumbar, ibidem, 
150) RAU, fam. arch. Zoudenbalch. nr68. f° 125; Kunst. Eliz. gasth., 23. 
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nen naar voren, o.a. in het conflict tussen de stad en de bisschop over het 
stichten van een kerk in de Weerd, waarbij hij als arbiter is opgetreden. De 
Weerd had geen eigen kerk, maar viel onder de parochie van de St Jacobs-
kerk te Utrecht 151). De inwoners van de Weerd beschikten slechts over een 
kapel in het plaatselijke St Maartensgasthuis. Al in 1466 had bisschop David 
toegestaan om daar op een draagbaar altaar de mis te lezen 152), maar waar
schijnlijk alleen op een paar dagen per jaar, terwijl de inwoners wilden dat er 
een zelfstandige kerk in de Weerd kwam, zodat ze niet meer voor de toedie
ning der sacramenten naar Utrecht hoefden te gaan, wat wel op verzet van de 
pastoors van de St Jacobskerk moest stuiten, aangezien deze daardoor een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten zouden verliezen. Met behulp van een 
priester, Dirk van Heusden genaamd, bouwde men nu een kerkje in de Weerd 
en wist men van de bisschop gedaan te krijgen, dat het gewijd werd, tot grote 
ergernis van het stadsbestuur, dat zich achter de pastoors van de St Jacobs
kerk stelde en Dirk van Heusden uit Utrecht zette, die naar de bisschop ging 
om zijn beklag te doen. De stad deed toen de bisschop het voorstel om deze 
zaak voor te leggen aan de officiaal van de bisschop of aan een andere rechter 
binnen de stad. De bisschop weigerde daarop in te gaan met het gevolg, dat de 
stad in beroep ging bij de rechtbank te Keulen. David, verstoord omdat hij 
zijn zin niet kreeg, deed daarop de stadsbesturen van de jaren 1478 en 1479 in 
de ban en plaatste de stad onder een interdict, zonder veel resultaat, want het 
stadsbestuur wist de vijf kapittels te overreden de godsdienstoefeningen niet 
te staken en zich zelfs achter het beroep van de stad op de rechtbank te Keu
len te scharen 153). Aangezien het conflict niet tot een einde kwam, hadden 
zowel de bisschop als de stad tenslotte de zaak aan het hof van Rome voorge
legd, met als gevolg, dat in het begin van 1481 een bevel van de paus werd 
overgebracht met de opdracht aan beide partijen om de zaak binnen zes we
ken bij te leggen. David, die nog de hoop koesterde om met hulp van aartsher
tog Maximiliaan, die ook verstoord was over de houding van de stad (waaro
ver straks meer), de stad een lesje te leren, spreidde totaal geen ijver ten toon 
om tot een overeenkomst te komen; de stad en de geestelijkheid daarentegen 
toonden zich daartoe onmiddellijk bereid. De raad stelde op 7 april 1481 een 
delegatie samen bestaande uit Jan, burggraaf van Montfoort, Evert Zouden-
balch, Jan van Renesse, ridder, en Jan van Lantscroen, schepen-burgemees-
ter, en gaf die volmacht om over de door de paus voorgestelde overeenkomst 
te onderhandelen 154). Deze onderhandelingen leidden eindelijk tot een op
lossing', de bisschop kreeg een schadeloosstelling en zijn aanhangers mochten 
weer in de stad komen, maar de stad triomfeerde, want ze behield haar rech
ten - de bisschop moest het in stand houden van de privileges nog eens beves
tigen 155) - en de stichting van de kerk in de Weerd werd gestaakt 156). 

151) Matthaeus, Fundat. eccles.. 499-500; Kunst, Eliz. gasth.. 17. 
152) Burman, Utr.Jaarb.. d\. III. 291. n. 1. 
153) ibidem, 288-298, 323-324, 363-364; Matthaeus, Fundat. eccles., 499-501; Kunst, Eliz. gasth 
17-18. 
154) Burman, Utr.Jaarb., dl. Ill, 471-473. 
155) De twist tussen de bisschop en de stadsregering ging uiteindelijk om het recht van de bur
gers van Utrecht om zowel in kerkelijke als in wereldlijke zaken slechts binnen de stad berecht te 
kunnen worden, welk recht de bisschop had genegeerd; Burman, Utr. Jaarb. dl. III, 323- 324. 
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Evert is ongetwijfeld door de raad tot een van de arbiters in deze zaak be
noemd omdat hij ambachtsheer van de Weerd was. Opmerkelijk is dat hij de 
bewoners van de Weerd in hun begrijpelijke poging om een eigen parochie te 
vormen niet heeft gesteund. Hij heeft zich aan de verlangens van zijn onderza
ten niets gelegen laten liggen. Wanneer hij optreedt in deze zaak is het in het 
kader van de politiek van het stadsbestuur, waar hij het blijkbaar volledig mee 
eens is. Van een behartiging van de belangen van zijn onderdanen, wat we 
toch zouden mogen verwachten, is geen sprake. 
Op 9 mei 1481 sloot de stad vrede met de bisschop, niet uit vredelievendheid, 
maar omdat ze zijn hulp nodig had. De stad vroeg de bisschop namelijk met
een om te willen bemiddelen tussen de stad en hertog Maximiliaan, met het 
gevolg dat de Hoekse partij, die zich in het nauw zag gebracht, o.l.v. Jan van 
Montfoort op 7 augustus 1481 toesloeg en de gematigde partij de stad uit-
joeg 157). Deze gebeurtenissen dienen gezien te worden in het licht van het 
weer oplaaien van de partijtwisten na de dood van Karel de Stoute in 1477. 
Diens dood bleef niet zonder gevolgen in Utrecht en nog veel minder in Hol
land. In Utrecht dwongen de Staten al heel spoedig erna bisschop David om 
een verdrag met hen te sluiten, waarbij David moest beloven hetgeen hij bij 
zijn inhuldiging bezworen had te zullen nakomen. Toen daarover toch klach
ten binnen kwamen besloten de Staten een afvaardiging naar de bisschop te 
zenden om met hem daarover te onderhandelen. Evert maakte, als een van de 
vertegenwoordigers van de geestelijkheid 158) deel uit van dat gezantschap 
dat overigens niets wist te bereiken 159). 

In Holland was de partijstrijd veel feller 160), waarvan die in Leiden met be
trekking tot de Utrechtse geschiedenis het meest van belang is. Te Leiden wa
ren, na een korte periode van evenwicht tussen Hoeken en Kabeljauwen, de 
Hoeken in 1479 de stad uitgezet. De ballingen vonden een toevluchtsoord in 
Utrecht en een leider in de burggraaf Jan van Montfoort, die in 1477 tot 
hoofdman van de stad Utrecht was benoemd. In 1481 achtten de Hoeken de 
tijd rijp voor een aanval op Leiden en op 20 januari 1481 werd de stad dan ook 
ingenomen, om half april weer door de troepen van de hertog heroverd te 
worden, waarna de Hoeken wederom naar Utrecht vluchtten. Maximiliaan 
achtte toen de tijd gekomen om ook de stad Utrecht tot de orde te roe
pen 161), en liet beslag leggen op Utrechtse personen en goederen in Holland. 

156) ibidem, 489; Kunst, Eliz. gasth., 18, vermoedt ten onrechte dat de bewoners van de Weerd 
en de pastoors van de St Jacobskerk tot een vergelijk zijn gekomen naar analogie van een kwestie 
spelend in 1465 (Kunst beweert foutief 1456), waarbij Evert eveneens als scheidsrechter optrad. 
Toen ging het tussen de pastoors van de St Nicolaaskerk te Utrecht en de zusters van het klooster 
van St Maria Egyptiaca. In de overeenkomst werd ondermeer bepaald dat de nonnen in hun ka
pel slechts op een paar dagen in het jaar openbare godsdienstoefeningen mochten houden, terwijl 
ze een jaarlijkse schadevergoeding moesten betalen aan de pastoors van de St Nicolaaskerk: J. J. 
Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, in zonderheid van Utrecht, 
dl. II, Utrecht 1839, 294-296; Kunst, Eliz. gasth., 26. 
157) Tenhaeff, Biss. David en zijn stad, XIII-XIV. 
158) Het gezantschap werd begin mei 1478 naar Wijk gestuurd; kennelijk was Evert toen al lid 
van de Staten. 
159) Burman, Utr. Jaarb.,A\. III, 247-249; Kunst, Eliz. gasth., 25. 
160) W. Jappe Alberts, Dit zijn die wonderlycke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren 
prince, keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude. Groningen, 
Djakarta 1957, 132 e.v. 
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Daarom was de stad zo gaarne bereid om tot een overeenkomst met de bis
schop te komen in de zaak van de kerk in de Weerd; ze kon hem nu vragen 
om te bemiddelen bij de hertog; de stad was zelfs bereid de Hollandse ballin
gen uit de stad te zetten en dat leidde weer tot de machtsovername in Utrecht 
op 7 augustus 1481 door Jan van Montfoort 162), wat onherroepelijk oorlog 
met de hertog betekende. Bisschop David moest in deze oorlog natuurlijk wel 
partij kiezen voor de aartshertog. Daarna schreef hij aan de geestelijkheid, de 
ridderschap en de steden Amersfoort en Rhenen, dat zij ook partij moesten 
kiezen, waarop de geestelijkheid een gezantschap naar de bisschop stuurde, 
waarvan Evert deel uit maakte als een van de afgevaardigden van het domka
pittel, dat de bisschop verzekerde dat de geestelijkheid achter de bisschop 
stond. Kort daarna, op 18 augustus 1481, begonnen de vijandelijkheden 163). 
In Holland waren enorme voorbereidingen getroffen voor de komende oorlog 
en aangezien het stadsbestuur van Utrecht wel inzag, dat het deze oorlog niet 
lang zou kunnen volhouden, besloot het al in september een gezantschap naar 
de hertog te sturen om over vredesvoorwaarden te onderhandelen 164). Le
den van het gezantschap waren: Gerrit Zoudenbalch 165) en Beernt van Ever-
dingen van de nieuwe raad, Jan over de Vecht en Tijman IJsbrantsz. van de 
oude raad, en voor de geestelijkheid werden afgevaardigd de deken van St 
Marie, Evert Zoudenbalch en mr Jan Knijf 166). Ook de bisschop stuurde bij 
deze gelegenheid afgezanten naar de hertog in Antwerpen. Eind september 
arriveerde het Utrechtse gezantschap daar. Gerrit Zoudenbalch trad op als 
woordvoerder en klaagde over het optreden van de bisschop, tot ergernis van 
diens gezanten 167). Voorts verklaarden de Utrechtse gezanten zich bereid een 
schadevergoeding te betalen voor de verovering van Leiden. Na lange onder
handelingen - volgens de anonieme schrijver van de Utrechtsche-Hollandsche 
Jaarboeken 168) voerden [zij] veel reden mit des hertogen raet ende maecten hem 
wijs dat sij geern vrede gehadt hadden - kregen ze tenslotte vredesvoorwaarden 
mee naar huis. Op 1 november 1481 aanvaardden de Utrechtse gezanten de 
terugreis. In Utrecht echter werd verder geen werk gemaakt van de vrede, in
tegendeel: er werd een gezantschap uitgerust naar de hertog van Kleef om 
hem om hulp te vragen tegen Maximiliaan. Inderdaad stuurde de hertog zijn 
jongere broer Engelbert naar Utrecht, die daar op Kerstavond 1481 aan
kwam 169). 

