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Een goed-rooms edelman die beschreef wat hij i n Utrecht meemaakte,
een remonstrantse dominee, die herinneringen aan zijn Utrechtse j e u g d
jphaalde, en een grafsteen - d a t zijn
Drs. Louise van Tongerloo (1935) studeerde

de bijzondere ingrediënten voor een

geschiedenis in Utrecht en Marburg/Lahn. A!s

nadere kennismaking met een geestelijke in het zestiende-eeuwse Utrecht.
Werd deze priester, pastoor van d e
Geertekerk, slechts voor korte tijd
geboeid door gedachten uit de
Reformatie, of heeft hij zich er voorgoed aan gewonnen gegeven, zonder daar openlijk voor uit te komen?
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Priester en pastoor
'Een lieftallich man' is in 1536 of 1537 pastoor geworden van de Geertekerk in
Utrecht '. Hij heette Dirk Willemszoon van Abcoude en was een man van midden
veertig. In 1515 was hij namelijk tot priester gewijd, en als men zich daarbij aan de
voorgeschreven leeftijd van vijfentwintig jaar heeft gehouden, zou hij dus in 1490
ongeveer geboren moeten zijn. Vóór zijn priesterwijding had hij in Leuven gestudeerd, geen theologie, want dat deed destijds bijna geen enkele geestelijke, maar de
ortes liberales. In tegenstelling t o t vele anderen beperkte hij zich niet tot een paar
jaar college lopen, maar sloot die filosofische basisstudie af met het hoogste examen. Daarom vinden we vaak de titel van magister artium, meester in de vrije kunsten bij zijn naam 2.
Nog twee mijlpalen passeerde Dirk van Abcoude eer hij pastoor werd. In 1522 is
hij door het kapittel van S. Pieter in dienst genomen als vicaris om missen aan het
altaar in de crypte op te dragen 3. Drie jaar later kwam hij ook in dienst van het
Bartholomeusgasthuis - in de parochie van de Geertekerk. Deze gasthuisvicarie
kende echter veel meer taken, omvatte in feite de zielzorg over verzorgden en verzorgers. Alweer spoedig na deze benoeming verwierf Dirk nog twee vicarieën van
het meer gebruikelijke type - misvieringen ten behoeve van de stichters en hun
familie - in de Buurkerk en de Geertekerk 4 .
Is zijn 'lieftalligheid' hem te stade gekomen bij
deze snelle cumulatie van geestelijke funkties 5?
Zo'n vraag kunnen we alleen maar opperen,
nooit beantwoorden, zelfs als degene die deze
typering neergeschreven

heeft

duidelijk had

laten blijken waarom hij zijn pastoor 'geliefd,
gezien, welgevallig, aangenaam'

vond.

Deze

schrijver, Herbert van Amstel van Mijnden en
Ruwiel, heeft misschien wel bedoeld dat Dirk
'lieftalich' was, dus een aangenaam spreker 6.
Een letter verschil zou maar een van de kleinste
oneffenheden zijn in het geschrift van deze jonkheer 7.
Grijpbaardere faktoren bij de verwerving van
geestelijke funkties waren goede relaties, verwantschap en een gevulde beurs; in principe
althans. Want bij Dirk van Abcoude moet ik het
op deze punten laten bij enkele aanduidingen en
i. De crypte van de Pieterskerk Tekening van Johan Chr. Grabijn,
1983. GAU, TA, Ib 5.34. i, neg. C 2 7.593.
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suggesties. Onbemiddeld was hij niet, gezien het feit dat hij zijn studie zelf kon betalen. Over verwantschap, bijvoorbeeld met zijn voorganger aan de Geertekerk kan
niets gezegd worden, aangezien die voorganger niet eens bekend is; evenmin of hij
met deze of met andere geestelijken een financiële regeling getroffen heeft. Dat de
proost-aartsdiaken van de Dom c.q. de Domkanunnik die het werk voor deze prelaat verrichtte, wel eens naar vooraanstaande parochianen luisterde bij Utrechtse
pastoorsbenoemingen mag vermoed worden 8.
Vooraanstaande parochianen waren, behalve kerkmeester, ook huismeester van
het Bartholomeusgasthuis. Ten tijde van Dirks benoeming waren dat Dirk van Waal
en Antonis de Man. Bij diezelfde gelegenheid treft bijzonder de naam van Goyert de
Koninck, die op Dirks verzoek zijn contract met dit gasthuis voor hem wilde bezegelen. De Koninck was raad en burgemeester geweest, maar viel als verdere beschermer spoedig af doordat hij als stadsschout van de Geldersgezinde partij in
1528 onthoofd werd. De familie Rodenburg had de beschikking over de Bartholomeusvicarie die Dirk in de Buurkerk kreeg 9.
Zulke betrekkingen met de voorname families in de stad kreeg een jongeman uit
Abcoude - die herkomst komt later nog ter sprake - natuurlijk niet vanzelf. Het
meest logisch dunkt mij dat hij een beschermer had, een patronus, die hem in de
stad op weg geholpen heeft 10 . Als zodanig stel ik me een kanunnik voor, bij wie hij
de eerste jaren na zijn studie als kapelaan-secretaris in dienst was. Dat zou een
kanunnik van S. Pieter geweest kunnen zijn, die hem misschien reeds als veelbelovende knaap had leren kennen in Abcoude tijdens bezoeken in verband met kapittelrechten in dat dorp. Daar ik bij dit kapittel geen concreet voorbeeld voor deze
beschermersrol weet te noemen " , suggereer ik een lid van het Domkapittel: Dirk
Taets. Deze Domkanunnik was van moederskant een Lokhorst en bezat de vicarie
van die familie in de Geertekerk 12.
Zowel met deze gesuggereerde als met de eerder genoemde feitelijke namen
bevinden we ons in de burgerlijke en adellijke elite van de stad

13

, die Dirk van

Abcoude zo opvallend geprotegeerd heeft in de bewogen jaren van zijn leven rond
1540, toen hij reformatorisch preekte en daarom veroordeeld werd. Wellicht kan
de familie Van Amstel van Mijnden ook bij deze groep gerekend worden, niet alleen
vanwege de dienst waarvoor een Loenerslootse Van Mijnden Dirk eens vroeg 14,
maar ook omdat de Ruwielse Van Mijnden die in zijn geschrift zoveel aandacht aan
hem besteedde, dat toch met meer betrokkenheid heeft gedaan dan wanneer mr.
Dirk slechts de zoveelste pastoor van zijn parochie geweest was.

Veroordeling van Dirk van Abcoude
Die kroniek van Herbert van Amstel van Mijnden en Ruwiel is al heel lang gebruikt
in studies waarin vroege sporen van de Reformatie in Utrecht behandeld werden.
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2. Titelblad van Herbert van Mijndens kroniek met sierletter H.
ARA, familiearch. Heereman van Zuydtwijck, inv.nr. 1013.

Helaas is daarbij, vooral door de uitgever van de
kroniek, weinig geduld betoond tegenover de af
en toe wat kromme stijl van de auteur. De man
vertelt levendig, maar met zinnen die inderdaad
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vaomßd

beter bij mondelinge overdracht passen dan in
een logisch geschreven verhaal. Aandachtiger
lezing maakt echter een einde aan de chronologi-

mvliwmH

sche

onjuistheden

en

verwisselingen

van

Utrechtse geestelijken ' 5 . Ik zal nu het kroniekgedeelte over Dirk van Abcoude grotendeels
weergeven uit het originele handschrift
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, af en

