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In 1974 verwierf de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bij Sotheby in Londen 
een 15e eeuws cartularium, afkomstig uit het Birgittenklooster in de stad 
Utrecht, naar de veilingcatalogus ons meedeelt 1). Het lijkt misschien wat 
eigenaardig dat een dergelijke archiefbron op de handschriftenafdeling van 
een bibliotheek belandt, maar de Nederlandse archieven beschikken in het 
algemeen nu eenmaal niet over voldoende financiële middelen om een derge
lijke kostbare aankoop te doen. En in dit geval is dat maar goed ook, want an
ders was het cartularium, gezien de beschrijving in de catalogus, ongetwijfeld 
in het Utrechtse Gemeentearchief terecht gekomen. Naar uit dit artikel zal 
blijken, zou het echter, gezien de herkomst van het tweede gedeelte ervan, ei
genlijk op het Rijksarchief in deze provincie thuishoren. Toch is de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek misschien nog wel een betere, neutrale bewaar
plaats. Het is namelijk best mogelijk, dat het eerste gedeelte van het cartulari
um wèl uit het Birgittenklooster in de bisschopsstad afkomstig is. Op grond 
van deze overweging zou dan ook het Gemeentearchief zich als de meest 
geëigende bezitter kunnen opwerpen. 

Het handschrift, dat signatuur 4 C 15 heeft gekregen, is in een 19e eeuwse 
band van 340 bij 250 mm gebonden (Bretherton ligavit 1849). Het omvat twee 
katernen van elk acht perkamenten bladen, die ca. 320 bij ca. 233 mm meten. 
Links onder in de marge bevinden zich in alle bladen op de laatste na twee ga
ten. Toen het handschrift nog niet ingebonden was, moeten de losse bladen 
met behulp van een touwtje, dat door deze gaten liep, als een zogenaamde lias 
aan elkaar bevestigd zijn geweest. Het handschrift bestaat - het blijkt al uit 
het voorgaande - uit twee gedeelten. 
De bladzijden van het eerste gedeelte (het eerste katern; verder aangeduid als 
B) hebben een bladspiegel van 210 bij 151 mm en bevatten elk 37 regels tekst. 
Het is in één hand geschreven in een hybrida (textualis). In de marges staan 

*) Drs. P. N. G. Pesch was zo vriendelijk deze tekst kritisch door te lezen en van commentaar 
te voorzien. Drs. K. van der Horst en drs. R. C. J. van Maanen dank ik enkele adviezen. 
1) Veilingcatalogus Sotheby & Co (London, 16 mei 1974) nr. 3. In het volgende is het één en an
der ontleend aan de beschrijving van het handschrift in deze catalogus en aan een gedetailleerde 
getypte beschrijving van het document, gemaakt door antiquariaat H. P. Kraus te New York en 
in enkele exemplaren aan het handschrift toegevoegd. Zoals hierna wel duidelijk zal worden, ben 
ik met de in deze beschrijvingen naar voren gebrachte opvattingen lang niet altijd eens. De be
schrijving van Kraus bevat ook verschillende kleinere slordigheden, die ik hierna niet altijd expli
ciet vermeld, maar stilzwijgend verbeter. 
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wat korte notities over de inhoud. B bevat op fol. 1-7 zes copieën van bullen 
en andere documenten, die betrekking hebben op de Zweedse Birgittenorde, 
ook wel de Orde van Sint Salvator genaamd. Het laatste blad, fol. 8, is onbe
schreven. Naast de moderne potloodfoliëring in arabische cijfers (1-8) is op 
de eerste zes folia eveneens in arabische cijfers nog een oudere foliëring in 
inkt (40-45) aanwezig. Deze laatste foliëring dateert van na de 15e eeuw en is 
door twee verschillende handen aangebracht: de ene hand op fol. 40, de ande
re op fol. 41-45. Na de documenten volgt op fol. 7v25 (potloodfoliëring) een 
autografische notariële waarmerking van Willem Buser alias Rijndorp 2), no
taris in Utrecht. Een datering ontbreekt hierbij. 