161) Th. Velius, Chronyk vanHoorn, 1740. 125-126, zegt daarover dat: ,,De hiet was, dat 't aange
nomen werde, om bisschop David, die lang in oneenigheyd met de stad gestaen hadde, tot zijn ge-
rechtigheyd te helpen", maar de ware reden was, dat „de Cabeljauschen nu meester zijnde in alle 
steden van Holland, niet konden met goede oogen sien, dat Uytrecht de Hoexe. die zij vast uyt 
het land dreven, beleefdelijk ontving. Hierom moest men haer op "t lijf'. 
162) Tenhaeff, Biss. Daviden zijn stad, VIII-XIV. 
163) ibidem, 8-9. 
164) Burman.. Utr.Jaarb., dl. III. 519. 
165) De broer van Evert: een fanatiek aanhanger van de Hoekse partij. Bij de machtsovername 
door Jan van Montfoort op 7 augustus had hij aan diens zijde meegevochten: Tenhaeff, Biss. Da
vid en rijn stad, 7; bovendien had hij daar hij schepen-burgemeester was in 1479, deel uitgemaakt 
van de stadsbesturen die door David waren geëxcommuniceerd: Geneal. aantek v Corn Booth 
fc942. 
166) Burman. Utr.Jaarb.. dl. III, 519; Tenhaeff. fik Daviden zijn stad. 24. 
167) Tenhaeff, Biss. David en zijn stad. 25; Burman, Utr.Jaarb.. dl. III, 520. 
168) ed. Tenhaeff. Biss. Daviden zijn stad. 30. 
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Nog eenmaal wordt Evert genoemd met betrekking tot deze oorlog en wel in 
verband met het beleg van de Utrechtenaren voor IJsselstein. Het beleg werd 
begonnen op 26 augustus 1482. Op een gegeven moment kwam er hulp uit 
Holland voor IJsselstein, waardoor de Utrechtenaren gedwongen werden in 
grote haast het beleg op te breken met als gevolg dat ze nogal veel oorlogsma
teriaal moesten achterlaten. Bij die gelegenheid bood Evert de stad 200 Rijnse 
guldens aan, die werden besteed om een deel van het materiaal uit IJsselstein 
naar Utrecht over te brengen 170). 
De oorlog eindigde tenslotte in het voordeel van hertog Maximiliaan. Na een 
langdurig beleg, begonnen op 18 juni 1483, gaf de stad zich in het begin van 
september over. Het gezag van de bisschop werd hersteld en Maximiliaan 
werd wereldlijk voogd over de stad 171). Evert kwam er bij bisschop David, 
ondanks zijn activiteiten tijdens de oorlog, naderhand vrij genadig vanaf. Op 6 
april 1484 schold David hem kwijt hetgeen hij jegens de bisschop in de oorlog 
misdreven had 172). Everts broer Gerrit was niet zo gelukkig: hij werd op het 
kasteel te Schoonhoven gevangen gezet en overleed daar al op 3 december 
1483 173). 
Als belangrijke functionaris van het domkapittel moet Evert ook in andere 
opzichten met politieke en bestuurlijke zaken in het Utrechtse te maken heb
ben gehad, hoewel zijn optreden expressis verbis niet zo vaak genoemd wordt. 
Wel weten we dat hij, hetzij alleen, hetzij in gezelschap van een aantal andere 
kanunniken, dikwijls door het kapittel werd afgevaardigd. Veel van de be
waarde gegevens over die gezantschappen zijn afkomstig uit de fabrieksreke-
ningen van de dom, waarin wel het feit van de afvaardiging wordt vermeld en 
de kosten natuurlijk, maar waarin het doel van de gezantschappen meestal 
slechts met enkele woorden wordt aangeduid. Ook de precieze datering wordt 
dikwijls achterwege gelaten, waardoor de combinatie met andere gegevens 
vaak moeilijkheden oplevert of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. Een aantal 
voorbeelden zijn wel het vermelden waard. 
In juni 1460 maakte Evert deel uit van een groot gezantschap van 21 perso
nen, waaronder de domdeken, naar een bijeenkomst belegd op de Grebbe-
berg om te onderhandelen over maatregelen tegen de Geldersen. Het gezant
schap was 10 dagen onderweg, wat vrij lang genoemd kan worden 174). De 
Grebbe vormde de grens tussen Utrecht en Gelre en in Gelre woedde in die 
jaren een strijd om het bezit van het hertogdom tussen Arnoud en diens zoon 
Adolf 175). Arnoud had in het begin van 1460 een verdrag gesloten met de 
stad Amersfoort 176). Waarschijnlijk heeft het gezantschap in verband daar
mee onderhandelingen gevoerd, maar de bronnen lichten ons er niet verder 

169) Tenhaeff. Biss. Daviden zijnstad, XX-XXI en 52-53: Post, Utr. bi.s.s. verkiezingen, 171-174. 
170) Tenhaeff, Biss. David en zijnstad, 125-127; GAU, Stadsarchief, I, nr 626, 1482/83, f° 8v. 
171) Velius, Chronyk v. Hoorn, 139-140: Tenhaeff, Biss. Daviden zijn stad. XXI-XXII. 
172) RAU, Bissch., nr 4, f 217-217v. 
173) Geneal. aantek.v. Corn. Booth. f°942. 
174) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 355. 
175) W. Jappe Alberts, De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459, Groningen, Djakarta 1950, 236 
e.v. en dl. II, (1459-1492), Groningen, Djakarta 1956, hfdst. 1. 
176) Burman, Utr. Jaarb., dl. II, 400; A. Matthaeus, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. 
Leiden 1693.316-317. 
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over in. Samen met de domdeken en enige anderen werd Evert in 1462/63 
naar Wijk bij Duurstede gezonden om met de bisschop, in tegenwoordigheid 
van diens broer Anthonius, te onderhandelen over de vrijlating van een aantal 
Utrechtse burgers 177). Het jaar daarop, 1463/64, werd Evert, nu alleen, op
nieuw naar de bisschop gezonden om te onderhandelen over een vrijgeleide 
voor de gebroeders van Brenthingen en over nog een aantal niet met name ge
noemde zaken 178). 
In 1485/86 werd Evert samen met de domdeken, die een paar dagen eerder al
leen was afgevaardigd voor dezelfde kwesties, naar de bisschop in Wijk ge
zonden om te spreken over de zaak betreffende het kasteel Amerongen en 
over de 1000 Rijnse guldens die de Staten verschuldigd waren aan de heer van 
IJsselstein 179). 
Evert trad niet alleen vaak op voor het domkapittel, ook de vijf kapittels sa
men hebben wel van zijn kwaliteiten als onderhandelaar gebruik gemaakt, 
b.v. in de reeds genoemde zaak betreffende het kasteel Amerongen, waarvoor 
hij nog twee keer, nu uit naam van de gehele kerk, naar de bisschop werd ge
zonden, waarschijnlijk kort na zijn vorig gezantschap in gezelschap van de de
ken 180). Eveneens uit naam van de vijf kapittels werd Evert het volgende jaar 
1486/87, nu weer samen met de domdeken, naar de bisschop in Wijk afge
vaardigd om nogmaals te onderhandelen over de schuld van de Staten aan de 
heer van Uselstein 181). Nogmaals in 1491/92 werd Evert, samen met Johan
nes van Drakenborch, uit naam van de vijf kapittels gezamenlijk, afgevaar
digd, deze keer naar Rhenen om met de gezanten van Oswaldus de Monte te 
onderhandelen over de kastelen te Wijk en Abcoude 182). 
Ook in bestuurlijke zaken is Evert natuurlijk actief geweest, hoewel ook op 
dat gebied zijn aandeel maar weinig uit de verf komt. Hij heeft b.v. samen met 
de domdeken en Johannes van Drakenborch en mr Jacobus uuter loedzen in de 
herfst van 1462 een tocht gemaakt naar de Vuurse om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het graven van een kanaal van de Eem naar de stad 
Utrecht. Men was van plan de Eem en de Vecht met elkaar te verbinden en 
waarschijnlijk valt deze reis onder de voorbereidingen daartoe 183). 
Verder trad Evert op voor zijn kapittel of in contact met andere kapittels in 
verband met speciaal kerkelijke zaken. Hij werd b.v. met de deken en met Jo
hannes van Drakenborch samen met gezanten van de andere kapittels naar de 
bisschop gestuurd, begin september 1462, om het belang van de kapittels te 
behartigen 184). Eveneens in een gezantschap van de vijf kapittels samen wer
den hij en Johannes van Drakenborch als afvaardiging van het domkapittel 
naar de bisschop in Wijk gestuurd in verband met kwaadsprekerij over de 
kerk van Utrecht in 1467/68 185). 

177) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 372. 
178) ibidem, 385. 
179) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 166. 
180) ibidem; de twee posten volgen elkaar onmiddellijk op. 
181) ibidem, 200. 
182) ibidem, 333. 
183) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 374-375. 
184) ibidem. 373. 
185) ibidem, 425. 
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In 1483/84 verbleef Evert in Amsterdam en werd er door het domkapittel een 
gezantschap, bestaande uit de proost, de deken, Johannes Foyt en Cornelis 
van Brouwershaven naar hem gezonden, om te beraadslagen over „onze 
proosdij en het kapittel" 186). Zou daarmee de proosdij van West-Friesland 
bedoeld worden? We weten immers dat Evert tot 1483 proost van West-Fries
land was en mogelijk moest er onderhandeld worden over wie hem zou opvol
gen. Aan de andere kant is de aanduiding „onze proosdij" voor het aartsdia-
konaat van West-Friesland merkwaardig. Het kan ook zijn dat zaken rakende 
de verhouding tussen de domproosdij en het kapittel onderwerp van gesprek 
waren. Dan is bevreemdend dat men zich daarvoor speciaal naar de elders 
verblijvende Evert Zoudenbalch begaf, tenzij dat aan zijn oordeel zoveel be
lang werd gehecht dat men hem in zulk een zaak wel moest kennen. 
Op 9 januari 1462 kwamen in het huis van Hendrik de Rover van Winsen bij
een hijzelf, mr Petrus van Gouda, Evert Zoudenbalch en de deken van het ka
pittel van St Marie voor een kwestie over geldzaken 187). 
In zakelijke kwesties was Evert al wel eerder voor het kapittel opgetreden, 
b.v. op 4 april 1455, toen hij samen met Sweder van Wetering de belangen van 
het kapittel behartigde bij de verkoop van een huis, gelegen binnen de immu
niteit van de dom, aan Gijsbrecht Heerman, eveneens domkanunnik 188). 
Ook in juridische zaken wordt Evert genoemd, b.v. in verband met het proces 
over de kerk van Egmond, waarbij hij, met enige anderen, erop moest toezien 
dat het vonnis werd uitgevoerd 189). Daarnaast trad Evert dikwijls arbitrair 
op, b.v. in verband met de collatie van de kerk in Soest, 30 december 
1452 190), en in een erfeniskwestie, begin 1457, waarin hij moest bemiddelen 
tussen Ernst van Amerongen en de weduwe van Jan Mouwer 191). 
Tenslotte is nog te vermelden Everts optreden in verband met domaniale za
ken, b.v. bij de aankoop van het landgoed Egdam, door het domkapittel, 
waarvoor hij met drie andere kanunniken naar Amersfoort werd gezonden 
eind augustus 1485 192), en in 1462/63 in een geschil tussen twee pachters van 
het kapittel over de grens van hun landerijen, waarin Evert met twee anderen 
als bemiddelaar optrad 193). 