toe onderbroken met commentaar, en vervolgens de schrijver onder de loep nemen. Want als
bijkans enige bron betreffende Dirks reformatorische neigingen is het toch wenselijk eens na te gaan hoe betrouwbaar de mededelingen zijn die de jonker één à enkele jaren na het gebeurde opschreef over meyster
Dirck van Apcau die een lieftallich man was, ende dickwyl dwaelden in syn predicatij, ende
eens off twemaell verboden wort syn predicatij, ende doer de bueren van St. Geert ende
den besten vander Stadt, soe vercreech hij weder the preken.
Hier kunnen geen bescheiden naast gelegd worden om het opleggen of opheffen
van een preekverbod te bevestigen. Dat is een handicap die vaak optreedt, ook in
deze bijdrage, en die wordt dan niet alleen veroorzaakt doordat bepaalde registers
niet meer bestaan, maar ook doordat bronnen die wel bewaard zijn de gezochte
informatie niet bevatten. Overigens kwamen akties van parochianen en stadsbestuurders bij de kerkelijke overheid ten bate van een pastoor vaker voor; uit
Utrecht is een concreet geval bewaard uit 1550 voor de vicecureit van de Jacobi
Ricoud van Rees ".
Herbert van Mijnden beschrijft dan verder hoe zelfs sommige vanden ouversten vander Stadt die met ketterse ideeën besmet waren, uit andere parochies kwamen om
desse preken the horen. Strikt genomen zouden dit de burgemeesters zijn, maar misschien hanteerde hij deze omschrijving wat losser, zodat er ook schepenen of
raadsleden mee bedoeld zouden kunnen zijn uit de jaren rond 1540 ' 8 . Door zo'n
toeloop droeg de Geertepastoor daer grote moet op dat hy alsulcken meyster was,
ende wort daer the meer op verhart in syn preken. Ende ick straften hem well sommels
daer ick in syn gheselscap sat want hy in veele dingen dwaelden ende seyde hem "heer
pastoer ghij hebt soe goede olders ghehaidt ende ou vuerolders ende myn olders wylt ghy
ommers wyser wesen dan sy"? ende hy seyde "sy en wysten nyt beet, ende sy en dorsten
de waerheyt nijt seggen".
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Al is ons niets naders bekend over de afstamming van Dirk van Abcou, toch is het
niet uitgesloten dat Herbert van Mijnden zijn ouders gekend heeft. Dat ook zijn
voorouders tegen hem in het geding gebracht worden hoeven we niet letterlijk op
te vatten, want argumentatie met behulp van het voorouderlijk geloof is algemeen
gangbaar geweest, van herberg t o t rederijkersspel 19.
Aansluitend op het laatste citaat vermeldt het verhaal het optreden van een nieuwe
vicecureit bij de Jacobikerk, Herman van Remunt, zoon van een Utrechtse burgerfamilie. Die dorst heel wat duidelijker afwijkende leringen te verkondigen, zodat hij
alt beloep creech. Daardoor durfde mr. Dirk op zijn beurt doe wat stoutter te preken,
ende dit was up een jaer 41. Ook al is er nog nergens elders een bewijs gevonden
voor het optreden van Herman van Remunt, chronologisch is er ruimte voor hem,
want midden in 1541 heeft de vicecureit, d.w.z. de priester die het pastoorswerk
deed voor de officiële cureit, bij de Jacobi zijn afrekening met de kerkmeester
gemaakt20. Volgens Van Mijnden zijn de vijf kapittels met de inquisiteurs snel tegen
de ergste van het tweetal opgetreden; bij zijn veroordeling koos Van Remunt
levenslange verbanning boven de brandstapel. Van enige bemiddeling in deze affaire
rept Van Mijnden niet. Corst daernae wort meyster Dirck van Apcoude oeck int capittellhuys 21 ontboden, ende wolde hem verantwoerden, dat hy nyt ghedoen en conde ende
daer was genoech om the doenne alsoe hem vee// luyden goet gunstich waren. Over mits
rumoer vanden borgeren soe wort de voerseide pastoer van St. Geert op Vredenborch ghevangeiick gheseet well een jaer lanck 22, ende wort the recht ghestelt Somma dat hij verwonnen wort int vieer [=vuur], ende de sententy wort ghewesen then hove by twe vanden
gheleersten wt Luven ende twe wt Bruzell.
Of het Hof van Utrecht werkelijk met vier Zuidnederlandse theologen en/of juristen versterkt was voor deze gelegenheid - een blijk van wantrouwen bij de centrale
regering tegenover de effectiviteit van het kerkelijk en wereldlijk optreden tegen de
nieuwe leringen? - valt niet na te gaan 2S. Maar dat Dirk van Abcou op de Vredenburg gezeten heeft en dat niet door de kapittels maar door het wereldlijke Hof een
voorlopig vonnis geveld is - dood door verbranding, als Van Mijnden niet overdreven heeft -, dat blijkt uit een brief van de landvoogdes aan het Hof van Utrecht. Een
negentiende-eeuwse kerkhistoricus had dat stuk al gevonden in het Brusselse
Rijksarchief, maar verkeerd gedateerd en bovendien de inhoud ervan amper weergegeven. Dankzij de herontdekking door Llewellyn Bogaers en de kopie die zij me
ervan verschafte en mee hielp lezen kunnen we nu de gang van zaken beter leren
kennen 24.
Het briefconcept, vol doorhalingen uiteraard, a ceulx du conseil d'Utrecht les advisant
comment Hz debvront faire concepvoir la sentence contre certain prestre hérétique luidt
deels letterlijk, deels samengevat als volgt: landvoogdes Maria van Hongarije heeft
die sententie gheconcipieert teghens eenen heer Dirick van Apcoude presbyter ghevanghen op Vredenburch, welcke sententie ghyluyden volghende d'advies van den heere van
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3. De Geertekerk, gezien vanaf de singel. Ets van Hans van
Dokkum, 1959. GAU, TA, jd 2.37.01, neg. C 13.430.

Escornaix stadthouder

25

ons overghesonden hebt

met uwe bryeve in date den 16ten der maendt martii voirleden voorgelegd aan de Geheime Raad.
Dat college heeft de sententie verandert als ghy
zien zult by deselve dye wy u te dyen eynde wederzenden. Zij draagt het Utrechtse Hof op het vonnis te laten uitspreken door de officiaal van de
bisschop - de kerkelijke rechter van het bisdom

26

-, mits heer Dirick voir de pronunciatie van

dyen verehre tevreden te wesen zyn erreuren af te
gaen revoceren ende detesteren, ende dat hy na de
pronunciatie tzelve oick realyck ende openbaerlyck
doe. Mocht hij dat niet van tevoren willen beloven, dan zal de sehe heer Dirick ghedegradeert [ontwijd] ende overghelevert worden der weerlycker handt ende ghepunieert
alst behoirt [op de brandstapel]. Na de groet eindigt de brief met de datum:
Ghescreven tot Bruessel den lesten dach martii, wat gewijzigd is in Aden aprilis 1541,
voir Paschen. De laatste twee woorden betekenen dat in Brussel het jaar 1542 nog
moest beginnen, namelijk op Pasen, terwijl in Utrecht het jaar met Kerst versprong.
Nog in april 1542 is het proces in Utrecht afgerond, daarvoor komt straks een
bevestiging aan de orde.
Dat heer Dirk zich bereid heeft verklaard tot herroeping blijkt wel uit het feit dat
hij is blijven leven. Maar welke straf de in Brussel gewijzigde sententie als boetedoening voor hem inhield kunnen we alleen maar weer te weten komen in Van Mijndens kroniek, want in het archief van het Hof is die tekst niet bewaard, terwijl protocollen van de bisschoppelijke rechtbank uit deze periode dit soort processen
helemaal niet bevatten

27

. Als ik de jonker weer aan het woord laat op het punt

waar ik hem onderbrak blijkt niet, of hij geweten heeft van de beslissing in Brussel,
tenzij dit schuil gaat achter de eerstvolgende zin 2S: Doer bede van goede luijden soe
wort hij verbeden datmen syn euer [=keuze] gaff the steifen ofte leve; dat hy betalen
solde synen costen ende gaen ghelycx een werlick [=wereldlijk] man sonder coer cleet op
de stoell van St Geert voer allen minschen als den ander predicant daer offqwam

29

, dat

hyt weder roepen alle artykelen, als hy dede, de hy op scryft [=had staan], ende bad die
ghemeen bueren ende borgeren vander Stadt datment hem vergeven wolde, dot hy hoer
qwalicken ende valselicken gheleert hadde ende voert wort hy ghecomdamert een halff
jaer alle vridaech the water ende the brode te vasten ende in een. halff jaer geen misse the
doen, ende syn leeffdaech geen biechte the horen; ende syn leeffdaech int crystdom [=bisdom] van Wtrecht nyt the comen, syn leeffdaech binnen Luven the woenen ende aen nieLOU1SE
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mant brieven the scryven; dit altemaell op syn lyff [=op verbeurte van zijn leven].
Er zit niets bevreemdends in deze punten; met enige variatie per geval zijn dergelijke vonnissen telkens weer ten aanzien van geestelijken te lezen

30

. De verbanning

naar Leuven wordt trouwens later in deze bijdrage bevestigd. Alleen de bewering in
zijn vorige passage, dat de pastoor wel een jaar lang gevangen gezeten zou hebben,
daarin overdrijft Van Mijnden. Volgens zijn eigen relaas kan de pastoor niet voor
het einde van 1541 in hechtenis genomen zijn. Bovendien blijkt uit de resolutieboeken van het Domkapittel dat hij op 10 oktober 1541 nog vrij man was, want op die
dag stelde Joost van Amstel van Mijnden - zoon van Herberts volle neef Jacob onbekommerd Dirk van Abcoude aan als een van zijn procureurs om een kerkelijke
funktie, zo mogelijk een prebende in dat kapittel, namens hem te aanvaarden 31.

Kroniekschrijver Herbert van Amstel van Mijnden
Hoe kon Herbert van Mijnden zo over de details van het vonnis geïnformeerd zijn?
Wat was hij voor iemand? Behoorde hij soms zelf t o t de 'goede lieden', de 'besten
van der stat', die bij herhaling geprobeerd hadden voor de Geertepastoor in de
bres te springen, t o t aan de opstelling van het definitieve vonnis toe, en die zeker
32

bij de uitspraak aanwezig zijn geweest?