Het tweede gedeelte van het cartularium, verder aangeduid als A2, waarvan 
de bladzijden een bladspiegel hebben van 217 bij 149 mm, is in een andere 
hand geschreven, eveneens een hybrida (textualis). De bladzijden van dit ge
deelte hebben 39 regels tekst. Ook hier zijn twee foliëringen in arabische cij
fers: de ene, fol. 9-16, is weer in potlood aangebracht, de andere, fol. 33-39, 
die ontbreekt op het laatste blad, dat evenals bij het eerste gedeelte onbe
schreven is, in inkt in dezelfde hand als fol. 40 van het eerste gedeelte. Het 
tweede gedeelte van het handschrift is incompleet. Het bevat de laatste arti
kelen van de zogenaamde Mare Magnum bul, op 1 mei 1413 door (tegen)paus 
Johannes XXIII uitgevaardigd ten behoeve van de Birgittenorde. In de marge 
staan de nummers van de artikelen in rood. De tekst begint pas in het 37e arti
kel. Uit het slot van het document blijkt, dat A2 op 4 maart 1461 in Utrecht is 
vervaardigd. Twee Utrechtse notarissen, Johannes Vliegher en Arnoldus van 
Culemborch, hebben de tekst van hun waarmerk voorzien. In de bladzijden, 
die hier direct aan voorafgaan, kan men lezen, hoe de overlevering van de 
tekst van deze bul heeft plaats gevonden. Voor deze ingewikkelde tekstover
levering, die van 1461 tot 1421 te volgen valt en niet onbelangrijk is voor het 
begrip van de geschiedenis van de orde in deze tijd, moge ik verwijzen naar 
het belangrijke werk van T. Nyberg over de middeleeuwse Birgittenkloosters 
3). Deze Zweedse historicus heeft hierbij geen gebruik gemaakt van het door 
de UB Utrecht verworven handschrift, maar raadpleegde - zoals nog zal blij
ken - een 17e eeuwse copie uit het Birgittenklooster in Kaldenkirchen. 
Zoals gezegd is het handschrift volgens de catalogus van Sotheby afkomstig 
uit het Birgittenklooster Maria Wijngaard in Utrecht. Met verwijzing naar 
een Duits boekje, waarin alle Birgittenkloosters die ooit bestaan hebben, 
worden opgesomd, wordt medegedeeld, dat dit klooster in 1461 gesticht is, 
het jaar dus, waarin de copie van de bul Mare Magnum in Utrecht werd ver
vaardigd 4). Kennelijk ging men er bij Sotheby en Kraus van uit, dat dit kloos
ter er direct behoefte aan had te beschikken over copieën van voor de orde 
belangrijke documenten. Helaas ontbreken in dit boekje alle literatuurverwij
zingen. Het is dan ook onduidelijk, waaraan de schrijver zijn kennis omtrent 

2) Er staat Rijndop, maar dit zal wel Rijndorp moeten zijn. Zie ook noot 7. 
3) T. Nyberg, Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters. Bibliotheca Historica Lundensis 
XV (Gleerup, 1965)231-235. 
4) Gesammelte Nachrichten über die einst bestandenen Klöster vom Orden der hl. Birgitta (Mün
chen, 1888)146. 
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het stichtingsjaar van Maria Wijngaard ontleend heeft 5). Er is dan ook geen 
enkele aanwijzing voor deze opvatting. Het Utrechtse Birgittenklooster is pas 
in 1484 ontstaan, toen de zusters van het Tertiarissenklooster, gelegen in de 
huidige Brigittenstraat, overgingen naarde Birgittenorde 6). De conclusie ligt 
voor de hand: de teksten van A2 kunnen niet gecopiëerd zijn ten behoeve van 
het Birgittenklooster in de stad Utrecht en wij zullen dan ook op zoek moeten 
gaan naar een andere plaats van herkomst van dit gedeelte van het cartulari-
um. 
Ten aanzien van B staat de mogelijkheid van herkomst uit het Utrechtse 
klooster wel open. Het jongste van de zes gecopiëerde documenten - het 
tweede - dateert namelijk van 8 mei 1485, toen in het Tertiarissenklooster de 
regel van Sint Birgitta reeds was ingevoerd. B moet dus in ieder geval na deze 
datum geschreven zijn. Wanneer precies, is onbekend. De Utrechtse notaris 
Willem Buser alias Rijndorp wordt vermeld in 1479, 1483 en 1487 7). Heel 
veel jaren na 1485 zullen wehet dus wel niet moeten zoeken. 
Lezend in het hiervoor al genoemde werk van T. Nyberg over de stichting van 
Birgittenkloosters in de middeleeuwen ben ik gestuit op een handschrift, dat 
zich bevindt in het Historisches Archiv des Erzbistums Köln. Dit handschrift 
(signatuur St. Aposteln B7, voortaan Al te noemen), dat bestaat uit vier ka
ternen van elk acht bladen, bevindt zich in een oude perkamenten omslag van 
ca. 324 bij 233-241 mm. De bladzijden, gefoliëerd 1-32, meten ca. 326 bij ca. 
238 mm en hebben een bladspiegel van 217 bij 149 mm. De tekst - 39 regels 
per bladzijde - is geschreven door één hand in een hybrida (textualis). Door 
alle bladen heen (maar niet door de band) bevinden zich links onder in de 
marge twee liasgaten. Ook dit manuscript bevat een aantal copieën van bul
len en andere documenten, die betrekking hebben op de Birgittenorde. Het 
laatste document is Mare Magnum. Maar het handschrift bevat niet de volle
dige tekst van deze belangrijke bul. De tekst is incompleet en eindigt bij fol. 
32v25 in het 37e artikel, juist waar het tweede gedeelte van het in de UB 
Utrecht berustende handschrift begint. De oude foliëring van A2 komt over
een met die van het Keulse handschrift. 