Eenmaal heeft Evert reiskosten gedeclareerd voor een reis naar de universi
teit van Leuven, in oktober 1468. Misschien ging hij erheen om juridisch ad
vies voor het kapittel in te winnen - de juridische faculteiten stelden vaak 
adviezen op - maar dat is slechts een vermoeden, want over het doel van zijn 
reis wordt met geen woord gerept 194). 
Van Everts optreden als proost van West-Friesland komt eveneens maar wei
nig in de bronnen tot uiting. Nu schijnt dat voor dit ambt heel normaal te zijn. 
De proosten resideerden in de regel niet ter plaatse - dat geldt ook voor Evert 

186) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 110. 
187) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 362. 
188) RAU,dom,nrl$ , f l l8v. -119. 
189) ibidem, april-juli 1454, f° 107, 109v., 11 lv., 112v. 
190) ibidem, f° 87. 
191) ibidem, f° 152v.-153. 
192) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 172. 
193) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 372. 
194) RAU, dom, nr 1& , 1468, 29 okt. en 8 nov. 
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- maar benoemden een of meer dekens, aan wie ze verder het beheer over de 
proosdij overlieten. We zien dan ook dat Evert, samen met het kapittel, op 23 
maart 1475 twee dekens benoemt voor West-Friesland, namelijk Frederik 
Jansz. voor een periode van 6 jaar, en Gerard Jansz. voor één jaar 195). Ver
der was het kennelijk niet nodig, dat hij zich met zijn proosdij bemoeide. Wel 
kon af en toe een beroep op hem als proost gedaan worden, b.v. in verband 
met diezelfde deken Frederik Jansz.. De verstandhouding tussen die deken en 
de stad Hoorn liet nogal te wensen over, wat blijkt uit een brief van 25 sep
tember 1481 aan de stad Hoorn, waarin Jan, heer van Wassenaar en burggraaf 
van Leiden, de bestuurders van de stad vermaande om zijn vriend, Frederik 
Jansz., deken van West-Friesland en vice-cureit te Hoorn, zijn ambt onge
stoord te laten uitoefenen 196). In reactie daarop richtte de stad Hoorn zich in 
een brief van 4 november 1481 tot Evert, als proost van West-Friesland, met 
het verzoek om Frederik Jansz. als deken af te zetten en in diens plaats Tho
mas Garbrandsz. tot deken te benoemen, gevolgd door een brief van 3 decem
ber 1481, waarin de stad Hoorn van Evert eiste dat hij Frederik Jansz. onmid
dellijk zou ontslaan als deken van West-Friesland 197). Of en hoe Evert op 
deze brieven gereageerd heeft is niet bekend. Hij was in de brief van het stads
bestuur van Hoorn al bij voorbaat verontschuldigd, want het schreef: Aenge-
sien ende gemerct dat gij seer perturbeert en de tribuleert sijt mit diversche warren 
ende oirloghen, soe ijst dat wij eensdeels u houden onsculdich 198). Wel is zeker 
dat Evert nog eens een deken heeft aangesteld. Dat blijkt uit een oorkonde 
van bisschop David van 20 februari 1483, waarin hij een benoeming door hem 
van Gijsbertus Waldorp tot deken van West-Friesland herriep. David had 
kennelijk weer eens niet kunnen nalaten om zich met de Westfriese zaken te 
bemoeien, echter ook nu weer zonder resultaat. Hij beweerde dat hij door 
valse voorlichting had gemeend, dat het domkapittel en de proost van West-
Friesland nalatig waren geweest in het benoemen van een deken en dat daar
door de benoeming aan hem toe zou komen. Toen hem gebleken was, dat het 
kapittel en de proost tijdig een deken benoemd hadden, trok hij zijn benoe
ming in 199). 

Ook kwam het voor dat Evert als proost zijn goedkeuring moest hechten aan 
een bepaalde zaak. Zo verleende hij in juli 1483 toestemming aan Johan, heer 
van Egmond, Baar etc. om het patronaatschap van de parochie van Heren
kerspel over te dragen aan het kapittel van de St Catharinakerk te Egmond, 
mits het kapittel erop zou toezien dat de diensten te Herenkerspel door een 
vicaris of een kapelaan verzorgd zouden worden 200). 
Van groter belang waren ongetwijfeld Everts bemoeienissen met de bouw van 
de dom, waarmee hij als fabriekmeester veel te maken heeft gehad. 
Een aantal keren blijkt dat hij bij besprekingen daarover aanwezig is geweest, 
b.v. in 1486/87, toen een paar kanunniken samen met de architekt naar Evert, 

195) Joosting, Proosdij v. W.-Fr., nr 138, 348-354, Drakenborch, Aanhangsel, nr IX en X, 452-456. 
196) Joosting, Proosdij v. W.-Fr., nr 55, 110. 
197) ibidem, nr 139 en 140, 355-357. 
198) ibidem, nr 140, 356-357. 
199) ibidem, nr 141, 358-359; Drakenborch, Aanhangsel, 407-408 en nr XI, 456-458. 
200) Drakenborch, Aanhangsel, 408 en nr XII, 458-460. 
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die op dat moment in Amsterdam vertoefde, werden gezonden 201) of in 
1488/89 toen door aan aantal kanunniken, waaronder Evert, en de architekt 
onderhandelingen werden gevoerd met de klokkegieter Goebell van 's-Herto-
genbosch 202). Zo ook in 1468/69 toen in het huis van Dirk Uuterweer Ernest 
van Steenre, Evert Zoudenbalch, Johannes van Drakenborch, Johannes van 
Archum, Otto van Tyela, Gerlach van der Donck, mr Jacob de architekt en 
Johannes Vlyeger bijeen kwamen om, onder het nuttigen van een maaltijd, 
met de steenhouwer, Johannes Ruger, te praten over bepaalde steensoorten 
voor de bouw van de kerk. Blijkbaar was deze beslissing zo belangrijk, dat de 
fabriekmeester, Dirk Uuterweer, zich daarin liet bijstaan door een aantal ka
nunniken, die zelf ook fabriekmeester geweest waren - Ernest van Steenre, 
Evert, Johannes van Drakenborch en Gerlach van der Donck komen als zo
danig in de rekeningen van de domfabriek voor - de overigen zullen zich ook 
wel bijzonder voor de dombouw geïnteresseerd hebben 203). 
Aparte vermelding verdient nog Everts optreden in processies; door al zijn 
bestuurlijke, zakelijke en juridische activiteiten zouden we bijna vergeten dat 
hij een geestelijke was. Drie keer vinden we een dergelijke vermelding 204), 
alle drie van grote processies, waarbij de belangrijkste relikwieën van de dom 
door de kanunniken in optocht door de stad werden gedragen en waarbij door 
de bisschop aan de gelovigen de aflaat werd verleend 205). Evert had bij die 
gelegenheden de eer om samen met een paar andere kanunniken het hoofd 
van St Andries rond te dragen 206). Twee keer, in 1451 en 1452, vond de pro
cessie plaats op de dag na St Marie Magdalena, de dag waarop de dom gewijd 
werd 207). Deze rol in die processies vertoont enige overeenkomst met een 
van Everts meest opmerkelijke activiteiten, namelijk met zijn optreden als 
questierder. Questierders waren geestelijken die, uitgerust met relieken van 
verschillende heiligen, door het diocees trokken, de aan de verering van die 
relieken verbonden aflaten verkondigen en de gelden, nodig voor het verkrij
gen van die aflaten, verzamelden 208). 

De inkomsten die afkomstig waren van de questierders waren van onschatba
re waarde voor de dombouw; de organisatie van de questen lag namelijk in 
handen van de fabriekmeesters van de dom 209). Opmerkelijk is dat van de 
questen die door het domkapittel werden geëxploiteerd er slechts drie voor
zien waren van relieken afkomstig uit de dom, namelijk die van St Ewout, St 
Quirijn en St Maarten; de meeste overige waren afkomstig uit plaatsen buiten 
het Utrechtse diocees, b.v. die van St Antonius uit het Vlaamse Belle; de St 
Cornelius-queste uit Cornelimünster bij Aken; die van St Hubertus uit St Hu-

201 ) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 202. 
202) ibidem, 269. 
203) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 445-446. 
204) RAU, dom, nr l>',f°58, f°78v. en f° 159. 
205) A. Eekhof, De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden, 's-Gravenhage 1909, 
16. 
206) Over dit relikwie zie: H. van Heussen, Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde 
Proviciën, dl. II, Leiden 1726, 26. 
207) Eekhof, Questierders, 16; v. Heussen, Kerkel. hist, en outh., 27-28. 
208) Nolet. Boeren. Kerkel.instellingen, 287; v. Heussen. Kerkel. hist, en outh., 28. 
209) Eekhof, Questierders, 24; P. Noordeloos, Antoniana, 31, in: Archief voor de geschiedenis van 
de katholieke kerk in Nederland. 1 (1959), 27-107. 
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bert in de Ardennen. Van die buitenlandse questen was het domkapittel de 
huurder en verpachtte het verzamelen van de opbrengsten zelf weer, of het 
domkapittel eiste een vergoeding voor het uitoefenen van de queste in het 
Utrechtse diocees 210). Voor de uitoefening van een queste was in de eerste 
plaats de toestemming nodig van de landsheer, waarvoor het domkapittel zorg 
droeg, welke toestemming tegelijkertijd de bescherming van de landsheer ga
randeerde 211). Daarnaast was toestemming om de quest uit te oefenen nodig 
van de bisschop en het domkapittel, wat neerkwam op toestemming van het 
kapittel en in het bijzonder van de fabrieksmeesters 212). 
Evert is in 1461 actief geweest met betrekking tot de queste van St Hubertus. 
Tot 1444 had het Hubertus-klooster zelfde queste verzorgd, maar in het ge
noemde jaar verhuurde de abt de queste aan het domkapittel, daartoe ge
bracht door de verre afstand, de onbetrouwbaarheid der wegen en de vele 
oorlogen. In 1461, toen de tweede pachttermijn was verlopen, moest weer een 
overeenkomst met het klooster gesloten worden over een nieuwe pachtter
mijn. Evert trad op als vertegenwoordiger van het domkapittel bij deze onder
handelingen, begin november 1461. Hij bracht het er niet slecht vanaf: de ter
mijn werd vastgesteld op 25 j-aar 213) tegen een jaarlijkse pacht van 50 Rijnse 
guldens. Bovendien wist hij extra relieken te verkrijgen en de abt gaf het dom
kapittel het recht de insignes uit te reiken van St Hubertus - er bestond een 
broederschap van St Hubertus; de questierders konden nu nieuwe leden daar
in opnemen en hen insignes uitreiken 214). In het kader van dezelfde onder
handelingen was Evert samen met mr Peter Hasert naar Antwerpen gezon
den. Wanneer precies en met welke bedoeling is niet bekend 215). 
In de tachtiger jaren was Evert nog direkter bij een van de questen betrokken: 
van 1482/83 tot 1490/91 was hij zelf namelijk de pachter van de queste van St 
Cornelius 216). Deze queste was afkomstig van de abdij Cornelimünster, gele
gen aan de Inde, een riviertje in de buurt van Aken. St Cornelius was bekend 
vanwege zijn hulp aan de lijders aan vallende ziekte. De questierder moest de 
relieken van de heilige ronddragen en geld inzamelen voor de zieken die in 
het hospitaal van de abdij werden verpleegd. Allen die hun gaven voor deze 
abdij offerden, kregen aandeel in de missen, vasten, enz. die in de abdij wer
den gedaan 217). In de rekeningen van de domfabriek 218) zijn posten te vin
den waaruit blijkt, dat Evert zijn pacht aan de domfabriek heeft betaald. Over 

210) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, XXVII. 
211) Noordeloos, Antoniana, 29 en 31 ; Eekhof, Questierders, 25-26; in 1440 kreeg het domkapittel 
van Philips van Bourgondië toestemming om de queste in Holland en Zeeland uit te oefenen: in 
1462 heeft hij die toestemming bevestigd; in 1469 is het privilege dor Karel bekrachtigd en in 
1510 door Maximiliaan. 
212) Noordeloos, Antoniana, 29-31. 
213) De eerste termijn was 9jaar; de tweede 6 jaar. 
214) Eekhof, Questierders, 44-47, 86-87 en bijlage nr 56,LX. 
215) Tenhaeff, Bouwgesch. dom, 362; misschien een opening van de onderhandelingen; de reke
ning liep van 1-3-1461 tot 1-3-1462. 
216) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 111. 
217) Eekhof, Questierders, 66-67. 
218) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 95, 113, 140-141, 211 en 214; zie voor de onuitgegeven pos
ten RAU, dom, nr 651-4 en 651-5. 
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de jaren 1485/86 en 1489/90 kreeg hij evenals een aantal andere questierders 
een korting op de pachtsom vanwege de onlusten in Vlaanderen, waarvan de 
Vier Ambachten, die onder het bisdom Utrecht vielen, te lijden hadden. Op
vallend is dat de questierder van St Cornelius steeds verreweg de hoogste 
pachtsom moest afdragen, waaruit blijkt dat deze queste het meeste oplever
de 219). 
Bij zijn tocht door het diocees hield de questierder 220) waarschijnlijk een 
vaste route aan, zodat elk jaar ongeveer op dezelfde tijd bepaalde parochies 
werden bezocht. Zijn komst werd ruim van tevoren aan de plaatselijke geeste
lijkheid aangekondigd, die verplicht was hem in de uitoefening van zijn queste 
bij te staan, b.v. door de parochianen aan te sporen gul te geven. De questier
ders echter stuitten nog al eens op verzet bij de pastoors, die soms voorwaar
den verbonden aan hun medewerking. Dikwijls hebben de questierders over 
de tegenwerking van de plaatselijke geestelijkheid geklaagd; het domkapittel 
had het recht allen die zich tegen het werk van de questierders verzetten voor 
de officiaal te dagen, die ze kon straffen d.m.v. excommunicatie, interdict of 
een boete 221). 
Over de inkomsten van de questierder is weinig bekend. Natuurlijk kreeg hij 
een volledige vergoeding voor reis- en verblijfkosten, die werden bestreden 
uit de opbrengst van de queste, en waarschijnlijk een soort weekloon. Maar 
hoeveel er verder aan zijn strijkstok bleef hangen is niet meer na te gaan 222). 
Volgens Eekhof 223) zijn de inkomsten vrij aanzienlijk geweest; hij vermeldt 
dat door deze „geestelijke zielehandel" in de bloeitijd van de questen - ook de 
tijd waarin Evert als zodanig optrad - hele families rijk zijn geworden. 

Particuliere bezigheden. 

In het eerste hoofdstuk hebben wij aandacht besteed aan Everts afkomst, zijn 
familie, in vaderlijke lijn, maar zijn naaste familie, namelijk zijn kinderen, heb
ben wij daar onbehandeld gelaten. Zoals zoveel geestelijken op het eind van 
de middeleeuwen concubines bezaten en kinderen verwekten, zo heeft ook 
Evert tenminste drie kinderen gehad, twee zoons en een dochter, waarvan we 
een zoon, Hendrik, al zijn tegengekomen als pastoor van Assemansbroek op 
Zuid-Beveland en kanunnik van St Marie. Van die kinderen weten we niet zo
veel; ze worden slechts een paar maal vermeld, behalve Hendrik, die als ka
nunnik en later als deken natuurlijk zijn sporen heeft achtergelaten in het ar
chiefvan het kapittel van St Marie. 
Waarschijnlijk was Hubrecht de oudste zoon van Evert. Hij wordt in een akte 
van belening van 4 maart 1466 vermeld en moet dan al een jaar of twintig 
zijn 224). Op die dag werd Evert door Melis uyten Enge, knaap, beleend met 

219) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, 111-119. 
220) Het staat niet vast of Evert zelf door het diocees rondtrok, of dat hij dat overliet aan helpers. 
Het aanstellen van assistenten was toegestaan; Eekhof, Questierders. bijlagen 22 en 23, XXVIII-
XXX. 
221) Noordeloos, Antoniana. 39-42; Eekhof, Questierders, 90-91. 
222) F. Pijper, Waar bleef de winst van den aflaathandel? in; Nederlandsch archief voor kerkge
schiedenis, nieuwe serie, 3 (1905), 1-10. 
223) Ouestierders. 100. 
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een hoeve in het gerecht van Darthuizen. Bij die gelegenheid trad Hubrecht 
op om voor zijn vader hulde en ede te doen; vandaar ook zijn leeftijd, want 
een minderjarige kon zoiets niet doen 225). Er wordt bij vermeld dat zijn moe
der Oedeke Jan Janssoen dochter was. Hieruit valt te concluderen dat Evert 
omstreeks 1445 een intieme relatie met Oedeke moet hebben gehad. Welke 
vorm deze verhouding heeft gehad, of ze in concubinaat leefden of niet, is niet 
meer na te gaan. In ieder geval is Oedeke niet de enige vrouw in Everts leven 
geweest, hetgeen blijkt uit het feit dat zijn tweede zoon Hendrik een andere 
moeder had, namelijk Willem Jan Willemsz. dochter 226). Van Hendrik weten 
we dat hij in 1484 kanunnik werd, hetgeen betekent dat hij toen minstens 20 
jaar was, de normale leeftijd om te emanciperen 227). Hij wordt echter al op 
15 oktober 1461 vermeld 228). Hij stierfin 1531 als deken van St Marie 229). 
Over Everts dochter Tijman worden we het slechtst geïnformeerd. We weten 
eigenlijk alleen dat ze twee keer is getrouwd. In de akte van huwelijksvoor
waarden, opgemaakt op 3 mei 1475 ter gelegenheid van haar huwelijk met Jo-
han Pijl Reynersz., wordt gememoreerd dat ze toen al weduwe was van Lode-
wijk de Waal. Evert begiftigde haar met een behoorlijke bruidsschat, wel met 
de voorwaarde dat wanneer Tijman zou overlijden zonder wettige erfgena
men na te laten, haar bezittingen zouden terugvallen aan Evert 230). Twee 
jaar tevoren had Evert zijn dochter, die toen nog gehuwd was met Lodewijk 
de Waal, begiftigd met zes morgen land in Schalkwijk 231). De moeder van 
Tijman vinden we in de bronnen niet als zodanig vermeld. Met een redelijke 
mate van waarschijnlijkheid kunnen we haar wel identificeren. Tijman wordt 
in een inventaris van het kapittel van St Marie van november 1525 vermeld als 
„jonkvrouwe Tijman, de zuster van mr Hendrik Zoudenbalch, onze de
ken" 232), waaruit het vermoeden kan rijzen dat ze dezelfde moeder had als 
Hendrik, namelijk Willem Jan Willemsz. dochter. De laatste, Willempje, trad 
op 12 maart 1463 in het huwelijk met Jan Arnts Janssoensz., de tripmaker, 
waarbij Evert haar voorzag van een bruidsschat van 200 gulden 233). Van Jan 
Arnts kreeg Willempje minstens één kind, en wel een zoon, Jan genaamd, die 
we kennen doordat Hendrik, de deken van St Marie en halfbroer van Jan jr., 
hem in zijn testament bedacht 234). Dit feit werpt misschien enig licht op de 
huiselijke omstandigheden waaronder althans twee van Everts kinderen zijn 
grootgebracht. Dat Hendrik iets aan zijn halfbroer Jan vermaakt, houdt in dat 
hij hem goed gekend moet hebben, waaruit we waarschijnlijk kunnen conclu
deren dat hij in het gezin van Willempje en Jan Arnts is opgegroeid. En mis
schien kunnen we ook Tijman, Everts dochter, in dit gezin plaatsen. 

224) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr68, f°61. 
225) Vermast, Focaristen, 32 i-322. 
226) RAU, fam arch. Zoudenbalch, nr68, f°81v. 
227) Nolet, Boeren, Kerkel. instellingen, 189. 
228) RAU. fam. arch. Zoudenbalch, ibidem. 
229) Geneal. aantek. v. Corn. Booth, f°474. 
230) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr4. 
231) RAU, Oudmunster, nr 1281. 
232) G. Brom. Middeleeuwsche kerksieraden, 288, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbis
dom Utrecht, 26 (1900) 233-322. 
233) RAU, fam arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 54v. en 56. 
234) Geneal. aantek. v. Corn. Booth. f° 474. 
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Behalve zijn dochter Tijman en haar moeder Willempje heeft Evert ook zijn 
zonen financieel gesteund. Op beider naam kocht hij lijfrenten van de stad 
Utrecht. In 1458 een lijfrente van 100 pond jaarlijks op naam van Hub-
recht 235) en in 1461 en 1462 twee lijfrenten van respectievelijk 26 en 25 pond 
jaarlijks op naam van Hendrik 236). Hubrecht zou als hij twintig jaar werd de 
rente zelf kunnen opnemen; tot die tijd zou Evert heffer zijn. Hendrik kon pas 
zelf over zijn renten beschikken na de dood van zijn vader. 
De methode van geldbelegging in de vorm van lijfrenten heeft Evert niet al
leen toegepast op naam van zijn zonen, maar tevens op naam van zijn broer, 
zijn zusters, en van twee nichten, steeds met de bepaling dat Evert tot zijn 
dood de heffer van de rente zou zijn 237). 

Een van die nichten, Hadewich Franckendochter van IJselstein, trad in 1472 
in het huwelijk met Adriaan Freyse van Kuinre 238). Evert en zijn broer Ger
rit verzorgden daarbij Hadewichs bruidsschat, wat valt op te maken uit een 
akte van 30 mei 1474, waarin Adriaan bevestigde dat Gerrit en Evert hun be
loften, gedaan ter gelegenheid van dat huwelijk, volledig waren nageko
men 239). Evert b.v. droeg op 22 januari 1473 een erfrente van vierentwintig 
mud rogge jaarlijks uit het landgoed de Luytkenscamp te Rhenen over aan 
zijn nicht Hadewich; waarschijnlijk was dat een onderdeel van de beloofde 
bruidsschat 240). Dankzij dat huwelijk is Evert kennelijk in nauwer contact 
gekomen met Aleid van Kuinre, de moeder van Adriaan, en met Adriaan zelf, 
want in de daarop volgende jaren hebben de laatsten nog al wat goederen aan 
Evert verkocht, b.v. op 6 augustus 1473, goederen deel uitmakend van het 
landgoed Ten Herte in Odijk 241) en op 3 januari 1474 een stuk grond van drie 
morgen gelegen in de parochie Twello op de Veluwe 242). Bovendien ver
kocht Aleid van Kuinre op 17 december 1475 al haar goederen die ze in leen 
hield van de graaf van Holland aan Evert 243). In 1476 kreeg Evert deze goe
deren in leen van de graaf van Holland; in zijn plaats deed zijn broer Gerrit 
hulde 244). Het leen bestond uit de hoge en lage heerlijkheid van Urk en Em-
meloord en daarnaast nog uit in totaal ca 68 stukken land, verdeeld over een 
zestal percelen, alle gelegen op Emmeloord 245). Met betrekking tot dit leen 
kreeg Evert in 1478 van Maximiliaan en Maria van Oostenrijk toestemming 
om misdadigers van zijn heerlijkheid van Urk en Emmeloord gevangen te zet
ten in gevangenissen in Holland of West-Friesland, omdat de heerlijkheid zelf 

235) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 80. 
236) ibidem, f°81v. en 82. 
237) ibidem, f°79v., op naam van zijn broer Gerrit; f° 81, op naam van zijn zuster Beatrijs; f° 81, 
op naam van zijn zuster Steven; f° 80v., op naam van Hadewich Franckendochter van IJselstein, 
de dochter van Everts zuster Aleid; deze vier allemaal op dezelfde dag, nl. 23 juni 1458; f° 208v., 
1482, op naam van Maria, de dochter van zijn broer Gerrit. 
238) Matthaeus, Fundat. eccles., 321. 
239) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 167 v.; de akte van huwelijksvoorwaarden is verlo
ren gegaan. 
240) ibidem, f°158v.-159v. 
241) ibidem, f° 156v.-157. 
242) ibidem, f° 181 -181 v.; Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, Stichtsche, Gaasbeeksche en Over-
ijsselsche leenen, gelegen in Gederland, Arnhem 1907; 117 en 130-131. 
243) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 1 50. 
244) RAU, hss„ voorl. nr 361- IV, f° 124v.-125v., z.d. 
245) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 150. 
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irakTH 

Voorgevel van het huis Zoudenbalch in de Donkerstraat. Reconstructie van de voorgevel omstreeks 
1670. 
(G.A.U., topografische atlas, Donkerstraat 15-19. ca. 1670). 

geen gevangenis had, bij welk privilege bisschop David zich aansloot en 
Evert in 1480 toestond zijn gevangenen over Stichts grondgebied te vervoeren 
en om zijn onderdanen in het Sticht te arresteren 246). Evert heeft ditzelfde 
leen op 6 mei 1495 overgedragen aan zijn neef en naamgenoot, Evert Zouden
balch, een zoon van zijn broer Gerrit. De akte van belening voor Evert, de 
zoon van Gerrit, dateert van 2 juni 1495 247). 
Everts particuliere bezigheden binnen Utrecht op zakelijk gebied hebben 
voornamelijk bestaan uit het kopen van huizen. Wij zijn over zijn goederenbe
zit bijzonder goed ingelicht doordat hij zijn administratie zeer punctueel heeft 
bijgehouden en wel in de vorm van een cartularium, het eerder genoemde 
goederenregister, waarin hij alle verkoop- en transportakten en de daarbij be
horende retro-akten heeft afgeschreven. Voor geestelijke instellingen was dat 
een gebruikelijke vorm van administratie, maar partikuliere cartularia zijn 
zeldzaam. De eerste aanzet tot zijn bezit heeft waarschijnlijk bestaan uit een 
overdracht van zijn vader Hubrecht en zijn moeder Wouter van alle staende 
getymmert ende oick mede alle merende goets ende onruerende, dat hij [se. 
Hubrecht] binnen Utrecht heeft, op 3 februari 1450 248). Helaas wordt er niet 
bij vermeld waaruit die goederen bestonden. 
Tegen het eind van de vijftiger jaren begon Evert met het aankopen van hui
zen en eigenlijk is hij er tot zijn dood mee doorgegaan, hoewel zijn grootste 
activiteit op dit gebied viel in de zestiger jaren, de periode waarin hij voorna
melijk huizen in de Donkerstraat aankocht, terwijl een kleinere piek valt waar 
te nemen in de zeventiger jaren, waarin hij huizen aankocht in hoofdzaak in 

246) RAU, Bissch. arch., nr 4, P 19W.-193. 
247) RAU, fam.arch. Zoudenbalch, nr 150. 
248) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 217-217v. 
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de Mariastraat gelegen. De huizen die hij kocht lagen allemaal in de omge
ving van de Buurkerk en wel voornamelijk in de Donkerstraat, gelegen ten 
zuiden van de Buurkerk; ook een aantal in de Steenweg en de Zadelstraat, 
respectievelijk ten westen en ten oosten van die kerk; en nog een aantal in de 
Mariastraat, die ten zuiden van de Donkerstraat gelegen is en daaraan paral
lel loopt. Het gros van zijn huizen is, voor zover mogelijk, aan te wijzen in 
twee blokken, beide gelegen ten zuiden van de Buurkerk. Slechts eenmaal liet 
hij zijn aandacht afdwalen. In 1469 kocht hij op 16 november een huis in de 
Boterstraat (de straat ligt ten oosten van de Zadelstraat en loopt eraan paral
lel), geheten het Lombairden huys 249). Maar 3 '/2 jaar later, op 22 januari 
1473, verkocht hij het alweer 250). 

Merkwaardig is vooral een van Everts activiteiten in de Donkerstraat. Op 20 
maart 1459 kocht hij een huis, gelegen aan het Buurkerkhof naast de 
school 251). Datzelfde huis liet hij afbreken om een straat te maken van de 
Donkerstraat naar het Buurkerkhof, de zogenaamde Zoudenbalchsteeg 252). 
Daarvoor had hij toestemming nodig van de stad, want volgens een voor
schrift van 1382 moest elke straat minstens 18 voet breed zijn en Everts 
straatje zou smaller worden 253). Die toestemming werd hem verleend en bo
vendien bepaalde de stad dat in de huizen gelegen aan dat straatje geen ramen 
gemaakt mochten worden beneden een hoogte van 8 voet, en dat die huizen 
hun afvalwater niet in het straatje mochten lozen 254). 

In de akte, d.d. 31 januari 1460, betreffende de afbraak van het huis ten be
hoeve van de Zoudenbalchsteeg, wordt het huis aangeduid als gelegen aen 
Buerkerchoffin der Donckerstraet tegen sinen [Evert] huse over 255). In het goe-
derenregister van Evert is nergens een akte te vinden over aankoop door Evert 
van dit sinen huse. Waarschijnlijk is dit huis een van de goederen geweest, die 
Hubrecht in 1450 aan Evert overdroeg. Alleen met betrekking tot dit huis ge
bruikte Evert de terminologie mijn doir, d.w.z. mijn huisdeur. B.v. in 1468 bij 
de koop van rechten op een huis in de Donkerstraat, gelegen aan de kant van 
de Buurkerk 256). In het opschrift boven de desbetreffende akten schreef 
Evert (of liet hij schrijven): Overgyffte — der huysinge ende hofstede gelegen te
gen mijn doir over, dair boven mijn huysinge ende beneden mijn straet gelegen zijn. 
In het opschrift bij een akte betreffende de koop van een rente uit een huis op 
de hoek van de Zoudenbalchsteeg staat weer: 18 stuver uut het huys tegen onse 
doir over 257). Ook gebruikte Evert wel de term tegen mijnen huys over 258) in 
diezelfde betekenis. Daarbij maakte hij onderscheid tussen de termen huys en 
husinge, b.v. in het opschrift boven een akte van 1467, betreffende de koop 
van de helft van een huis, waarin hij schreef: Een stattbrieff van der husinge te-

249) ibidem, f° 133v.-134. 
250) ibidem, f° 153. 
251) ibidem, f°52v.-53. 
252) ibidem, f°53v. 
253) Burman, Utr.jaarb..A\. II. 394-395 en dl. I, 113. n. 1. 
254) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 216v. 
255) ibidem, f°53v. 
256) ibidem, f° 109-110. 
257) ibidem, f°42v. 
258) ibidem, f° 135-135v. 
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ƒ25. ^c/î/cr Klarenburg. 
129. Korte Elizabethstraat. 
130. Klarenburgsteeg. 
131. Lange Elizabethstraat. 
135. Steenweg. 
142. Buurkerkhof. 
143. 2e Buurkerksteeg. 

144. 3e Buurkerksteeg. (Zoudenbalchstraat). 
145. Donkerstraat. 
146. Mariaplaats. 
147. Mariastraat. 
148. Zadelstraat. 
150. Boterstraat. 

De plattegrond is afkomstig uit: N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de 
pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, 3 dl., Utrecht, 
1844-1846. 

gen mijn huys over, dair zuytwairt mijn husinge ende noortwert mijn straet naestge-
legen sijn 259). 
Hieruit blijkt dat het huis aan de westzijde van de Donkerstraat, gelegen te
genover de Zoudenbalchsteeg, beschouwd moet worden als Everts woonhuis. 
We mogen aannemen dat het inderdaad deel uitmaakte van de goederenover
dracht van Everts vader Hubrecht in 1450 en het is waarschijnlijk dat hij er 
van kindsbeen af heeft gewoond. Hieruit is ongetwijfeld eveneens zijn fixatie 
op de Donkerstraat en haar zijstraten te verklaren. 
In totaal heeft Evert in de Donkerstraat negen huizen gekocht, waarvan twee 
halve huizen, plus vijf cameren (uit één ruimte bestaande huisjes). Van die hui
zen was er één gelegen op de westzijde van de Donkerstraat 260); vijf ervan, 
waaronder de twee halve huizen, waren gelegen op de oostzijde 261), de kant 

259) ibidem, f°98. 
260) ibidem, f°25v. 
261) ibidem, f° 108v., f°43v., f° 134-135, f° 50v.: de halve huizen: f° 21-21v. en f° 98. 
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van het Buurkerkhof; van drie huizen is niet aangegeven aan welke kant van 
de straat ze lagen 262). Van de vijf cameren waren er vier gelegen aan de oost
zijde 263) en van één is niet bekend aan welke kant van de Donkerstraat die 
lag 264). In de Zadelstraat heeft Evert twee huizen naast elkaar gekocht, gele
gen op de hoek van de Donkerstraat aan de kant van het Buurkerkhof 265). Op 
de Steenweg heeft hij een huis gekocht, gelegen op de hoek van de Donker
straat tegenover het Buurkerkhof 266), en een huis met een poort op de Ma
riastraat 267), dus beide in hetzelfde blok waarin ook zijn woonhuis gelegen 
was. In de Mariastraat heeft Evert vier huizen gekocht en zeven cameren, 
waarvan drie huizen en alle cameren gelegen waren aan de oostzijde van de 
Mariastraat, dus in het blok huizen waarin Everts woonhuis lag 268); een van 
de huizen lag aan de overkant van de straat 269). Evert heeft dus in totaal 17 
huizen gekocht en een aantal cameren, het huis dat hij heeft laten afbreken ten 
behoeve van de Zoudenbalchsteeg niet meegerekend. 