Ja en nee. Als lid van het riddermatige

geslacht Van Amstel van Mijnden (vol van dat besef begon hij zijn kroniek) behoorde hij uiteraard tot de elite. In de 15e eeuw had het Domkapittel twee kanunniken
uit dit geslacht gekend. In Herberts tijd verwierf de zojuist genoemde Joost inderdaad een Domprebende, die hij spoedig ter wille van zijn opvolging op Loenersloot
overdroeg aan zijn broer

33

. Maar dat was net te laat om van belang te zijn voor de

kette rij paragraaf in de kroniek, die in 1543 geschreven is 34. Wel was toen een andere achterneef, Christoffel van Mijnden uit de Kronenburgse tak, kanunnik van S.
Pieter. Verscheidene kanunniken waren in de verte aan de schrijver verwant, zoals
bij Oudmunster respectievelijk de Dom Willem en Dirk Taets, en de scholaster van
S. Marie Willem van Lokhorst 35 .
Maar t o t de elite waaruit de stadsbestuurders voortkwamen behoorden de Van
Mijndens niet

36

. Pas in de jaren '80 van de 16e eeuw is Jan van Mijnden, jongere

broer van de net genoemde S. Pieterkanunnik, toegetreden t o t de gereformeerde
kerk en de schepenbank van Utrecht

37

. Wel had Herbert van Mijnden door zijn

huwelijk met Elisabeth van Schroyestein, dochter en zuster van Utrechtse schepenen en raden, direkte verwantschapsbetrekkingen met het stadspatriciaat38.
Als lid van de ridderschap werd hij automatisch uitgenodigd wanneer dat gezelschap als geheel nodig was, hetzij bij het feestelijk inhalen van de landsheer, hetzij
bij het betalen van een heffing. Maar voor Statenvergaderingen werden leden van de
Kronenburg-Loenerslootse takken opgeroepen om het geslacht te vertegenwoordigen

39

. In 1538 en 1539 stond Herbert in dienst van de Staten, belast met de taak
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4. Hondtekening en zegel van Herben: van Mijnden ah huwelijksman bij het trouwcontract van een schoonzuster, 1555. Het
wapen Van Amstel van Mijnden is gevierendeeld met dat van de
heerlijkheid Ruwiel (in goud een rode dwarsbalk); in het schildhoofd een barensteel als teken van een jongere zoon. GAU, BA II,
inv.nr. 2302.

om het huis- en stuivergeld te innen en beheren. Dat kameraarschap leverde hem
financieel niet veel genoegen op: nog in 1546 en 1547 waren er verwikkelingen
rond de uitbetaling van zijn salaris 40.
Binnen de Geerteparochie was hij natuurlijk een vooraanstaand man, die soms aanwezig was bij de controle van de kerkmeestersrekeningen en ook wel procurator
was van enkele broederschappen. Aantoonbaar zijn deze aktiviteiten weliswaar
alleen in zijn laatste levensjaren, d.w.z. tussen het overlijden van zijn vrouw in 1558
en dat van hemzelf op 12 juli I 566 41. Het is mogelijk dat deze indruk ten onrechte
gewekt wordt doordat de betreffende rekeningen niet in aaneengesloten reeksen
over zijn. Ik wil echter een andere mogelijkheid openhouden, namelijk dat Herbert
van Mijnden werkelijk pas tegen 1560 voor dergelijke parochiezaken beschikbaar
was, na een jarenlang verblijf op huis Zuilen.
Op die verblijfplaats ben ik gekomen door de vraag te stellen, hoe zo'n 'kale jonker', voor wie de vader geen heerlijkheid beschikbaar had, zichzelf en een gezin van
zes kinderen kon onderhouden. Zelf heeft hij daarvoor alleen de aanwijzing gegeven
dat hij vóór zijn huwelijk hofmeester is geweest bij de Brederode's, een gebruikelijke vorm van bijverdienste voor lage edelen

42

. Zijn oudere broer had de heerlijk-

heid Ruwiel geërfd; zijn eigen vaderlijk erfdeel zou slechts een halve 'huisinge ende
hofstede', waarschijnlijk in Loenen, geweest zijn, maar deze en nog wat andere
inkomsten in het Nedersticht moest hij delen met zijn moeder en nog een broer en
zus, tot hij hen allen in 1552 overleefd had 43. Zijn huwelijkscontract uit 1532 geeft
zicht op nog wat verspreid grondbezit, met name twee hoeven land in Ruwiel en
zes morgen in Mijnden ter waarde van 86 gulden jaarinkomen. Zijn schoonvader
stelde toen wat kleinere stukken in Ter Eem Oostveen en Breukelen ter beschik*king benevens enkele los- en lijfrenten

44

.

Van financiële transacties laat het Utrechtse gemeentearchief ook iets zien. In 1536
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nam het echtpaar een hypotheek van 200 gulden op een huis aan de Lijnmarkt tegenover de Gaardbrug 45. Anderzijds kocht het voor twee van de dochtertjes kleine
lijfrenten van de stad. Het ene meisje is dan al 'kloosterjoffer' van de Servaasabdij,
het andere is later ingetreden in het premonstratenzer klooster Koningsveld bij
Delft - de gebruikelijke levensbestemming van de meeste freules Van Amstel van
Mijnden 46.
Tenslotte zal de langdurige voogdij over zijn neefje Cornells als toekomstig heer
van Ruwiel, van 1524 t o t 1540, toch ook wel enig voordeel voor oom Herbert hebben opgeleverd

47

. Want toen die jongeman meerderjarig was geworden en boven-

dien eind 1541 heelhuids was teruggekeerd van een bedevaart naar het Heilig
Land

48

, trad Herbert van Mijnden weer in dienst bij een adellijke familie, die een

beheerder zocht voor haar Nederstichtse bezittingen, in casu Zuilen. Die heerlijkheid met toebehoren was namelijk door huwelijk van de erfdochter, Cornelia van
Culemborg, in bezit gekomen van de Van Rennenbergs. De oudste zoon die dit
complex had zullen erven, was echter al gestorven toen Cornelia overleed. Z o
moest er namens een minderjarige kleinzoon gehandeld worden door de grootvader, Willem van Rennenberg, en later door de moeder van de kleine Johan Frans
van Rennenberg. Voor hen nu trad in 1544 Herbert van Amstel van Mijnden op als
kastelein van het huis, stadhouder van de lenen die bij Zuilen behoorden en rentmeester van de andere goederen. Meerderjarig geworden handhaafde Johan Frans
deze blijkbaar beproefde zaakwaarnemer t o t in 1557 49. O o k diens heeroom
Herman van Rennenberg, de latere proost van Oudmunster, heeft zijn wereldlijke
en kerkelijke inkomsten in het Land van Utrecht door hem laten beheren. Of
Herbert van Mijnden deze laatste funktie alsook het schoutambt van Zuilen en
Zwesereng eveneens t o t in 1557 heeft uitgeoefend heb ik niet kunnen vinden;
alleen beide aanstellingsakten uit 1549 respectievelijk 1545 zijn bewaard gebleven 50.
Helaas vermelden zulke stukken niet wat voor salaris hem werd toegekend. Voor
emolumenten uit deze funkties zouden we trouwens toch op Herberts eigen kasboek zijn aangewezen. Maar dat is materiaal dat niet is overgeleverd in het grote
familiearchief Heereman van Zuydtwijck, waarin de meeste van de hier besproken
stukken terecht zijn gekomen via Gerard de Waal van Vronestein, de enige kleinzoon van zijn neef Cornells van Ruwiel, óók de kroniek, die Herbert misschien wel
begonnen is om dat neefje een sterk familiebesef bij te brengen 51.
Uit andere stukken in dat familiearchief valt nog net op te maken, dat hij wel degelijk een financiële administratie heeft bijgehouden. Curieuze stukken zijn dat,
betrekking hebbend op het familiegraf in de Geertekerk

52

. Daaruit blijkt dat nota-

rissen bewijsmateriaal geput hebben uitzeeckere register gehouden by zaliger joncheere Herben van Aemstel van Mynden, van syne goederen soe van lantpachten renth'n
ende anders,

ende houdt 284 soe bescreven als onbescreven bladeren. Er stonden

LOUISE VAN TONGERLOO

DIRK VAN A B C O U D E

namelijk ook alle sterfdata en begravingen in genoteerd. Latere eigenaars zullen het
een nutteloze foliant hebben gevonden; misschien gooide Gerard de Waal van
Vronestein het boek al weg, de bovengenoemde kleinzoon van Cornells van Ruwiel,
nadat hij er enkele data uit had overgenomen voor zijn eigen familiekroniek 53.
Nu terug naar de positie van Herbert van Mijnden in de periode 1544 tot 1557. Het
lijkt me logisch dat hij met zijn gezin tenminste een groot deel van die jaren op huis
Zuilen gewoond heeft omdat hij er kastelein van was 54. Daarmee zou zoals ik hierboven opperde zijn late aktiviteit binnen de Geerteparochie goed verklaard kunnen
worden. Die afwezigheid uit de stad zou bovendien een verklaring kunnen vormen
voor het einde van de Utrechtse mededelingen in zijn geschiedverhaal. Het is zeker
niet zijn bedoeling geweest om met schrijven te stoppen, want hij liet vele bladen
blanko eer hij achterin het boek, waarin hij bij gedeelten aan de kroniek werkte, de
tekst overnam van het nieuwe landrecht, dat Karel V in 1529 voor het Land van
Utrecht had uitgevaardigd - een materie die hij als schout natuurlijk moest kennen.
Gewoontegetrouw kondigde hij bovendien in het volgende gedeelte herhaaldelijk
aan, later op bepaalde zaken te zullen terugkomen. Maar het gedeelte dat hij nog op
papier gekregen heeft tussen 1545 en 1555 - dat is de periode waarin de door hem
genoemde heer van Escornaix stadhouder van Gelre was - bevat alleen gedetailleerde beschrijvingen van gebeurtenissen in de jaren 1542 en 1543, de eindfase van de
Gelderse oorlogen; de rest bestaat uit enkele zinnen over buitenlandse voorvallen
in 1544, 1547 en I552 5 5 .