De conclusie uit al deze gegevens ligt voor de hand. Het Utrechtse en het 
Keulse handschrift hebben eens bij elkaar gehoord. De twee gedeelten uit 
Utrecht (A2 en B) zijn, zij het in andere volgorde, het vervolg geweest van het 
Keulse handschrift (Al). De beide handschriften vormden eens één geheel. 
Later, maar niet in de 15e eeuw, is een foliëring aangebracht, die liep van 1-
40. Het onbeschreven laatste blad van A2, dat fol. 40 had moeten zijn, werd 
echter overgeslagen. Het eerste blad van B kreeg fol. 40 als aanduiding. Daar-

5) Wellicht heeft de onbekende schrijver de 17e eeuwse copie van het handschrift, die in het 
Birgittenklooster in Kaldenkirchen aanwezig was, onder ogen gehad en uit de waarmerking door 
een Utrechtse notaris uit 1461 afgeleid, dat het origineel uit Utrecht afkomstig was en dat het 
klooster aldaar dus in 1461 gesticht is. Het stichtingsjaar 1461 van Maria Wijngaard spookt overi
gens wel meer rond. Zie Veilingcatalogus van Gendt (Amsterdam, 20 september 1977) nr. 491. 
6) Nyberg, Birgittinische Klostergründungen, 220-222; S. Muller Fz., ed., Catalogussen van de bij 
het stads-archief bewaarde archieven. Eerste afdeeling, de aan de stad Utrecht behoorende archieven 
(Utrecht, 1913) 158-160. 
7) S. Muller Fz., ed., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528) III (Utrecht, 
1919) nr. 4354, 4445,4574. 
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na werd op de volgende bladen, in een andere hand, de foliëring 41-45 aange
bracht. Toen de handschriften uit elkaar geraakten, werden in de 19e eeuw de 
twee gedeelten, die nu in Utrecht berusten, andersom ingebonden en met 
potlood gefoliëerd van 1-16. De eerste twee gedeelten, Al en A2, stammen 
uit 1461, het derde gedeelte, B, moet na 1485 geschreven zijn. In het hiervoor 
genoemde 17e eeuwse handschrift uit Kaldenkirchen, dat een groot aantal 
copieën van documenten met betrekking tot de Birgittenorde bevat, zijn deze 
drie gedeelten ook in deze oorspronkelijke volgorde, Al, A2, B opgenomen 
8). 
Zonder de gegevens van het Keulse handschrift zou de herkomst van het 
Utrechtse cartularium moeilijk met zekerheid vast te stellen zijn. Nu echter 
duidelijk is, dat beide handschriften eens één geheel gevormd hebben, is in ie
der geval A2 zonder moeite te localiseren. Het is uiteraard voor hetzelfde 
klooster vervaardigd als Al , waarvan Nyberg op eenvoudige wijze de oor
sprong heeft kunnen vaststellen 9). Op fol. Ir25 van Al staat namelijk ver
meld, dat Paulus Julehaze, pater en confessor generaal 10) van Marienburg in 
het dorp Soest bij Amersfoort, zich wendde tot de bisschoppelijke curie te 
Utrecht om ten behoeve van dit Birgittenklooster notariële afschriften te ver
krijgen van enkele ordedocumenten. Dit klooster was kort tevoren gesticht 
door Jacob van Gaasbeek, die in het voorjaar van 1459 overleed. 
Het staat dus zonder meer vast, dat Al en A2 voor Marienburg in Soest ge
maakt zijn. Waar B vandaan komt, moet echter nog nader bekeken worden. 
Hier ontbreekt in de tekst elke vermelding van het klooster van herkomst. Uit 
de oude foliëring kan zeker niet geconcludeerd worden, dat het ook uit Ma
rienburg komt. Deze foliëring is immers later aangebracht, op een tijdstip, dat 
het handschrift zich misschien al lang niet meer bevond in het klooster, waar 
het voor geschreven is. Wel is het opvallend, dat de zes documenten, die het 
bevat, niet tevens voorkomen in A. Zou een tekst in beide verzamelingen 
voorkomen, dan zou Marienburg als klooster van herkomst van B zelfs tame
lijk onwaarschijnlijk zijn. 