Zijn eigen woonhuis in de Donkerstraat heeft hij in de jaren 1467 en 1468 ver
bouwd 270). Waarschijnlijk heeft hij een aantal huizen samengetrokken en er 
één huis van gemaakt. Hetzelfde huis vinden we later in het bezit van de nako
melingen van Everts neef Evert, een zoon van zijn broer Gerrit 271). Dat 
Evert het huis naliet aan de wettige linie van het geslacht Zoudenbalch en niet 
aan een van zijn eigen zonen, bevestigt in sterke mate het vermoeden dat het 
huis al familiebezit was vóórdat Evert het kreeg. Onwettige kinderen konden 
namelijk alle goederen van hun vader erven, behalve diens aangeërfde goede
ren 272) 
Naast zijn huizenbezit in de stad verwierf Evert ook een aantal huizen en hof
steden in de Weerd bij Utrecht, waar hij zelf ambachtsheer was, te beginnen 
in 1469, toen hij vijf hofsteden in leen kreeg van de proost van Oudmun-
ster 273). Vervolgens kocht hij in 1482 en 1484 twee huizen, te zamen geheten 
dat Brouhuys 274). Daarnaast bezat hij nog drie cameren met een erf, die hij in 
1491 in erfpacht gaf aan Gijsbrecht Hendrikz., die appelcoper 275). Tenslotte 
bezat hij in de Weerd nog vier hofsteden, twee aan twee gelegen, die hij in 
1490 en in 1502 in erfpacht gaf 276). 
Wat Evert met al zijn huizen binnen Utrecht heeft gedaan wordt niet vermeld, 
maar ongetwijfeld heeft hij ze beschouwd als een geldbelegging en ze ver
huurd of verpacht. Dat hij zijn huizen niet heeft verwaarloosd, kunnen we op-

262) ibidem, f° 33v., geheten den Ram; f° 42 en f°234. 
263) ibidem, f°43v. en f° 225-225v. 
264) ibidem, f°225-225v. 
265) ibidem, f° 99 en f» 225-225v. 
266) ibidem, f" 1. 
267) ibidem, f° 218-220v. 
268) ibidem, de huizen: f° 165v.-166, geheten den Bellaert; f° 166-166v.: f° 208, geheten die Clock; 
de cameren: f° 110v„ f° 165v.-166, f° 166v.-167 en f° 169. 
269) ibidem, f=176v.-177. 
270) Geneal. aantek. v.. Corn. Booth. f° 474. 
271) S. Muller Kz., Oud-Utrechtsche vertellingen, Utrecht 1904, 60. 
272) Vermast, Focaristen, 330. 
273) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 125v. 
274) ibidem, f° 212-215. 
275) ibidem, f° 221-22 lv. 
276) ibidem, f° 223 en f° 237. 
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maken uit de rekeningen van de domfabriek. Daarin komt onder het hoofd re-
cepta extraordinarie elk jaar een rekening voor van de domarchitekt, die re
kenschap moest afleggen van de inkomsten verkregen door de verkoop van 
restanten van materiaal van de dombouw aan belangstellenden 277). Ook 
Evert komt regelmatig in deze posten voor in verband met de koop van b.v. 
kalk, leisteen, Bentheimer steen en straatstenen 278). 
Ook buiten de stad heeft Evert zich intensief bezig gehouden met het verga
ren van bezittingen, en ook op dit terrein deed hij zijn meeste aankopen in de 
zestiger en de zeventiger jaren. Een groot verschil met zijn bezittingen in de 
stad toont zijn bezit erbuiten door de grote verspreiding. In totaal heeft hij 
meer dan 350 morgen land in bezit gehad, waarvan ruim 190 morgen in eigen
dom, ruim 130 morgen in leen en de rest in tijns en in pacht. Zijn grondbezit 
lag verspreid over een twintigtal parochies en dan per parochie meestal nog 
verdeeld in een aantal stukken. Hij had b.v. in Cothen ruim 32 morgen land 
verdeeld in vier percelen; twee percelen die samen ruim 12 morgen groot wa
ren in pacht; één perceel van 8 morgen in tijns; en één perceel van 12 morgen 
in eigendom. Zo ook in Rhenen, waar hij een lot veen (36 roeden) in pacht 
had, daarnaast een huis en hofstede genaamd Grotevelt in eigendom, het huis 
Prattenburg met toebehorend land dat hij in tijns hield en tenslotte nog 18 
roeden veen in eigendom. Slechts eenmaal wist hij de hand te leggen op een 
grote, aaneengesloten lap grond, en wel in Loenersloot, waar hij in 1481 een 
hof van 75 morgen van de hertog van Gelre in leen verwierf 279). Maar dit 
was echt een uitschieter, de eerder gegeven voorbeelden waren zelfs nog niet 
de ongunstigste 280). Het is duidelijk dat Evert zijn grondbezit heeft verpacht, 
de gewone manier van exploitatie. 

Evert heeft zijn kapitaal niet uitsluitend aangewend voor het verwerven van 
steeds meer bezittingen; af en toe heeft hij er ook een deel van bestemd voor 
ideële doeleinden en zijn eigen zieleheil. Zo kocht hij b.v. op 20 september 
1477 van Hendrik Maddert, domkanunnik, een erfrente van drie Franse schil
den uit een huis binnen de immuniteit van de dom. Hij droeg die erfrente over 
aan het kapittel voor de onkosten van de sacristie, te maken door het branden 
van kaarsen, welcke lichtinge ende waskeersen heer Everairt Zoudenbalch — al-
dair geordineen ende gemakt heeft ther eeren Goeds ende zijnre moeder Marien 
ende der twaelff apostelen 281). Op hetzelfde vlak lag Everts stichting van een 
vicarie in de Buurkerk in Utrecht op het altaar van St Elizabeth van Thürin
gen, op 24 november 1491 282). Hij begiftigde die vicarie met tien morgen 
land gelegen in Lopik 283); met een erfrente van twee gouden Rijnse guldens 
uit de helft van een hofstede in Nigtevecht; en met een erfrente van twee en 
een half pond uit een niet nader genoemde hofstede. Evert bezat het patro-
naatsrecht van de vicarie; na zijn dood zou dat vererven op zijn neef Evert, 

277) Jappe Alberts, Bouwgesch. dom, XIII. 
278) ibidem, 143,402, 459 en 551. 
279) J. J. S. Baron Sloet en J. S. van Veen, Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre 
en graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland. Arnhem 1912, nr20, 33. 
280) Zie bijlage II: overzicht van Everts bezit buiten de stad. 
281) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 178v.-179v. 
282) Matthaeus, Fundat. eccles., 162. 
283) Gekocht op 4 juni 1473. RAU. fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 139v.-145; zie bijlage II. 
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een zoon van zijn broer Gerrit, en na neef Everts dood op diens erfgenamen. 
De stichter schreef voor dat er drie missen per week gelezen moesten worden 
en hij benoemde de priester Simon Alardsz. van Hoorn tot vicaris 284). Deze 
stichting werd op 13 december 1491 door bisschop David bevestigd, evenals 
Everts benoeming van Simon van Hoorn tot vicaris 285). 
Ook de dom heeft Evert rijkelijk begiftigd, wat blijkt uit een inventaris van de 
dom van het jaar 1504 286). Hij schonk b.v. een zwarte soutane van met goud
draad doorweven brokaat en een zwart fluwelen misgewaad 287). Daarnaast 
schonk hij vier lange altaarkleden, waarvan er twee bestemd waren voor het 
hoofdaltaar, alle vier versierd met Everts wapen 288). 
Tenslotte schonk hij op 18 december 1500, bij zijn afscheid van het ambt van 
thesaurier, het kapittel een aantal goederen waarvan de opbrengst bestemd 
was om, na zijn dood, 16 waskaarsen te laten branden, elke dag gedurende de 
hoogmis, de vespers en het completorium 289). Tegelijkertijd bestemde hij de 
opbrengst van 18 Rijnse guldens voor de vicarissen van de dom. Voor de uit
deling ervan zou Gerrit, Everts neef die hem als thesaurier was opgevolgd, 
zorg dragen 290). 

Evert kan, kortom, worden aangemerkt als een zeer vermogend man, en dat 
waarschijnlijk van huis uit. Het is niet aannemelijk dat zijn prebenden en zijn 
functies hem zoveel zouden hebben opgeleverd dat hij daarvan zijn huizen en 
grondbezit zou hebben kunnen bekostigen, hoewel enkele ervan, zoals de 
proosdijen van Maastricht en West-Friesland, de Corneliusqueste en het col
lectoraat, ongetwijfeld lucratief waren, evenals de heerlijkheden van de 
Weerd en van iJrk en Emmeloord. Daarnaast zullen zijn al eerder genoemde 
financiële kwaliteiten hem op privéterrein ook uitstekend van pas gekomen zijn. 

Stichting van het St Elizabethsgasthuis. 

Een blijvende verdienste van Evert Zoudenbalch was de stichting van het St 
Elizabethsgasthuis. De akte van fundatie dateert van 13 januari 1491 291). 
Hierin maakte Evert bekend dat hij ter ere van St Elizabeth van Thüringen uit 
zijn eigen goederen een gasthuis voor wezen gesticht had, met een kapel erbij, 
gelegen binnen de stad Utrecht aan het St Katharijneveld (het huidige Vre-
denburg). Deze stichtingsakte was niet constitutief; het weeshuis was vóór 13 
januari 1491 al in gebruik genomen. Dat blijkt ondermeer uit een overdracht, 
d.d. 21 maart 1489, van drie morgen land gelegen in het gerecht van 't Goy en 
Houten aan Evert Zoudenbalch ten behoeve van het St Elizabethsgasthuis en 
van de weeskinderen die daarin waren opgenomen. Bovendien gaf het stads
bestuur van Utrecht op 4 mei 1489 een akte van aanbeveling af, die de bode 

284) RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 227v.-228v. 
285) ibidem, f 228V.-229. 
286) Brom, Kerksieraden, 251 e.v. 
287) ibidem, 254. 
288) ibidem, 256. 
289) RAU, dom nr l10, sub dato. 
290) ibidem. 
291) Kunst, Eliz. gasth., 53-58; zie ook: RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 229-231 v. 

46 



van het weeshuis mocht gebruiken bij het inzamelen van geld. Uit deze akte 
blijkt dat er toen al meer dan 30 wezen in het weeshuis waren opgenomen. 
De stichting van een weeshuis ging natuurlijk niet zonder meer; Evert had 
daarbij met allerlei instanties rekening te houden, namelijk met het stadsbe
stuur, met de bisschop, en niet te vergeten met de pastoors van de parochie 
waarbinnen het weeshuis gelegen was. Het weeshuis viel binnen de parochie 
van de Buurkerk en een van de oudste akten met betrekking tot het weeshuis 
is de akte, d.d. 11 december 1488, waarin de pastoors van de Buurkerk het 
weeshuis een aantal privileges verleenden; niet toevallig, gezien de ervaring 
die Evert in dit soort kwesties reeds had opgedaan. Evenmin toevallig is na
tuurlijk de stichting van de vicarie op het altaar van St Elizabeth in de Buur
kerk. De privileges werden in een overeenkomst van 17 juni 1495 nog eens 
uitgebreid. De belangrijkste voorrechten waren de volgende: het weeshuis 
mocht een kapel hebben met drie altaren; een begraafplaats binnen de paro
chie, waar ook niet-bewoners van het weeshuis, tegen vergoeding aan de pas : 

toors, begraven mochten worden; in het gasthuis en de kapel mochten aal
moezen van de gelovigen ingezameld worden; er mochten missen opgedragen 
worden, echter met ongunstige aanvangstijden; de kapel mocht relieken heb
ben en een klok luiden. Al deze rechten betekenden natuurlijk een inkom
stenderving voor de pastoors; daarom werd met hen een overeenkomst be
treffende een schadevergoeding getroffen. Naast de overeenkomst met de 
pastoors van de Buurkerk had Evert toestemming van de bisschop nodig voor 
zijn stichting. De akte van confirmatie van bisschop David dateert van 26 ja
nuari 1492 292). Hierin bepaalde de bisschop dat alle die goeden dien denselven 
ellendighen wesekynderen ofte gasthuyse bij heer Evert voirseyt ofte iemant anders 
nu gegeven zijn ofte namaels gegeven sullen werden off dairaen gheworden, als 
geestelicke ende ghemortificier de goede staen sullen onder die beschermenisse des 
geestelijken rechts. Dit hield in dat het weeshuis een locus religiosus zou wor
den, dat het onder geestelijk gezag en juridictie zou staan en dat de bezittin
gen van het gasthuis als kerkelijke goederen zouden worden aangemerkt. De 
voorrechten daarvan waren o.a. asielrecht en belastingimmuniteit 293). Voor 
het in de dode hand brengen van goederen was toestemming vereist van het 
stadsbestuur. Het stadsbestuur had namelijk in 1425 het besluit genomen dat 
geestelijke huizen en gasthuizen niet zonder haar toestemming mochten wor
den opgericht. De akte van toestemming van het stadbestuur voor het wees
huis dateert van 19 januari 1489. In die akte werd uiteengezet dat de pastoors 
van de Buurkerk en de bisschop hun toestemming voor de stichting reeds ge
geven hadden. Daarna bepaalde het stadsbestuur dat men het gasthuis zei 
moegen wijen, consecreren ende geestelic maeken. Bovendien zegde het stadsbe
stuur het weeshuis in allen redelijken saeken behulpe ende beschermen nae onsen 
besten vermoegen toe 294). Hiermee is de stichting van het weeshuis in feite 
rond. Alle instanties wier toestemming voor de stichting onmisbaar was, heb-

292) Kunst, Eliz. gasth., 36-37; zie ook: RAU, fam. arch. Zoudenbalch, nr 68, f° 231 v..-232. 
293) Kunst, Eliz. gasth., 43, geeft wel een zeer merkwaardige uitleg van goederen in de dode 
hand: „Zijn wil bepaalde nog na zijn dood de bestemming van de goederen, zijn dode hand strek
te zich er als het ware over uit". 
294) Kunst, Eliz. gasth.. 49. 
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ben hun fiat aan de stichting gegeven 295). Uit het bovenstaande blijkt ook 
dat het weeshuis ongeveer tegelijkertijd in gebruik is genomen. Waarom pas 
op 13 januari 1491 de akte van fundatie is opgemaakt, is niet meer na te gaan, 
terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat een oudere stichtingsakte bestaan zou 
hebben. De besprekingen over het weeshuis, b.v. met de bisschop, die toen 
nog geen schriftelijke neerslag hadden gekregen, waren duidelijk bindend ge
noeg geweest om het weeshuis van start te doen gaan. 