Dirk van Abcoude gesauveerd
Maar in 1543, het jaar waarin Herbert van Mijnden het gedeelte over de ketterijen
schreef, woonde hij in mijn visie nog in Utrecht en kon hij uit de eerste hand geïnformeerd zijn over de verdere lotgevallen van zijn veroordeelde en geredde pastoor. Toch liet hij dat onderwerp abrupt vallen. Of paste zijn stilzwijgen over Dirk
van Abcoude soms bij de politiek van de kerkelijke en wereldlijke overheden in het
gewest? Even goed als de hele Geerteparochie heeft Herbert van Mijnden geweten
dat hun pastoor helemaal niet in het verre Leuven zat, maar dichtbij in Vianen
woonde

56

. Hierboven heb ik uiteengezet dat de schrijver dankzij connecties wel

goed geïnformeerd kon zijn over Utrechtse gebeurtenissen, maar dat hij zelf niet in
een positie verkeerde om invloed op beslissingen uit te oefenen. Maar juist in het
geval van Vianen zou hij bemiddeld kunnen hebben, want hij was immers als hofmeester bij de Brederode's, de zelfbewuste heren van Vianen, in dienst geweest.
Het is echter maar een van de mogelijkheden om die verbinding t o t stand te brengen. Er kwamen per slot van rekening ook geregeld Utrechtse kanunniken in Vianen
in verband met kapittelinkomsten uit dat gebied. En de officiële pastoor van Vianen
in die tijd, mr. Jan van Blokhoven, kwam uit een Utrechtse familie van niveau; in
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S. Reinoud III van Srederode (1492-1556), aan wiens hof Dirk van Abcoude enige tijd kapelaan was. Anoniem schilderij, (ca. 1550). Gemeente Vianen, stadhuis.

1557 werd hij in de Klaaskerk begraven, een dochter in de Geertekerk 57 . Het hoeft
dan ook niet te bevreemden dat Dirk van Abcoude één van de executeurs-testamentair van deze pastoor is geweest; zij waren trouwens tegelijk t o t priester
gewijd 58. Belangrijker zal echter nog wel geweest zijn, dat de heren van Brederode
in Utrecht geen onbekende waren, ook al had hun hoogdravende titel 'burggraaf
van Utrecht' niet veel concrete inhoud. In de jaren 1542 en I 543 had Reinoud III als
officier van de keizerlijke troepen nog wel extra redenen om herhaaldelijk in de
stad te zijn: de laatste fase van de strijd met de Geldersen 59.
Hoe er ook geritseld mag zijn om het strenge verbanningsvonnis uit te voeren door
middel van een milde afkoelingsperiode net buiten de landpalen - deze oplossing
kan niet zijn bedacht zonder voorkennis van een aantal autoriteiten. Een van die
instanties, die er uiteraard heel nauw bij betrokken was, laat zich bij rustiger speurwerk dan ik twee jaar geleden kon uitvoeren nu toch kennen.' het kapittel van S.
Pieter. Deze kanunniken hebben op 2 mei I 542 vergaderd over het verzoek van
hun vicaris Theodricus de Apcouda, qui extra civitatem Traiectensem erit et in studio
Lovaniensi residere cogitur, - op 2 mei kende hij zijn vonnis dus al -, of hij tijdens zijn
gedwongen afwezigheid de inkomsten van zijn vicarie zou mogen genieten
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. Dat

mocht hij, met uitzondering van zijn aandeel in de dagelijkse uitkeringen. O o k
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moest hij zorgen dat een vervanger de diensten vervulde die aan zijn vicarie verbonden waren. Maar dit was de standaardvoorwaarde bij elke afwezigheid van een
priester, ook wanneer hij pastoor was. En daarmee laten zich indirekt nog andere
kerkelijke instanties kennen. Noch de bisschop, noch diens officiaal, noch de
proost-aartsdiaken van de Dom of diens officiaal hebben Dirk van Abcoude van zijn
pastoraat vervallen verklaard. Blijkbaar heeft ook geen kerkelijke rechter er aanstoot aan genomen dat mr. Dirk nota bene kapelaan werd van Reinoud van
Brederode. Dit feit is een kostelijke vondst van Arie de Groot in de fabrieksrekeningen van de Dom 61. De betreffende uitgavepost laat tegelijk zien dat de verbannen priester in die positie zelfs werd gewaardeerd als bemiddelaar in een geschil
om Hagestein, dat de kapittels van de Dom en Oudmunster hadden met zijn
patroon.

Terug in Utrecht
Pas in 1550 heeft Dirk van Abcoude 'vrijwillig afstand' gedaan van de Geerteparochie. Dat is een vaste formule, waarin we niet kunnen beluisteren of die termijn bij
voorbaat was vastgesteld, ofwel dat deze afstand de conditie was om naar Utrecht
te mogen terugkeren; evenmin of hij naar terugkeer verlangde of dat er soms enige
druk op hem is uitgeoefend. Onmiddellijke terugkeer in 1550 valt niet te bewijzen,
althans niet uit de bronnen die ik heb doorgenomen. Pas in het rekeningjaar
1553/54 betaalde een kapittelkameraar een klein bedrag aan presentiegeld aan hem
uit, wat er op wijst dat hij in de loop van 1554 weer enigszins aan het liturgisch gebeuren in de Pieterskerk is gaan deelnemen 62. Vanaf dat jaar werden hem geregeld
grotere bedragen uitgekeerd, tot in de winter van zijn overlijden (1575/76). Dat hij
dan ook de missen opdroeg die aan zijn vicarie verbonden waren, moeten we wel
aannemen. Duidelijk blijkt dat hij ook in het zakelijk bedrijf van het college van vicarissen sinds 1554 weer meedraaide, dat wil zeggen dat hij alleen of met anderen
goederenbezit inspecteerde, aanwezig was bij controles van rekeningen en van
1560 tot 1564 zelf als beheerder van de vicarissenkas fungeerde 63.
Zijn handtekening bij de rekeningcontroles verraadt het vorderen van zijn leeftijd
(afb. 6). In 1572 was het dan ook vijftig jaar geleden, dat hem de vicarie van Johannes de Evangelist op het altaar in de crypte van de Pieterskerk was toegekend. Naar
analogie van de kanunniken werd zo'n jubilaris-vicaris vrijgesteld van alle diensten,
mits hij voor een waarnemer zorgde. Eigenaardig doet het dan ook aan, dat hij in
datzelfde jaar zijn oude vicarie verruilde voor het zielpriesterschap 64. Een zielpriester (elk kapittel had er twee) moest immers alle leden van de kapittelgemeenschap
bijstaan in hun laatste ogenblikken en zielmissen voor hen opdragen 6 '. Maar waarneming loste ook dit probleem weer op: de nieuwe cryptevicaris bleef zijn oude
zielpriesterwerk doen, zonder dat Dirk er hem voor hoefde te betalen, en dit was
een gunst 66.
LOUISE

VAN TONGERLOO

DIRK VAN A B C O U D E

Oud-Utrecht

Van zijn oude vicarie had Dirk van Abcoude
in zekere zin waardig afscheid genomen
door het altaar in de crypte voor veel geld te
laten herstellen en verfraaien. Helaas laat de
Latijnse resolutietekst niet blijken waaruit

è

die verfraaiing bestond
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. Als tegenprestatie

zegde het kapittel toe dat na zijn dood een
vierde deel van zijn vicarie-inkomsten niet,
zoals voorgeschreven, aan de fabriekskas van
het kapittel uitgekeerd hoefde te worden.
Was dit zo maar een enthousiaste daad van
mr. Dirk geweest, of heeft hij hiermee ook
zijn dank willen uitdrukken voor de coulante

6. Dirk Zwaning van Abcoude controleert met collega's de jaarrekening van de vicarissenkas van de Pieterskerk, 1565, 1567 en 1571.
In 1565 ondertekent hij met T. de Apcouda, in 1567 met T. Cygneus
Apcoudanus. RAU, S. Pieter, inv. nr. 1092-4.

behandeling door de kapittelheren
jaar tevoren?