Wij hebben echter voor de localisatie van B een aanknopingspunt in het on
gedateerde waarmerk van de Utrechtse notaris Willem Buser alias Rijndorp, 
die in het laatste kwart van de 15e eeuw werkzaam was. Uit deze bemoeienis 
van een Utrechtse notaris mag men natuurlijk niet zo maar afleiden, dat het 
handschrift dan gemaakt is voor het Utrechtse Birgittenklooster. Ook het 
klooster in Soest liet immers haar copieën door twee Utrechtse notarissen 
waarmerken. Maar de mogelijkheid, dat B uit Utrecht komt, is zeker niet uit 
te sluiten. De vorm, waarin de beide documentenverzamelingen gegoten zijn, 
is namelijk duidelijk verschillend. Dit verschil wordt overigens pas goed dui
delijk, als men het complete handschrift, dus ook het gedeelte uit Keulen, on
der ogen heeft gehad. 

8) Bisschoppelijk Archief Aken, Hs Kaldenkirchen 185,28-155. 
9) Nyberg, Birgittinische Klostergründungen, 195-203, m.n. 197. 
10) Een Birgittenklooster bestond uit twee leefgemeenschappen met aan het hoofd een abdis. 
De ene bestond uit maximaal 60 nonnen, de andere uit maximaal 17 priesters en 8 lekebroeders. 
Aan het hoofd van het mannenconvent stond een confessor-generalis, een algemene biechtvader, 
die echter in rang onder de abdis stond. 



Wendde men zich in Soest in 1461 tot de bisschop om copieën van documen
ten te verkrijgen, uit niets blijkt dat voor het vervaardigen van B ook deze 
weg bewandeld is. A bevat een aantal documenten, die in de bisschoppelijke 
curie tot één notarieel instrument zijn samengevoegd. Het is kortom een no
tariële acte, waarin een aantal afschriften in extenso is opgenomen. Bij B is 
van een dergelijke vorm geen sprake. Dit bestaat uit een aantal losse docu
menten, door één hand gecopiëerd, met daarachter de autograaf van Willem 
Buser, die wordt aangeduid als clericus Traiectensis apostolica et imperiali auc-
toritate notarius 11). Nergens blijkt, zoals wij bij het handschrift uit Soest za
gen, enige bemoeienis van de bisschop bij de totstandkoming van de copieën. 
Een niet onbelangrijke vaststelling, want, als dat wel het geval zou zijn, dan 
zouden immers alle Birgittenkloosters in het bisdom Utrecht (Brielle, Gouda, 
Kampen, Soest en de stad Utrecht) als plaats van herkomst van B in aanmer
king kunnen komen. Nu moeten wij het, gezien het optreden van een 
Utrechtse notaris, mijns inziens zoeken in deze stad of in de omgeving ervan 
bij een Birgittenklooster, dat een aantal copieën van documenten officieel 
wilde laten waarmerken en daarvoor terecht kwam bij Willem Buser. Dan 
houden wij, lijkt mij, maar twee mogelijkheden over: Maria Wijngaard in de 
stad Utrecht zelf of, opnieuw, Marienburg in Soest, al was dat laatste klooster 
misschien meer op Amersfoort georiënteerd. Een keuze maken tussen deze 
twee kloosters lijkt mij niet goed mogelijk. Ik zou geen reden kunnen beden
ken, waarom in Marienburg of in Maria Wijngaard aan het einde van de 15e 
eeuw een bijzondere behoefte bestond om over copieën van juist deze docu
menten te beschikken. B is weliswaar kort na het ontstaan van Maria Wijn
gaard vervaardigd, op een moment dus dat het Utrechtse klooster misschien 
eerder behoefte had aan allerlei ordedocumenten dan Marienburg, maar toch 
is dit mijns inziens onvoldoende grond om voor Maria Wijngaard te opteren. 
Of B uit Utrecht of uit Soest komt, valt niet uit te maken. 
De inhoud van het Keulse en het Utrechtse handschrift is voor de geschiede
nis van de Birgittenorde in de Nederlanden waarschijnlijk niet zo bijster be
langrijk. De teksten hebben in het algemeen geen betrekking op onze streken 
en zijn ook wel van elders bekend. Ze waren in ieder geval al voorhanden in 
het Birgittenklooster in Kaldenkirchen, maar zullen toch ook nog wel in an
dere verzamelingen voorkomen. De inhoud van de handschriften kan dan 
ook beter in het bredere verband van de algemene ordegeschiedenis behan
deld worden. In deze bijdrage wil ik alleen nog nader ingaan op de vraag, hoe 
A1 in Keulen en A2 en B bij Sotheby in Londen terecht gekomen zijn. 
Al bevindt zich in het archief van de Keulse parochie St. Aposteln, dat berust 
in het Aartsbischoppelijk Archief aldaar. Oorspronkelijk had het signatuur 
Hs 18, maar toen in 1901 - het archief berustte toen nog bij de parochie - een 
nieuwe inventaris werd gemaakt, werd het gerangschikt onder afdeling B 