Everts stichting zou nauwelijks het vermelden waard zijn geweest - het was 
een vrij algemeen verschijnsel dat hoge geestelijken op het eind van hun leven 
vrome stichtingen in het leven riepen - ware het niet dat dit de stichting van 
een weeshuis betrof. Hiermee was hij zijn tijd ver vooruit. Kunst vermeldt een 
weeshuis in Antwerpen in de 15de eeuw 296); in de grote steden in de Noorde
lijke Nederlanden werden pas in de 16de eeuw weeshuizen gesticht. Wezen 
werden sedert de vroege middeleeuwen meest in gezinsverband opgevoed. 
Daarbuiten werden ze ook wel opgenomen in kloosters, of genoten ze, sinds 
de 12de eeuw, de bedeling van de tafels van de Heilige Geest. Aparte tehuizen 
voor hun bestonden er echter niet. Er zijn natuurlijk wel redenen aan te wij
zen waardoor Evert op het idee van een weeshuis gebracht is. De jarenlange 
oorlog had Utrecht een groot verlies aan burgers opgeleverd. Bovendien wa
ren in de stad op het eind van de 15de eeuw een groot aantal burgers ten offer 
gevallen aan de pest. Daardoor zullen er voldoende wezen in Utrecht geweest 
zijn om de stichting van een weeshuis te rechtvaardigen. Het weeshuis was 
speciaal bedoeld voor de arme wezen: alle ellendighe weeskynderen in Everts 
terminologie 297). Dat lag voor de hand, want voor gegoede wezen toonden 
familieleden altijd nog wel belangstelling vanwege het vermogen dat hen toe
behoorde. Bovendien bepaalde de stichtingsakte dat alles wat de wezen in
brachten het eigendom van het weeshuis werd, en dat in geval van een erfenis 
voor een van de wezen, eenderde deel daarvan aan het weeshuis moest wor
den afgestaan. Reden genoeg om gegoede wezen buiten het weeshuis te hou
den. 

Het aantal wezen zou worden bepaald door de vermogenstoestand van het 
weeshuis: zoveel wezen als daarvan konden worden onderhouden, konden 
worden opgenomen. De wezen zelf moesten meehelpen in het voorzien van 
de middelen tot onderhoud, ze hadden namelijk de plicht, de jongens althans, 
om dagelijks door de stad te gaan om haar broot ende aelmissen the bidden, ech
ter ook wanneer de vermogentoestand van het weeshuis dat niet direkt nood
zakelijk maakte 298). Waren de wezen tot verstant gekomen, dan zouden ze 
naar school gestuurd worden of moesten ze een ambacht gaan leren; de meis
jes zouden in betrekking gaan bij goede lieden of ook een handwerk leren. 
Waren de wezen in staat om op eigen benen te staan en de kost te verdienen, 
dan werden ze uit het weeshuis ontslagen, waarbij ze de plicht hadden om tot 

295) In 1497 kreeg Evert nog de goedkeuring van paus Alexander IV voor zijn stichting. Kunst. 
Eliz.gastk, 50-51. 
296) ibidem., 38. 
297) ibidem, 53. 
298) ibidem. 
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Gezicht op de kapel van het Elizabethsgasthuis uit het noord-oosten. 
(G.A.U., topografische atlas, cat. nr Zf. 7. 3.) 

in lengte van dagen de stichter en de bestuurders van het weeshuis in hun ge
beden te herdenken en het weeshuis zelf zoveel mogelijk te begunstigen. 
Het vermogen van het weeshuis ontstond door de gift van Evert gememoreerd 
in de stichtingsakte. Hij omschreef het als volgt: soe gheve ende bewijse ich den
selven gasthuyse, behalven meer ander huysen, erven ende renthen, tot behoeff des 
gasthuys voirseyt bij mij gegeven, alsoe dat vorder blijct in den brieven der medega-
ven daeroffwesende, noch alle die huysen, aen datselve gasthuys leggende in 't vier-
cant tusschen den Steenwech oostwert, die Meenstege zuytwert, die strate die lan
ges sinte Katherijnen muer staet westwert, ende sunte Katherijnen velt voirseyt 
noortwert 299). De oorkonden betreffende de dotatie zijn helaas niet meer 
voorhanden. Evert is voornamelijk in de jaren 1488-1491 bezig geweest met 
het aankopen van huizen ten gunste van het weeshuis. Daarnaast werd het 
weeshuis het doelwit van alle mogelijke particuliere schenkingen van roerend 
en onroerend goed binnen en buiten de stad. Ook de bisschop begunstigde het 
weeshuis in de vorm van een bedebrief in 1489, en in 1493 spoorde hij de gelo
vigen in zijn bisdom aan de collectanten ten bate van het weeshuis te steunen 
en deed daarbij de toezegging van een aflaat van 40 dagen 300). 

299) ibidem, 54. 
300) ibidem, 67; zie ook RAU, bissch. arch, nr 4, f° 295-296v. 
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Het bestuur van het weeshuis hield Evert in eigen hand; voor de tijd na zijn 
dood wees hij drie bestuurders aan, namelijk de domdeken, de schepen-bur-
gemeester van Utrecht en zijn naaste oudste erfgenaam. De domdeken en de 
schepen-burgemeester koos hij ongetwijfeld vanwege hun invloedrijke posi
ties. De domdeken had na de bisschop de grootste invloed op kerkelijke za
ken; de schepen-burgemeester was lid van de schepenbank, die vaak optrad 
in kwesties over erfrecht, verdeling van erfenissen en in de voluntaire jurisdic
tie, waardoor het weeshuis er gemakkelijk mee in aanraking kon komen. De 
eerste erfgenaam van Evert die hem in het bestuur van het weeshuis opvolgde, 
was zijn eerder genoemde neef Gerrit, die hem ook als domthesausier was op
gevolgd. De bestuurders moesten voor de verzorging van de wezen een nette 
vrouw in dienst nemen. Daarnaast moesten ze een procuratoer, een rentmees
ter, in dienst nemen, die elk jaar rekening moest afleggen aan het be
stuur 301). 
Verder bepaalde Evert dat de drie bestuurders gedurende de eerste twintig 
jaar na zijn dood, als een wijnich tijtlicx loons jaarlijks een gouden Engelse no
bel en eene take goets wijns zouden ontvangen. Na die eerste twintig jaar zou 
het bedrag verhoogd worden tot twee gouden Engelse nobel alles onder de 
voorwaarde dattet daeraff mach 302). Over de eerste veertig jaar van het be
staan van het weeshuis zijn echter geen rekeningen bewaard, en ook daarna 
wordt niet duidelijk of de bestuurders hun beloning inderdaad gekregen heb
ben. 
Evert bepaalde tenslotte uitdrukkelijk dat de bestemming van de goederen 
van het weeshuis nooit veranderd mocht worden. Mocht het geval zich toch 
voordoen dat goederen van het weeshuis werden misbruikt, dan gaf Evert zijn 
erfgenamen opdracht om zorg te dragen dat die goederen weer ten nutte van 
het weeshuis gebruikt zouden worden. In geval van nalatigheid van zijn erfge
namen gaf Evert de fabriekmeesters van de dom de macht om op eigen initia
tiefdie goederen aan te wenden ten nutte van de domfabriek 303). 
Aan de stichting van het Elizabethsgasthuis heeft Evert zijn grote bekendheid, 
ook in later tijden, te danken. Telkens wanneer het weeshuis genoemd 
wordt, wordt tevens de stichter gememoreerd 304). Evert heeft zich ook tot 
zijn dood voor het weeshuis ingespannen 305). Hij stierf in de nacht van 28 op 
29 maart 1503 306), in de leeftijd van 78 of 79 jaar. 
In de rekeningen van de domfabriek zijn nog twee schenkingen van Evert te 
vinden, uitbetaald door zijn executeurs testamentair 307). De ene schenking 
in het jaar 1505/06, van 24 schilden, waarvan de kleine kamer er elk jaar één 
zou ontvangen voor het houden van een memoriedienst op Everts st erf-

301) Kunst, Eliz.gasth., 56. 
302) ibidem. 
303) ibidem, 56-58 
304) B.v. Joannes de Beka et Wilh. Heda, De episcopis Ultrajectinis, recogn. et notishistor. Ui ab 
Arn. Buchelio, Utrecht 1643, 303; Matthaeus, Fundat. eccles, 315-320 en 335-336; Beknopte beschr. 
v, Utrecht. Ai-
305) Kunst,Eliz.gasth,28. 
306) Vermast, Focaristen. 334, nr 7. 
307) Al in 1491 had Evert zijn neven Gerrit en Evert Zoudenbalch, zonen van zijn broer Gerrit, 
als executores testamemisui aangesteld; RAU, dom, nr l9 , f° 84. 
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dag 308). De tweede schenking in het jaar 1506/07, van 62 gulden, waarvan er 
elk jaar twee verdeeld moesten worden onder degenen die de mis opdroegen 
in de dom 309). 
Everts stoffelijk overschot werd bijgezet in de kapel van zijn eigen Elizabeths-
gasthuis. Dit blijkt indirekt uit het testament van zijn al meer genoemde neef 
Gerrit, dezelfde die hem als domthesausier en als bestuurder van het weeshuis 
opvolgde 310). Gerrit verklaarde in zijn testament, d.d. 4 november 1524, dat 
hij begraven wenste te worden in die capel van synte Elizabethen Weeshuys, bij 
mijnen lieven oem, heer Evert Zoudenbalch, saliger gedachten, in sijn grafste
de 311). 