Een oud statuut

dertig

bepaalde

althans, dat de inkomsten van afwezige vicarissen eigenlijk voor

tweederde

besteed
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moesten worden aan de 'ornamenten' van de kerk . Ik heb echter niet nagegaan of
deze bepaling in de 16e eeuw nog van kracht was.
In het begin van 1576 moet Dirk van Abcoude gestorven zijn, zoal niet voor 26
maart, de dag waarop een andere priester zijn vicarie in het Bartholomeusgasthuis
kreeg, dan toch in elk geval voor 12 april. Toen stapte Victor van Scorel, één van de
zoons van de bekende schilder-kanunnik, die al vicaris bij het S. Pieterskapittel was,
over op het deel van de zielprebende dat vacant was geworden door het overlijden
van magister Theodricus d'Abcouda m.

Dirk Willemszoon Zwaning uit Abcoude
Dirk werd in de Pieterskerk begraven. De grafzerk, die ik eerder op grond van een
schetsje en mededelingen van Van Buchel voor de zijne hield, is inderdaad op zijn
grafkelder teruggevonden bij een kleine opgraving in 1955 in de tuin van het
Notarishuis, ten einde de westgevel van de kerk te traceren, waar vóór de stormramp van 1674 de torens stonden, en die plek had Van Buchel ook aangegeven 70.
Was die kolossale steen destijds een raadsel, dankzij de fijne tekening die P. Smits
er toen van gemaakt heeft (afb. 10) zijn wij nu in staat iets verder door te dringen in
het leven van deze priester 'tussen de tijden' 71.
In de eerste plaats kan een belangrijke leesfout van Van Buchel gecorrigeerd worden, zoals Van Campen terecht constateerde. De versregels die het hele oppervlak
omzomen, zeggen namelijk niet dat het lichaam van Dirk, begraven onder die steen,
is 'voortgekomen uit verwant geslacht' (cognato stemmate progenitum), maar cygnoeo
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7. Wapens en teksten op de grafzerk van Dirk van
Abcoude volgens Van Buchet in zijn Monumenta, f.
38, (ca. 1600). GAU, Bibl. XXVIII L I.

!)îe viîV t-otLtj
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stemmote, dat is 'uit het zwanengeslacht', of in gewoon Nederlands 'uit
de familie Zwaning' 72. Dat klopt dan
ook met de benaming van de tweede
persoon die onder die zerk begraven
werd, vermeld rond het medaillon in
het midden: heer

«»iJteoyïW scwtf TtaoVnci unlxLwt xhx>
c^u*,cö$riab /fccnamatt j>d«n.uba.m..

"cfefcto

Zwaning

Willemszoon van Abcoude, gestorven op 18 november
Buchels

-Vtflos

Hugo

banderol

1528. Van

met de tekst

Fratres in unum verliest door deze
vermelding alle geheimzinnigheid: het

betreft werkelijk twee broers in één graf, beiden priester, van wie de ene op jonge
leeftijd gestorven moet zijn 73. Helaas heb ik evenmin als Van Campen een snippertje informatie over die Hugo Zwaning kunnen vinden 74.
Heer Dirk is zich pas op zijn oude dag Zwaning gaan noemen. Eerst gebruikte hij de
toenaam de Abcouda, afgewisseld met Abcoudensis of Apcoudanus

75

. Daar de laatste

twee vormen alleen Abcouwenaar kunnen betekenen, iemand van Abcou, blijkt dat
ook de toenaam 'Van Abcoude' geen achternaam was maar slechts zijn geboorteplaats aanduidde. Dat was een heel gebruikelijke praktijk onder geestelijken, ook al
hadden ze wèl een familienaam. Na 1566 noemde Dirk zich echter Theodricus
Cygneus Apcoudanus, Dirk Zwaning uit Abcou (afb. 6) Waarom toen pas? Heeft hij
als oud man zich intenser met zijn jeugdjaren beziggehouden, met zijn ouders en
zijn broer? Heeft die Hugo zich zelf wel Zwaning genoemd, of is het een bedenksel
geweest van Dirk toen hij de zerk voor hen beiden liet maken? Er is immers geen
enkel bewijs dat Hugo meteen na zijn dood in de Pieterskerk begraven is; Dirk kan
zijn gebeente wel van elders hebben laten overbrengen toen hij zijn eigen rustplaats
had gereserveerd. Toch wijst het wapen met een zwaan, een 'sprekend' wapen dus,
dat Dirk reeds als pastoor gebruikte (afb. 8) - in veel strijdlustiger houding overigens dan de zwaan op de zerk - op een al langer bij hem levend besef van de Zwaning-naam.
Naar Zwaning's zoeken in Abcoude is een vruchteloze bezigheid geweest 76 . Noordelijker, in Weesp en omgeving, zijn er wel voorbeelden van te vinden, onder andere als schepen van die plaats

77

. W e zouden ook rekening kunnen houden met de

mogelijkheid dat beider moeder zo heette; zelfs dat het nog geen familienaam was,
maar haar voornaam of patroniem: Zwaantje, Zwaningdochter. Misschien ligt er
ook een aanknopingspunt in het gebied van Oostveen/Maartensdijk. Niet alleen
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8. Het zege/ van Dirk van
Abcoude (1538) bevat een
wapen dat grote overeenkomst vertoont met dat
van Nicolaas Mathijsz.,
pastoor van de jacobi
(1526). GAU, BA II, inv.nr.
208, en RAU, verz. BuchelBooth, inv.nr. 32, f. I Iv
(aftekening).

woonden daar in het begin van 17e eeuw Van Swanen's maar een oudere collega
van Dirk Zwaning van Abcoude kwam uit dat gebied, Jacobicureit Nicolaas Mathijsz,
en die had net zo'n weerbare zwaan op zijn zegel staan als Dirk (afb. 8) 78 . Over wapens van plattelandsfamilies is veel te weinig gepubliceerd, en zal vrees ik ook te
weinig gevonden kunnen worden om daarmee t o t zekere conclusies te komen.
Drie andere wapens die ook op de grafsteen van de gebroeders Zwaning voorkomen blijven hier althans raadsels.

Ook later reformatorisch gezind?
Aspice lector, eindigt Dirks grafvers, ut flos marcescit sic perit omne genus. Als lezers
kunnen wij echter meer doen dan alleen maar bedenken, dat 'elk geslacht ondergaat zoals een bloem verwelkt'. Wij kunnen terugkijken op zijn levensloop en ons
afvragen of hij zijn enthousiasme voor de nieuwe geloofsinzichten in 1542 echt
heeft afgezworen en zich weer met volle overtuiging op de overgeleverde paden
heeft bewogen. Waarom zou dat niet zo zijn? Hij is immers kapelaan geweest op
kasteel Batestein en later heeft hij zich weer helemaal gevoegd in de kapittelliturgie?
Bovendien is hij in die periode ook nog in het bezit van nieuwe vicarieën gekomen 79. Dit laatste kan echter rustig beschouwd worden als niet meer dan een vergroting van zijn inkomen, waarvan hij een klein deel moest aftrekken om een waarnemer het werk te laten doen. Maar zoals we in het vorige Jaarboek 80 ten aanzien
van leken lazen, zulke afzweringen zullen vaker een twijfelachtig karakter gehad
hebben. Niet alle hervormingsgezinden hadden een zo streng-sprekend geweten èn
de bijpassende aard om het risico van executie of de moeilijkheden van vlucht en
ballingschap
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te verkiezen boven een bestaan dat zich uiterlijk conformeerde aan

de kerkelijke gebruiken - voor geestelijken een absolute noodzaak - , maar dat zich
binnenskamers liet leiden door de nieuwe ontdekkingen. Bovendien kunnen zulke
hervormingsgezinden oprecht binnen de bestaande kerk hebben willen wachten t o t
zij in de door hen beoogde zin hervormd zou worden

82

. Rond het midden van de

16e eeuw kon toch immers niemand weten hoe de godsdienstige en politieke mogelijkheden in de Nederlanden zich verder zouden ontwikkelen.
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Helaas heeft Dirk van Abcoude erg weinig sporen nagelaten waaraan zijn diepste
opvattingen afgelezen zouden kunnen worden. Uiteraard heb ik naar zijn testament
gezocht, maar ik heb het (nog) niet kunnen vinden. Ook al zouden er geen gegevens
over zijn boekenbezit in staan, of slechts op zo'n manier dat de titels niet geïdentificeerd zouden kunnen worden

83

, dan zou tenminste aan de aanhef van zijn laatste

wil een min of meer hervormingsgezinde instelling te herkennen zijn. Tussen mensen die hun ziel aan 'God, Maria en het hemelse (heiligen-)gezelschap' aanbevelen
en iemand die zich in de 'salutmakende doet' van zijn Heer en God 'ganselick
betrouwt' ligt mijns inziens een afstand in geloofsbeleving, ook al wil de laatst geciteerde in gewijde aarde begraven worden

84

. Intensere toon beluister ik bij Klaas

Rijksz., die zich - weliswaar pas in I 592 - bij zijn toekomstig sterven toevertrouwde
aan d/e grondeloose bermherticheijt van mijnen hemelschen Vader. Dit zijn woorden van
een priester, die ik expres even ten tonele voer om de diffuse sfeer van die tijd te
illustreren, waarin zoveel 'mogelijk' was, niet alleen in andere plaatsen, maar ook in
de hoofdstad van het bisdom zelf. Klaas Rijksz. was namelijk om ketterse opinies in
1557 veroordeeld en had gevangen gezeten, met nog andere priesters uit Utrecht
en Amersfoort
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, en toch blijkt hij enkele jaren later zijn kerkelijke loopbaan

gewoon voort te zetten in de Jacobikerk en de Dom

86

.