11) Uit de beschrijvingen van Sotheby en Antiquariaat Kraus blijkt, dat men daar dit verschil in 
vorm niet opgemerkt heeft. Ten onrechte wordt beweerd, dat het Utrechtse Birgittenklooster iets 
met de vervaardiging van de eerste twee documenten van B te maken heeft gehad. In deze docu
menten wordt Maria Wijngaard echter in het geheel niet genoemd. Naar Utrecht wijst alleen de 
ongedateerde notariële verklaring aan het eind van B, die verder niets te maken heeft met de in
houd van de eerste twee teksten. 
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(Handschriften, Akten) 1 (Copiare) no. 1 12). Na de tweede wereldoorlog, 
waarin een groot gedeelte van het archief verloren ging, was een nieuwe orde
ning noodzakelijk. Het handschrift heeft in de huidige getypte inventaris sig
natuur B7. In de inventaris uit 1901 is de opmerking toegevoegd, dat het 
waarschijnlijk afkomstig is uit het klooster Marienforst bij Bonn. De samen
steller zal wel op deze gedachte gekomen zijn door een ander handschrift in 
het parochiearchief, dat een verzameling copieën van teksten uit de 17e en 
18e eeuw van dit Birgittenklooster bevat 13). Hoewel ik dit handschrift niet 
meer heb kunnen raadplegen, daar het in de oorlog verloren is gegaan, zal de 
herkomst uit Marienforst er wel uitdrukkelijk in vermeld zijn geweest. In de 
inventaris uit 1901 blijkt in ieder geval niet, dat er enige twijfel bestond over 
de oorsprong. Ander, nu nog wèl voorhanden archiefmateriaal uit Marien
forst heb ik in het archief van St. Aposteln weliswaar niet gevonden, maar de 
in de inventaris getrokken conclusie, dat ook Al zich waarschijnlijk in dit Bir
gittenklooster bij Bonn bevonden heeft, lijkt mij niettemin juist. Een paar an
dere gegevens sluiten hier namelijk mooi bij aan. 

In de aantekeningen over het aartspriesterschap van Zwolle, die Arnold 
Waeijer (1606-1692), aartspriester en pastoor van die stad, maakte, wordt het 
een en ander medegedeeld over zijn neef Johannes Waeijer 14). Deze even
eens in Zwolle werkzame priester was rond 1601 door de aartsbisschop van 
Keulen benoemd tot commissaris-generaal van de Birgittenorde in Duitsland. 
In 1607 werd hij door het Zwolse stadsbestuur wegens zijn religieuze activitei
ten gevangen genomen en na een lange gevangenschap voor eeuwig uit de 
stad verbannen. Hij hield voortaan verblijf in het klooster Marienforst bij 
Bonn, waar hij op 12 oktober 1624, na zijn functie als commissaris-generaal 
23 jaar bekleed te hebben, overleed 15). Arnold Waeijer deelt verder mee, dat 
zijn neef volgens testamentaire beschikking zijn bibliotheek aan dit klooster 
heeft nagelaten. 

Deze Johannes Waeijer heeft in het begin van de 17e eeuw contacten onder
houden met het Birgittenklooster Marienburg in Soest. In een brief, die Vic
tor Scorel, een natuurlijke zoon van de schilder, vanuit Utrecht op 20 septem
ber 1605 schreef aan Sasbout Vosmeer, die toen in Keulen vertoefde, wordt 
medegedeeld, dat Waeijer zijn goedkeuring gehecht heeft aan de benoeming 