Evert Zoudenbalcn was een typische vertegenwoordiger van de hoge geeste
lijkheid van zijn tijd. In zijn streven naar ambten en functies en in het verga
ren van wereldlijke rijkdom zal hij voor niemand ondergedaan hebben, hoe
wel zijn rijkdom ongetwijfeld groter geweest moet zijn dan die van de gemid
delde Utrechtse kanunnik. Ook zijn uitingen van vroomheid, zijn schenkingen 
en zijn stichtingen passen geheel in dit kader, evenals zijn privé-leven. 
Wanneer we de resultaten van dit onderzoek vergelijken met de beschouwin
gen die Muller 312) gewijd heeft aan het leven, dat de Utrechtse kanunniken in 
het begin van de 13de eeuw leidden, dan valt onmiddelliik het verschil tussen 
zijn conclusies en de onze in het oog. Muller stelt dat de kanunniken, behalve 
het nakomen van hun geestelijke verplichtingen, volstrekt niets te doen had
den. De biografie van Evert Zoudenbalch stelt ons echter een totaal afwij
kend beeld voor ogen. Wat we te zien krijgen is een aaneenschakeling van de 
meest uiteenlopende functies op totaal verschillende terreinen, vrijwel vanaf 
het moment van zijn intrede in het kapittel tot bijna aan zijn dood toe. 
In de eerste plaats is Evert actief geweest op het gebied van het beheer van 
het uitgebreide goederenbezit van het kapittel. Muller wekt de indruk dat de 
administratie daarvan als het ware vanzelf gebeurde. Dat een middeleeuws 
kapittel economisch gezien een immens bedrijf was en een doeltreffende lei
ding en bedrijfsvoering vereiste, die slechts gewaarborgd werd door de volle 
inzet van de directie, in casu de kanunniken, schijnt hij over het hoofd te zien. 
In de tweede plaats was Evert werkzaam op het terrein van de bouw van de 
dom, een gigantische onderneming, waarvan de planning, organisatie en fi
nanciering door de kanunniken moest worden geëffectueerd. Ook hier is een 
parallel te trekken met de door Muller behandelde periode, althans voor wat 
de tweede helft van de 13de eeuw betreft, toen men eveneens druk bezig was 
met kerkbouw. Dat ook toen de voorbereiding en financiering de kanunniken 
handen vol werk gegeven moet hebben, lijdt geen twijfel. 
Verder heeft Evert zijn gaven benut op juridisch gebied in zijn functie van of-
ficiaal van de aartsdiaken, een werkterrein dat in de 13de eeuw eveneens ar
beidskrachten opeiste en waarvoor men ook toen kanunniken inschakelde. 

308) Jappe Alberts, tsouwgesch. dom, 672. 
309) ibidem, 714. 
310) Van Evert zelf is geen testament overgeleverd. 
311) RAU.dom, nr295. 
312) S. Muller Fz., Een huishouden zonder geld, in: Schetsen uit de Middeleeuwen, nieuwe bundel, 
Amsterdam 1914, 1-41, in het bijzonder 31 e.v. 



Hetzelfde geldt voor Everts functies van collector van de camera apostolica en 
nuntius apostolicus. Het uitvoeren van pauselijke bevelen droeg men in de 
15de zowel als in de 13de eeuw meestal op aan kanunniken, omdat ze over de 
daarvoor benodigde kennis en ervaring beschikten. 
Tenslotte wijzen wij nog op het politieke aspekt van Everts werkzaamheden, 
dat gestalte kreeg in zijn deelname aan talrijke missies en gezantschappen en 
in zijn lidmaatschap van de Staten. Ook dat is geen nieuwigheid van de 15de 
eeuw. In de 13de en de 14de eeuw vormden de kanunniken de bisschoppelijke 
raad. Voor allerlei zaken betreffende het wereldlijk en geestelijk bestuur wer
den zij door de bisschop geraadpleegd. 
Samen met de ridderschap en de steden gingen de kapittels in het vierde 
kwart van de 14de eeuw de Staten van Utrecht vormen, een lichaam dat door 
de bisschop als landsheer vooral in financiële aangelegenheden niet gepas
seerd kon worden. De staten vormden een tegenwicht tegen de bisschop, 
wiens politiek vaak beïnvloed werd door buitenlandse vorsten met wier hulp 
hij de Utrechtse zetel bemachtigd had. Hoe men ook over de wereldlijke be
slommeringen van de hoge geestelijken denkt, ze vereisten in ieder geval van 
de kanunniken inspanning en tijd. Kortom, de kanunniken kregen zeker de 
kans niet om het leven van nietsnutten te leiden dat Muller ons voorhoudt. Zij 
waren de aangewezen figuren om de kapittels te leiden en om een rol te spe
len op bestuurlijk en politiek terrein. Zij hadden er de opleiding en de erva
ring voor. Zij waren er zelfs zo druk mee dat het ons niet hoeft te verbazen dat 
hun geestelijke taken regelmatig in het gedrang kwamen, zodat ze daarvoor 
wel plaatsvervangers moesten aanstellen. Hoever hun persoonlijke invloed 
reikte, zoals b.v. in het geval van Evert Zoudenbalch, is in het kader van dit 
onderzoef moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk gold dat niet voor iedereen 
in dezelfde mate, maar de invloed van de kanunniken gezamenlijk is aanzien
lijk en er moet terdege rekening met hen worden gehouden. 
Müllers beeld is misschien van toepassing op de 17de en 18de eeuw, wanneer 
de kapittels geprotestantiseerd zijn en nog slechts in stand gehouden worden 
om leden van een aantal aanzienlijke families inkomsten te verschaffen, maar 
zeker niet op de middeleeuwen. Evert Zoudenbalch was een figuur die bruiste 
van activiteit, die een carrière wist op te bouwen en vervolgens zijn kennis en 
ervaring in dienst stelde van de kerk, de staat en de maatschappij van zijn da
gen. Waarschijnlijk was hij geen uitzondering. 
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BIJLAGE I 

Stamboom van het geslacht Zoudenbalch 

Tijdeman Zoudenbalch, vermeld 1291. 
(zijn vrouw heette waarschijnlijk Damasche) 

Gerrit, vermeld 1311 

Tijdeman t 1380 
x 

Petronella van Langerak 

Frederik Zoude van Damasche 

Gerrit 
x 

Hadewich van Pallaes 
Hendrik 

kan. v. St Marie 

Hubrecht Tijman 
Î 1450 vicaris 

x v. St Marie 
Wouter 

Schouten van de Kelder 
t 1475 

Gerrit 
t 1462 

Hadewich 
t 1453 

Gerrit 
t l 483 

x 
Geertruid v. 

Zuilen v. 
Natewisch 

Steven 
abdis v. 

Mariëndaal 
t 1484 

Aleid 
x 

Frank v. 
IJselstein 

Beatrix 
priores v. 

Wittevrouwen 
t 1491 

Evert 

Hubrecht 

Evert 
t l 530 

x 
Maria v. Brienen 

Gerrit 
domkan. 

t 1524 

Hendrik 
kan. v. 

St Marie 
t 1531 

Tijman 
x 

Lodewijk 
de Waal. 
Johan Pijl 
Reynersz. 

(1475) 

Hugo 
kan. v. 

St Marie 
t l 2 8 0 

en Frederik Zoudenbalch (gebroeders) 
t 1308 

I 

Gerrit ..Albus" 
proost v. St Marie 

domdeken 
t 1312 

Margareta 
abdis v. St Servaas 

+ 1343 
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BIJLAGE II 

Bezittingen buiten de stad Utrecht 313) 

Buiten Wittevrouwenpoort (nog onder de stadsvrijheid vallende 3 14)): 

1457 '/2 hont pacht f° 102 
1462 1 hont pacht f° 102v. 

Overkwarticr 

Oudwulven: 
1465- 1466 4'/2 morgen eigendom f° 66 en f° 74 

Odijk: 
1465- 1466 13 morgen eigendom f 67 en f° 73 
1473 goederen deeluit-

makend van het land
goed Ten Herte 

eigendom f» 156v. - 157. 

1490 20 morgen eigendom f 221 v.-222. 
1490 13 morgen eigendom f°221v.-222. 

't Goy: 
1465 en 1466 5% hont eigendom f°67v.enf°75 
M6"7 l'A morgen cigcnuürn f'87. 

Werkhoven: 
1473 16 morgen leen f 160v. -161. 

Cothen: 
1466 12 morgen, 4 hont pacht f° 77. 
1477 8 morgen tijns f° 174 - 174v. 
1489 12 morgen eigendom f 221v. 

Schalkwijk: 
1460 8 morgen pacht f° 59v. 
1468 2 morgen leen f° 119. 
1468 4 morgen leen f 120- 121. 

Darthuizen: 
1466 16 morgen eigendom f 6 1 . 

Nederlangbroek: 
1473 5 hont eigendom f 162v. - 163. 

Doorn: 
1477 2 morgen tijns f 179v. - 180. 

Vreeswijk: 
1468 12 morgen eigendom f l l lv . 

Amerongcn: 
1469 een hofstede tijns f 136- 136v. 
1469 een stuk land pacht f 136v. - 137. 
1470 een stuk veen tijns f 138- 138v. 

Rhenen: 
1473 36 roeden veen pacht f 157v.- 158. 
1474 een hofstede 

geh. Grotevelt 
eigendom f 164. 

1474 de hofstede tijns f 164v. 

1479 
Prattenburg 
1 8 roeden veen eieendom f 191v. - 192. 

313) De verwijzingen komen uit: RAL'. fam. arch. Zoudenbalch. nr 68. 
314) De bezittingen in de Weerd, dat ook onder de stadvrijheid valt, zijn op blz. 44 volledig opge
somd. 
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Wijk bij Duurstede: 
1468 
1473 
1473 

Nederkwartier 

Nieuwkoop: 
1479 
1480 
1484 
1490 
1491 

3 morgen 
landgoed de Brenck 
8 hont 

13 morgen, 1 hont 
11 hont 
16 morgen 
13 morgen 
14 hont 

leen 
eigendom 
pacht 

eigendom 
leen 
eigendom 
eigendom 
leen 

f° 103. 
f» 147v. - 148. 
f° 15!v. - 152. 

f 188- 190v. 
f6 195- 195v. 
f°215v. 
f°221v.-222. 
f° 224 - 224v. 

Nigtevecht: 
1480 

Loenersloot: 
1481 

Kockengen: 
1491 
1491 
1491 

Oostveen (Maartensdijk) 
1473 
1491 

Eemland 

Leusden: 
1466 
1466 
1466 

4 morgen 

een hof van 
75 morgen 

2 morgen 
2 morgen 
1 morgen 

1 '/2 morgen + hofstede 
l'/2 morgen 

eigendom 

leen 

eigendom 
eigendom 
eigendom 

eigendom 
eigendom 

P201 -201v. 

f° 203 - 203v. 

f°226v.-227. 
f°227-227v. 
f° 232v. 

f° 161v.- 162. 
f° 22 5v. 

16 morgen leen f°82v 
'/2 morgen leen f°85v 
2 stukken land leen f°85v 

Montfoort 

Lopik: 
1467 
1473 

Reyerscop: 
1467 
1467 

Beziningen buiten het Sticht 

Woerden (Holland) 
1468 10 morgen 
1468 8 morgen 

12 morgen 
10 morgen 

9 morgen 
4 morgen 

leen 
eigendom 

eigendom 
eigendom 

eigendom 
eigendom 

f°90. 
f°139v. - 145. 

f° 92v. 
f°94. 

f» 11 5v. 
f° 117. 

Twello (Veluwe) 
1474 3 morgen eigendom f° 181 - 181 v. 

Totaal: 

in eigendom: 

in leen: 
in pacht: 
in tijns: 

192'/4 morgen. 5'/2 hont, 18 roeden veen, goederen deel uitmakend van 
het landgoed Ten Herte, het landgoed de Brenck, de hofstede Grotevelt. 

132 morgen, 4 hont, 2 stukken land. 
22 morgen, iy2hont, een stuk land, 36 roeden veen. 
10 morgen, een hofstede, een stuk veen, de hofstede Prattenburg. 
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