Overlevering van Dirks motto
Voor Dirk van Abcoude rest ons dus niets anders dan te proberen, of het devies op
zijn grafsteen tot spreken gebracht kan worden, die afbeelding van een uit de wolken komende hand die een hart met een gat erin vasthoudt, waaronder sine felle
staat. Deze woorden betekenen 'zonder gal' of in overdrachtelijke zin 'zonder bitterheid'. Dit motto heeft hij ook in uitgebreidere vorm gehanteerd: s/'s sine felle pius,
wees vroom zonder gal of bitterheid. Althans, zo is het overgeleverd door een van
de eerste hervormde predikanten van Utrecht, Johannes Wtenbogaert, de latere
voorman van de remonstranten, die in 1557 in de stad geboren was. Ik beken graag
dat ik nooit op de gedachte gekomen zou zijn om terwille van Dirk van Abcoude de
autobiografie van Wtenbogaert in te zien; die eer komt Harry Pegel toe

87

. Helaas

kleeft er ook aan deze bron een handicap. Wtenbogaert heeft zijn jeugdjaren in
deze vorm niet zelf beschreven, maar dat is gedaan door een jongere zeer bevriende collega, ook een geboren Utrechter, Carolus Rijckewaert, voor de postume uitgave van de autobiografie, op grond van eenige sijne memorien geschreven met sijn
eygen hant, terwijl hij ook mondeling van hem wel een en ander gehoord kan hebben 88. Het is dus begrijpelijk dat niet alle mededelingen kloppen. Toch wil ik aan die
beschrijving ruim aandacht besteden omdat er zuike interessante gegevens in zitten
over het godsdienstig klimaat in Utrecht in de jaren '60 en '70 van de 16e eeuw.
Naast zijn ouders worden er twee geestelijken genoemd die Wtenbogaert tot het
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9. Jobannes Wtenbogaert (1557-1644),

predikant te Utrecht,

hofprediker van prins Maurits, en voorman van de Remonstrantse
broederschap. In zijn jeugd ias hij een reformatorisch geschrift
van Dirk van Abcoude. Ets van Rembrandt, 1635. Foto in GAU,
Ikon. Atlas, 19 K.

ware inzicht gebracht hebben. De ene was een
neef, die als priesterbroeder van de Duitse
Orde pastoor van Schoonhoven was geweest,
maar zich na de beeldenstorm van 1566 publiekelijk van 'het pausdom' had afgekeerd en daarna wel had moeten vluchten. De ander, die niet
zo openlijk optrad, kon in Utrecht blijven wonen. Deze mr. Johan Block, kanunnik van S. Pieter, die Johan Wtenbogaert ten doop gehouden had en zijn taak als peter gewetensvol

7
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waarnam, krijgt een uitvoerige beschrijving: een
man, die hoewel hy met het choorkleedt ende de

beffe op den arm [de almuis] gelijck alle andere canonicken na de gewoonte dier tijden,
de Roomsche ceremoniën volghde, nochtans metter herten een afkeer hadde van deselve,
daer over hy oock, als sulcks by sijne medecapitularen was gemerckt, seer suspect wierdt
ende in groote quellinghe quam. De kapittelresoluties tonen in de tijd van 'het pausdom' maar één keer enige ergernis over deze confrater. Toen had hij het dan ook
gepresteerd om in de roerige zomer van 1566 met Dirk Cater en andere 'ketters
en rebellen' te vergaderen, zowel in zijn huis als elders; dat werd hem verboden 89.
Pas na zijn dood, in het begin van 1585, toen hij al vijfjaar lid was van de gereformeerde kerk heeft hij met de fier-gelovige opmerkingen in zijn testament tegen zielmissen en het ophangen van een 'pel' voor een overleden kanunnik zijn medekanunniken ziedend gemaakt 90 . Dit druiste in tegen de statuten en tradities van het
kapittel, en zo'n delict tegen de 'corpseer' was veel erger dan falende rechtgelovigheid.
In het begin van de jaren 7 0 , schat ik, terwijl de jonge Wtenbogaert juridische
praktijklessen kreeg van een verre verwant onder de kanunniken, de traditioneelgezinde Johan Bogaert
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, heeft kanunnik Block als volgt aan zijn geloofsopvoeding

gewerkt: siende in [hem] eenige liefde ende yver tot de kennisse der waerheydt, hoe
jongh hy was, stack hem altemet eenigh boecxken in de handt van die materie, ende bysonder dede hy hem lesen ende copieren de Schriften van eenen Mr. Dirck van Abcoude,
vicarius - - -, die in't geestelijck Hof— langh gevangen geseten hadde om de Religie, ende
met eene gedwongene — wederroep daeruyt geraeckt was, spelende "lingua juravi, mentem injuratam gero" —

92

, schouwende [=vermijdende] evenwel de misse onder pretext

van lichamelijcke swackheyt, soo veel hy konde. Achter dit laatste schemert misschien
iets door van een meer teruggetrokken leven van de oude vicaris in de jaren '70.
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Overigens moet Block, ook al werd hij pas een maand na Dirks veroordeling toegelaten t o t de kapittelvergaderingen, beter op de hoogte zijn geweest93. Interessant is
het wel, dat de houding van deze beide geestelijken zonder een zweem van verwijt
wordt beschreven door jongere theologen, die zelf veel geleden hebben van de
nieuwe leertucht.
Wtenbogaerts ouders hebben trouwens net zo gehandeld als Block en Abcoude.
Want dat zij binnenshuys heymelijck lasen, neffens de H. Schrift, eenighe boecken Lutheri
ende Melanctonis en twee bundels met preken, de ene van de Zürichse predikant Bullinger 94, de andere van een 'Evangelisch of Ghereformeert Predicant' met de schuilnaam 'de Devote Minrebroeder' 95 - dat alles lazen zij niet in een onopvallend huisje
in de stad, maar in het choraalhuis van de Pieterskerk, hun 'ambtswoning' in het internaat van de koorknapen. Na een aanloop als koorknaap was Augustinus Wtenbogaert in 1541 teruggekeerd bij het kapittel als koorleider en schoolmeester; functies waarin men geen priester hoefde te zijn, maar toch wel tonsuurklerk of geestelijke met lagere wijdingen; functies ook, waardoor hij zich eigenlijk helemaal niet aan
de 'Roomsche ceremoniën' kon onttrekken

96

. Na het verbod op de eredienst en de

scholen van de kapittels werkte hij verder als schoolmeester bij de gereformeerden
en werd een jaar na zijn jongste zoon ook lidmaat van die gemeente 97.
De 'Schriften' van mr. Dirk heeft de jonge Wtenbogaert 'seer gierighlijck' gelezen.
De beschrijving noemt ze als eerste, vóór Der leken wechwijser van Anastasius
Veluanus, Erasmus' Colloquia en nog wat kleinere werkjes

98

. Helaas wordt er amper

iets over de inhoud gezegd - had Wtenbogaert zijn afschrift niet meer, of vond hij
dan wel Rijckewaert het niet nodig er meer van te zeggen? W i j moeten het doen
met de typering dat ze 'seer bundigh' waren (bondig, bedoeld als krachtig, in weinig
woorden veel zeggend " ) , en dat ze doorgaens voor elck capittel aengheteeckent [hadden] de Devise van denselven Abcoude, "Sis sine felle plus" (zijt Godvruchtigh sonder galle). Dit motto moet veel indruk op de jongeman gemaakt hebben, een herinnering
die door zijn verdere levenservaringen levendig gebleven kan zijn.