12) H. Schaefer, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die alte Erz-
diöceseKöln, LVIII (1901) 172. 
13) Idem 173. 
14) Arnold Waeijer, 'Nopende het aerts-priesterschap van Swolle naer de beroerten deser Ne-
der-landen mitsgaders van eenige gedenckwaerdige voorvallen', G. A. Meijer, ed. Archief voor de 
Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (AAU), XLV (1920) 1-193, XLVI (1921) 193-361, m.n. 9-
14. De naam komt in verschillende vormen voor. Ik houd de spelling aan, die Waeijer zelf ge
bruikte. 
15) Ook bij P. Gerlach, ed., 'Het Necrologium van Tilman Vosmeer', Haarlemsche Bijdragen, 
XLVI (1946) 149-187, m.n. 179-180 wordt medegedeeld, dat hij 23 jaar commissaris-generaal van 
de orde was, maar als sterfdatum wordt 2 oktober 1624 gegeven. In de annotatie bij dit necrologi
um vindt men verdere literatuur over Johannes Waeijer. C. F. W. von Nettelbla, Vorläufige kurz
gefaßte Nachricht von einigen Klöstern der H. Schwedischen Birgitta ausserhalb Schweden besonders 
in Teutschland mit Urkunden und Kupferstichen (Frankfurt, enz., 1764) 59, die spreekt van Johannes 
Wagner, stelt zijn overlijden op 11 oktober 1624 en beweert, dat hij commissaris van de gehele 
orde was. 
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van Hildegondis Boss tot abdis 16). Sasbout Vosmeer noteerde achter op deze 
brief, dat deze benoeming inderdaad heeft plaats gevonden (Renovetur tacite 
electio et sic mandat 8 October 1605). 
Het is interessant te constateren, dat de Birgittenorde in Duitsland nog lang 
na de Hervorming kennelijk contact onderhield met een zusterklooster in 
Noordnederland en dat dit contact juist vanuit Marienforst, de verblijfplaats 
van Johannes Waeijer, plaats vond. Mede gezien het voorgaande ligt het dan 
ook voor de hand, dat het Keulse handschrift na de opheffing van Marien
burg in het klooster bij Bonn terecht gekomen is. Dit zal dan wel na 1619 ge
beurd zijn, want in dat jaar wordt nog een abdis in Soest vermeld 17). Of 
Waeijer zelf het handschrift in veiligheid heeft gebracht en het wellicht deel 
heeft uitgemaakt van zijn bibliotheek, valt niet na te gaan. Evenmin weten wij 
of er meer eigendommen van Marienburg naar Marienforst zijn overge
bracht. Wel is bekend, dat er meer kerkelijk bezit uit Noordnederland in dit 
laatste klooster in bewaring is gegeven. Toen een vriend van Johannes Waeij
er, de priester Nicolaas Wiggers Cousebant (1555-1628), in het begin van de 
17e eeuw uit de Republiek moest vluchten, vestigde hij zich in Keulen, waar 
hij Minderbroeder werd, met medeneming van een aantal relikwieën uit het 
klooster Egmond. Deze gaf hij in Marienforst in bewaring 18). Het zou wel
licht de moeite waard zijn eens na te gaan, of dit klooster ook verder nog 
enige rol gespeeld heeft bij de veiligstelling van kerkelijk bezit uit de Repu
bliek tijdens de Opstand. 

Wij kunnen dus wel aannemen, dat Al in het eerste kwart van de 17e eeuw of 
nog iets later vanuit Soest naar Marienforst is overgebracht. Het zal daar ver
moedelijk wel zijn bewaard tot aan de opheffing van dit klooster in 1802. Zo
als al vermeld, liet het in 1625 gestichte Birgittenklooster Marienfrucht in 
Kaldenkirchen in de tweede helft van de 17e eeuw copieën maken van een 
groot aantal documenten, waaronder de volledige teksten die voorkomen in 
Al, A2 en B 19). Waarschijnlijk heeft men deze documenten vanuit Marien
forst kunnen overnemen. Hieruit valt af te leiden, dat niet alleen Al, maar 
ook A2 en B zich in het Birgittenklooster bij Bonn bevonden hebben en dat 
de handschriften pas later uit elkaar zijn geraakt. Wanneer dat heeft plaats 
gevonden, is onbekend. Men zou daarbij echter kunnen denken aan het begin 
van de 19e eeuw, in de Franse Tijd, toen, zoals een paar eeuwen eerder in de 
Republiek, in het Rijnland vele kloosterbezittingen verspreid raakten, tijde
lijk elders werden ondergebracht, of verloren gingen. Sedertdien zal het 