Betekenis van het devies
Of het motto nu in de korte of de lange vorm gehanteerd is, het belangrijkste uit de
Wtenbogaert-overlevering op dit punt is, dat mr. Dirk het motto gebruikt heeft in
een geschrift dat iemand duidelijk op de weg van de reformatie gezet heeft. Maar
dan volgt hieruit ook, dat hij dergelijke ideeën trouw is gebleven t o t aan zijn dood,
want anders had hij zijn motto toch niet op zijn grafsteen laten aanbrengen. Moet
de uitbeelding van die hand-uit-de-wolken, vast en zeker de hand Gods verbeeldende, die een hart met een gat erin vasthoudt, de zin van het motto dan niet versterkt
hebben?
Het ligt voor de hand om allereerst aan de bijbel te denken als bron voor zo'n
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10. De grafzerk van Dirk (en Hugo] Zwaning van Abcoude, gevonden in 1955 bij opgraving van het torenfront van de Pieterskerk.
Tekening van P. Smits in Van Campen, 1955.

devies 10°. Ga je die te lijf met behulp van Trommius' Nederlandse en Dutripons Latijnse concordantie, dan oogst je een aantal plaatsen waar
het woord gal of bitterheid staat en een stapel
teksten met allerlei harten.
Gelukkig valt veel daarvan af, de gal als spijs, en
alles waarin geen verband met een beschadigd
hart te lezen is; alleen de besneden harten zouden in gedachten gehouden kunnen worden

101

.

Teksten die God als de schenker van bitterheid
voorstellen zijn ook niet bruikbaar. Woorden uit
de Psalmen, waar God als trooster van gewonde
harten voorkomt lijken de beste achtergrond van
Dirks devies te vormen

102

. Zo'n duiding blijft

echter neutraal ten opzichte van Dirks geschrift.
Het zou dan net zo goed geschreven kunnen zijn
door iemand die in zijn voorouderlijk geloof
wilde sterven, zoals Herbert van Amstel van
Mijnden, of Adriaan de Waal van Vronestein die
dat letterlijk beleed voor zijn onthoofding

103

.

Een oplossing die veel beter lijkt te passen diende zich onverwacht aan. Omdat ik telkens weer
las welke belangrijke rol rederijkers vervuld hebben in de verspreiding van reformatorische gedachten, wilde ik zelf wel eens kennis maken met zulke teksten. Vrij willekeurig koos ik twee publikaties uit, met spelen die ongeveer tussen 1539 en 1550
opgevoerd, of in elk geval geschreven zijn. Daar werd ik getroffen door de volgende
passages 104:
0 nacht der onwetender donckerheijt verwaten,
vervhect zijt euwelick, v mach ick wel haten,
hoe lang suldij mij friert doerquetsen, doergaten
met onlijlick lijen? [ondraaglijk lijden]
en dan, na een parafrase van het tweede hoofdstuk uit de Filippenzenbrief:
daer en boven liet ick mijn herte doersplijten,
stervende ghenesende haer sondighe vijten. [levenswandel]
De toneelfiguur die dit zegt heet 't Minnende herte, maar is duidelijk een verpersoonlijking van Jezus die als lijdende knecht Gods de mensen dient.
Dan komt Dirks devies in een heel ander perspectief te staan. Hij wordt inderdaad
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door God getroost, maar die troost zit verborgen in Jezus' dood die 's mensen
zonden verzoend heeft. Die troost, dat geloofsvertrouwen moet niet bedorven
worden door valse leringen van mensen. Daartegen waarschuwt een andere figuur
in hetzelfde spel, Schriftuurlijke hoede, in het nachtwakerslied

105

:

hoort, ghij menschen, —
nv Inder nacht der onwetender donckerheijts fel
sonder achterdincken slapende, hoort dit bevel,
mij scriftuerlijck belast
wacht v vier des erruers. [hoed uw vuur tegen dwaling]
waarop, na Jesaja's lied op Gods wijngaard, volgt:
besmet ghij, v priesters, —
v herders, twoort soet met bitterheijt minghende.
In hun plaats
vp v mueren sullen wachters worden ghestelt,
di trechte woort, ongheminct, soet, sullen preken 106.
Laten deze verzen nu in een Utrechts rederijkersspel staan, Tspel van de Cristenkercke, dat in of omstreeks 1540 geschreven is door de boekbinder en -handelaar
Reinier Pauwelsz.

107

. Te mooi om waar te zijn? Misschien wel. Sonder galle ootmoe-

dich luysteren naar de Schrift, opdat wijse niet tot menschen ghesette en verduysteren las
ik ook in een ander spel dat misschien Zuidnederlands is 108. Vermoedelijk is 'gal'
veel vaker gebruikt als omschrijving voor alle toevoegingen die later in de Kerk bedacht zijn

109

. Dat doorboorde hart lijkt me echter een sterke aanwijzing, dat mr.

Dirk het beeldgedeelte van zijn devies werkelijk aan Reinier Pauwelsz.' Spel van de
Cristenkercke heeft ontleend.
Nu gebleken is dat gal en bitterheid opvattingen aanduiden die het 'zoete bijbelwoord' bederven, wordt het met behulp van Wtenbogaerts aanduidingen zelfs
mogelijk enigszins een voorstelling te vormen van Dirks geschrift. Onder het telkens herhaalde opschrift 'sis sine felle pius' heeft hij steeds een traditionele geloofsopvatting bij de kop genomen en 'kort maar bondig' weerlegd, ongetwijfeld met
bewijsplaatsen uit de Schrift. Was het zijn eigen leidraad geweest voor zijn preken
in de Geertekerk, die tijdens huiszoeking bij zijn arrestatie niet ontdekt zou zijn 109?
Of eerder een uitwerking van de stellingen, die hij had moeten herroepen en waarvan Herbert van Mijnden helaas geen syllabe weergaf, een uitwerking waaraan hij
tijdens zijn otium in Vianen, in de bibliotheek of de kapelkamer van kasteel
Batestein aandachtig had kunnen werken

ln

? Welke 'mensenleringen' hij weerlegd

heeft kan natuurlijk niet concreet gezegd worden, al zullen zij zich wel niet ver buiten het terrein begeven hebben dat van veroordeelde priesters als Herman
Gerritsz. en Nicolaas Rol bekend is, om slechts twee Utrechtse voorbeelden voor
en na hem te noemen " 2 .
Eén kwestie heeft Dirk echter zéker beschreven: dat het zinloos is om voor de zieLOUISE VAN TONGEttlOO
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/ /. Plattegrond van de door de gemeentelijke Dienst van Openbare Werken verrichte opgraving in de tuin van het
Notarishuis. Van de zerken in het portaal tussen de (fundamenten van de) torens is de grootste die van de gebroeders Zwaning uit Abcoude. Gedeeltelijke reproduktie. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

len van gestorvenen te bidden, omdat er geen vagevuur is, want Christus heeft eens
voor al de zonden verzoend. In de necrologia van het kapittel komt zijn naam
namelijk niet voor, en ook blijkens de rekeningen heeft hij geen geld nagelaten om
missen voor zijn zieleheil te laten opdragen 113. Het gangbare verzoek op grafstenen
om voor de ziel van de overledene te bidden ontbreekt dan ook op de zijne. In
plaats daarvan vinden wij daarop de kortste preek van priester Dirk Willemszoon
Zwaning uit Abcoude, kort maar bondig: Christus alléén, zonder daaraan toe of af
te doen, op de basis van Gods Woord dat t o t in eeuwigheid blijft 114 .
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Gemeente te Rotterdam, Amsterdam, 1869.
Salverda de Grave, 1918 • J.J. Salverda de Grave (ed.), 'Twee inventarissen van het huis van Brederode', BMHG, 39 (1918) 1-172.
Stooker, 1956 • W . Stooker, 'De jongste opgravingen te Utrecht', MOU, 29 ( 1956) 73-78; herdrukt in: Archeologische en bouwhistorische kroniek von de gemeente Utrecht, 1926-1972, Utrecht, z.j., 208-211.
Tongerloo, Van, 1984 • Louise van Tongerloo, 'Vrouwenklooster: ontvangen glazen en verleende memories', MOU, 57 (1984) 3739, 53-56.
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Voet, 1656 • Paulus Voet, Oorspronck, voortganck ende doeden der doorluchtige heeren van Brederode, Utrecht, 1656.
W a t e r , Van de, I 729 • Johan van de Water, Groot placaatboek ---'s Lands van Utrecht, 3 dln., Utrecht, 1729.
Wauters, 1890/91 • Alphonse Wauters, 'Antoine de Lalaing' in: Biographie nationale de Belgique, I I (1890/91) kol. 85-90.
Woltjer, 1962 • Jan Juliaan Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, Leiden, 1962.
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Noten
1

Voor aandachtig commentaar dank ik Llewellyn Bogaers en Bram van den Hoven van Genderen oprecht. Tenzij anders vermeld
verwijs ik voor annotering van de inleiding naar mijn artikel uit 1992, 79-81 en 108-109.

2

Voor aspecten als studie, leeftijd, gegoedheid, verwantschap en protectie attendeer ik op de studie van Bijsterveld, 1993, 147-151,
209-212; 124-132 en hoofdstuk VI.