16) RAU, Oud Bisschoppelijke Clerezie, nr. 275. 
17) G. Hilhorst, ed., 'Het klooster Marienburg van de H. Brigitta, ook St. Salvatorsorde ge
noemd, te Soest', AAU, V (1878) 239-292, 325-384, m.n. 381-384. 
18) J. J. Graaf, 'De reliquiën van S. Jeroen en S. Adalbert uit de abdij van Egmond'. Bijdragen 
voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, II (1874) 377-412, m.n. 397. Dat de relikwieën in Ma
rienforst in bewaring zijn gegeven, zal Graaf wel afgeleid hebben uit een brief, die apostolisch vi
caris Philippus Roveniusop 14 juli 1629 aan pater Arnoldus de Wit schreef. Hierin werd de laat
ste verzocht de relikwieën weer terug te halen. Deze brief berustte indertijd bij de Minderbroe
ders te Weert, maar is daar, naar men mij meedeelde, nu helaas onvindbaar. Ten aanzien van Ni
colaas Wiggers Cousebant zie D. van Heel, N. W. C. als seculier priester 1555-1603 en als minder
broeder 1603-1628 (Haarlem, 1929) m.n. 36-47. 
19) Zie over dit klooster T. Nyberg, 'Das Birgittenklooster in Kaldenkirchen', Heimatbuch des 
Grenzkreises Kempen-Krefeld, 1964, 229-234. 
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handschrift uit twee gedeelten bestaan hebben. Het ene gedeelte belandde 
toen in het parochiearchief van St. Aposteln in Keulen. 
Alvorens in te gaan op de vraag, hoe de andere twee gedeelten bij Sotheby te
recht gekomen zijn, eerst nog even aandacht voor iets, waar ik tot nu toe aan 
voorbij gegaan ben en dat ook pas bekeken kan worden, nu wel aannemelijk 
is, dat Al en ook A2 in het eerste kwart van de 17e eeuw van Soest naar Ma
rienforst zijn overgebracht. Al is gebonden in een zogenaamde Kopert, een 
eenvoudige slappe perkamenten band of omslag. Hierbij werden boekblok en 
omslag op eenvoudige wijze aan elkaar verbonden door de draden, waarop de 
katernen genaaid waren, door de rug van de omslag te steken 20). Het achter
plat van een dergelijke Kopert was vaak verlengd, zodat men een klep had. 
Als de band gesloten was, kon men deze klep omslaan op het voorplat. De 
overblijfselen van deze klep zijn bij Al nog duidelijk te zien. Bij dit omslag 
valt verder nog iets bijzonders op. Het is wel wat ruim voor de vier katernen, 
die er nu inzitten. Zonder moeite zouden ook A2 en B, tezamen twee kater
nen, er in passen. Als dat inderdaad eens het geval geweest is, dan heeft de la
tere verandering van inhoud geen sporen nagelaten, maar dat is bij een derge
lijke eenvoudige bindwijze misschien niet zo verwonderlijk. 
De vraag komt nu natuurlijk op, waar de band gemaakt is, in Marienforst of 
in Marienburg. Dit lijkt mij echter moeilijk vast te stellen. Volgens Schmidt 
was het in de late middeleeuwen heel gebruikelijk dat boeken op deze een
voudige en goedkope wijze werden ingebonden. Wanneer de methode in on
bruik geraakte, vermeldt hij niet, maar het woord Kopert, afgeleid van het La
tijnse coopertorium (kaft, omslag), heeft naar zijn mening in de loop van de 16e 
eeuw zijn specifieke betekenis van een onverstijfde band, een band „sine as-
seribus" verloren. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat deze simpele bindwijze, 
zeker voor archiefstukken, die slechts sporadisch geraadpleegd werden, nog 
lang nadien toegepast kan zijn. Hoe oud het omslag is en waar het gemaakt is, 
kan dan ook maar beter in het midden gelaten worden. 

Daardoor valt ook niet vast te stellen, hoe B in Marienforst beland is. Indien 
B ook voor Soest vervaardigd is, dan vormt dit natuurlijk geen probleem en 
zal het wel tegelijk met A naar Marienforst zijn overgebracht. Is Maria Wijn
gaard echter de plaats van herkomst, dan zou B, als het omslag in Marienburg 
gemaakt zou zijn, mogelijk via dit klooster naar Marienforst zijn overge
bracht. Maria Wijngaard, een stedelijk klooster, zal namelijk wel eerder op
geheven zijn dan het zusterklooster in Soest 21). B zou dan na de opheffing 
eerst naar Soest gebracht kunnen zijn, waar beide handschriften in één band 
werden gebonden. Hier is echter weinig zeker. Er zijn verschillende mogelijk
heden. In dit verband zij nog opgemerkt, dat de liasgaten in het laatste blad 
van A2 ontbreken. De drie gedeelten zullen - vóór de omslag werd aange
bracht - dan ook wel niet in de volgorde Al, A2, B aan elkaar bevestigd zijn 

20) W. Schmidt, 'In einem Kopert gebunden' in: Aus der Arbeit des Bibliothekars. Aufsätze und 
Abhandlungen Fritz Redenbacher zum 60. Geburtstag dargebracht (Erlangen, 1960) 59-82. 
21) De gegevens van S. Muller Fz., ed., Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archie
ven. 158-160 e n j . de Hullu en S.A. Waller Zeper, ed.. Catalogus van de archieven der kleine kapitte
len en kloosters (Rijks-archieven in de provincie Utrecht; Utrecht. 1905)'200-201 over de lotgeval
len van Marienburg en Maria Wijngaard tijdens de Hervorming komen niet geheel overeen. 
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geweest. Het is wel mogelijk, dat het touwtje niet door de laatste bladzijde 
liep, maar dat dit bij een bladzijde ergens middenin het geval was, is moeilijk 
voorstelbaar. 
Na deze details naar de vraag, wat er nu na de opheffing van Marienforst ge
beurd is met het gedeelte, dat door de UB Utrecht is verworven. Dit gedeelte, 
dat op 16 mei 1974 bij Sotheby onder de hamer kwam, was toen afkomstig uit 
de collectie van Sven Eriksson. Daarvoor heeft het echter deel uitgemaakt 
van de verzameling van de bekende Engelse antiquair en bibliofiel Thomas 
Phillipps (1792-1872). De signatuur van diens collectie, nr. 13970, staat er in 
vermeld. In de door hemzelf uitgegeven catalogus van zijn manuscripten, 
wordt het onder dit nummer als volgt aangeduid: Bulla pro Ecclesia S. Petri ad 
Vinculo ac Abb. S. M. de Waestenc, ord. S. Aug. Lyncopen. Dioc. in Swecia 4 to 
V.s. XVpp. 32 22). Phillipps heeft zich er bij de beschrijving dus toe beperkt 
aan te geven, wat de eerste tekst inhoudt: de bullen voor de kerk van Sint Pie-
tersbanden in Rome en voor Vadstena, het Zweedse moederklooster van de 
orde. 

Phillipps heeft een enorme collectie Nederlandse manuscripten verzameld. 
Het grootste gedeelte ervan heeft hij verworven uit de bibliotheken van Jo-
han Meerman (1753-1815) en Petrus van Musschenbroek (1764-1823), die res
pectievelijk in 1824 en 1826 geveild werden. Toch heeft hij nr. 13970 niet in 
Nederland aangekocht. Bij de nummers 13966 tot 13974 staat in zijn catalogus 
vermeld Ex. Bibl. Miscellaneis 23). Uit een potloodaantekening in het hand
schrift (Rodd 1849) blijkt, dat hij het in 1849 van de Londense boekverkoper 
Thomas Rodd (1796-1849) 24) gekocht heeft. Waar deze het handschrift heeft 
verworven, is onbekend, maar, gezien het voorgaande, moeten wij het waar
schijnlijk eerder in het Rijnland dan in Nederland zoeken. 
Was de beschrijving in Phillipps' catalogus wat uitvoeriger geweest en was er 
enige aanduiding in opgenomen, dat het handschrift op Utrecht betrekking 
heeft, dan was het waarschijnlijk al veel eerder in Nederlandse handen over
gegaan. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden namelijk door de erfgena
men van Phillipps grote gedeelten van zijn manuscriptenverzameling ver
kocht. In 1886 vond met de Duitse regering een transactie plaats. Twee jaar 
later werden door de Nederlandse regering alle manuscripten uit de collectie 
aangekocht, die op ons land betrekking hebben. De Utrechtse archivaris S. 
Muller Fz. selecteerde met zijn medewerker L. van Hasselt tijdens een ver
blijf in Engeland het relevante materiaal. Gezien de enorme omvang van de 
verzameling werd in eerste instantie verzameld aan de hand van Phillipps' ei
gen catalogus en de auctiecatalogi van de bibliotheken van Meerman en Van 
Musschenbroek. In het verslag, dat Muller schreef over zijn bemoeienis met 

22) The Phillipps Manuscripts. Catalogus Librorum Manuscriptorum in Bibliolheca D. Thomae Phil
lipps, BT. Impressum typis medio-montanis 1837-1871, with an Introduction by A. N. L. Munby 
(London, 1968)258. 
23) Zie noot 22. Zie ook A. N. L. Munby, Phillipps Studies (5 din; Cambridge, 1951-1965) IV, 
188. 
24) Over Rodd zie Dictionary of National Biography, XLIX (London, 1897) 78. Het handschrift 
wordt niet vermeld in de verkoopcatalogi vàn de collectie van Rodd uit 1 849/1850. Maar waar
schijnlijk is al vóór de officiële verkoop het een en ander uit zijn nalatenschap verkocht (vriende
lijke mededeling van Miss J. M. Backhouse, The British Library, 6 februari 1980). 
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deze aankoop 25), klaagde hij over de moeilijkheden, die deze selectie met 
zich meebracht. De beschrijving van de manuscripten in de catalogus van 
Phillipps liet naar zijn mening veel te wensen over. Wat het Birgittenhand
schrift betreft kunnen wij hem inderdaad geen ongelijk geven. Het is dan ook 
niet verbazend, dat Muller en Van Hasselt op grond van deze beschrijving de 
Nederlandse herkomst ervan niet onderkend hebben. Was dat wel het geval 
geweest, dan was het handschrift ongetwijfeld in 1888 op het Utrechtse Rijks-
of Gemeentearchief terecht gekomen en had Muller, - zoals hij volgens de 
verhalen wel vaker placht te doen - in zijn dubbelfunctie van Rijks- èn Ge
meentearchivaris, misschien wel een aardige correspondentie met zichzelf ge
voerd over herkomst en meest geschikte bewaarplaats van dit Birgittencartu-
larium. 

25) S. Muller Fz., 'De aankoop der Hollandsche handschriften van Sir Thomas Phillipps te 
Cheltenham', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks V (1889) 104-
122. Zie ook A. N. L. Munby, 'The Netherlands Goverment's Purchase of Phillipps Manuscripts 
in 1888', Het Boek, XXXIII (1958/9) 1-8. 
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