3
4

Zie hierna p. 67.
Vicarie op Bartholomeusaltaar in de Buurkerk: de bronvermelding in mijn artikel 1992 p. 109 'GAU, verz. Booth nr. 64' is gewijzigd
in 'verz. Losse aanwinsten, 1314'; in omstreden voordracht door twee groepen Rodenburg's trekt een andere gegadigde zich in
1526 terug t.b.v. Dirk van Abcoude, die begin ! 527 geïnstalleerd wordt. In i 538 is hij in proces verwikkeld om de Catharinavicarie
in de Buurkerk (RAU, SM, 2756; 27-3, 12-4, 4-5-1538). Beide vicarieën worden bij de visitatie van 1569 als van weinig betekenis
afgeschilderd (Rappard, Van, en Muller, 191 I, 76, 85). Van een vicarie in de Geertekerk deed hij in 1537/38 afstand (RAU, Dom,
2464-64, f. 168).
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5
6
7

Een contrastvoorbeeld wat betreft zijn loopbaan: Jan van Heerstraten, begonnen als choraal in de Pieterskerk, kon pas na her en
der waarnemend pastoor geweest te zijn vicaris worden van dit kapittel (Bouwstenen, 1971, 222; Tongerloo, Van, 1992, 101).
E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandse Woordenboek, IV, en het Woordenboek der Nederhndsche Taal, VIII-2.
Muller, 1888.

8

Tongerloo, Van, 1992, 75, 81 -82, 84, 99-100.

9

Voor Rodenburg's zie boven noot 4. Magistraatsfunkties in Water, Van de, 1729, III, 143-146, 216-217. Huismeesters van het
Bartholomeusgasthuis: GAU, SBA II, 1623; onder de controleurs van de rekeningen, dus leden van deze gasthuisbroederschap, vallen bij de jaren 1523 en I 526 op Goort van Rodenburg en de kanunnik van S. Marie, mr. Willem Lokhorst.

10

Sommige geestelijken bewezen hun erkentelijkheid door zich in het graf van hun (oom-) beschermer te laten begraven. Dit houvast
biedt Dirks begraving niet (hierna p. 69) - Jacobivicecureit Herman van Remunt (hierna p. 60) ontbrak het aan protectie, voorzover
Van Mijnden zijn positie juist weergaf.

11

Christoffel van Amstel van Mijnden en Kronenburg (zie hierna noot 35) zou te noemen zijn, maar ik betwijfel of hij al zo vroeg
kanunnik van S. Pieter was.

12

De Lokhorsten hadden er ook een grafkelder, memorietafel en vrouwenbank (GAU, Losse aanwinsten, 417; ook hierna noot 52);
denk ook aan het huis Lokhorst bij de Geertebrug.

13

Het enige executeurschap van een testament dat ik van Dirk van Abcoude ken, betreft een geestelijke uit een stadselitefamilie die
- tenminste voor een deel - tot de Geerteparochie behoorde: zie hierna p. 66.
Zie hierna p. 62. Zij waren overigens verwant aan de boven gesuggereerde Dirk Taets (van Lokhorst).

14
15

Muller, 1888, 55-58 de passage over Dirk van Abcoude, Herman Gerritsz. en Herman van Remunt. Pegel, 199 1, 166-167 weerlegde de misvattingen als eerste; in 1992 voegde ik daar nog enkele argumenten aan toe.

16

Het oorspronkelijke handschrift, door Kleijntjens, 1923 nog in Duitsland geraadpleegd voor zijn aanvullende editie, is sinds lang
weer in Nederland. De betreffende passage: folia 30-3 T. Het gebruikte interpunktieteken / heb ik met komma of punt weergegeven; verbeteringen heb ik buiten beschouwing gelaten. De archiefverwijzing in Lindeman, Scherf en Dekker, 1993, nr. 5 bevat een
onjuist inventarisnummer; het moet zijn ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1013.
Riemsdijk, Van, 1882, 311-313; Tongerloo, Van, 1992, 102.

17
18

De betreffende personen zijn te vinden in Water, Van de, 1729, III, 166-167. Schepen Matthijs Block, vader van de later gereformeerde kanunnik van S. Pieter Johan Block, zou bijvoorbeeld onder het gehoor geweest kunnen zijn; hierna p. 72.

19
20

Meeuwisvan Dis, 1937,50-51, 118, 136, 147, 156, 169, 199; Decavele, 1975, passim, bv. 268-270, zie ook het voorbeeld in n. 103.
Tongerloo, Van, 1992, 102. 'Burgerzoon van Utrecht' is hét argument tegen zijn herkomst uit Roermond. De andere cureportie
van de Jacobi werd door de cureit zelf bediend, al kan deze door ouderdom of ziekte in 1541 ook een waarnemer gehad hebben
(ibidem, 99).

21

Omdat volgens Van Mijnden Herman Remunt verhoord is door de gezamenlijke kapittels met inquisiteurs, is dat waarschijnlijk in
de grote kapittelzaal van de Dom gebeurd. Daar is dan 'oeck' mr. Dirk ondervraagd, waarbij m.i. de bevoegdheid van het aartsdiakonaat van de Dom t.o.v. de Utrechtse pastoors prevaleerde boven het feit dat hij als vicaris onder het kapittel van S. Pieter
ressorteerde. Vgl. de houding van het Domkapittel in het proces tegen twee vicecureiten in 1557, van wie de ene (-Rol) vicaris
van S. Jan was (hierna noot 85).

22

Misschien eerst in de gevangenis op het Bisschopshof, zoals de Nijehasker pastoor in 1550 (Heeringa, 1932, 175-177). De aartsdiakonaatsrekeningen van de Dom vermelden pas 1555/56 vonnissen in de grote kapittelzaal en de inrichting van een kerker
1561/62 (RAU, Dom, 2464-83, f. 250', 2464-89, f. 376).

23

Voor het Brusselse wantrouwen bv. Tracy, 1982. In de rubriek schenkwijnen van de stadskameraarsrekeningen (GAU, SA I, 634)
kan ik geen duidelijk verband constateren van Zuidnederlandse gasten met deze procedure; evenmin in de rekeningen van de
Domfabriek (RAU, Dom, 651-9).

24

Alg. Rijksarchief Brussel, Audiëntie, 1647-3, op datum 4-4-1542. Mw. Bogaers verzekerde tevens dat elke ketterijzaak aan Brusssel
werd voorgelegd. De 19" eeuwer was J.G. de Hoop Scheffer in zijn Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, Amsterdam,
1873, 324 noot 2 (verwijzing van Pegel, 1991, 167). De domeinrekening over 1542 waarin Dirks verblijfkosten op de Vredenburg
verantwoord moeten zijn geweest, is niet bewaard (RAU, Fin. instellingen, 20-23).

25

Filips van Lalaing, heer van Escornaix, volgde zijn oom Anton van Lalaing (ov. 1540) op als 2' graaf van Hoogstraten. Al tijdens diens
laatste jaren trad hij op als waarnemend stadhouder, zo ook tijdens het stadhouderschap van René van Châlon, prins van Oranje
(GAU, SA I, 634, 1538/39, f. 33 en volgende jaren; Water, Van de, 1729, III, 166), tot hij een eigen stadhouderschap kreeg (hierna
noot 55).

26

Dit moet Jacob uten Engh, kanunnik van S. Pieter, geweest zijn. De vorige officiaal, Domdeken Johan van der Vorst van Loenbeke,
overleed 8-1 I-1541 (RAU, Dom, 3069; met dank aan C.C. de Glopper-Zuijderland voor de namen).
RAU, bisschoppen, 250; SM, 2756.

27
28

Een delegatie uit het stadsbestuur brengt 22-3-1542 verslag uit van een bezoek aan Brussel i.v.m. 'sekere saicke' (GAU, SA I, 13, f.
43v) een bemiddelingspoging?

29

Mogelijk de abt van Oostbroek of die van de Paulusabdij, die langere tijd de Geerteparochie bediende (Tongerloo, Van, 1992, I I I ) .
Sonnius hield de preek vóór de Dordtse vicecureit Everswaert herriep (Dodt, 1838-1848, V, 324).

30

Zie voor een jonger Utrechts voorbeeld vicecureit van de Jacobikerk Rol: slechts als gelijktijdig afschrift in ARA Brussel overgeleverd (Heel, Van, 1937).

31
32

RAU, Dom, 2-5; een dergelijke aanstelling van 25-4-1541 noemt Dirk ook. Vgl. tevens hierna noot 62 voor de detentieperiode.
Zie de aanwezige leken bij Rols vonnis (Heel, Van, 1937, 574).

33

De bronnen voor de nu volgende genealogische gegevens worden vermeld in de noten 36-38, 52-54; daarbij moet nog genoemd
nr. I 164 in de 'boekjes van Booth' op het RAU.
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34

Muller, 1888, 51.

35

Informatie van Bram van den Hoven van Genderen. Domkanunnik Dirk Taets had de Van Mijndens van Ruwiel medegebruik van de
Lokhorstgrafkelder in de Geertekerk toegestaan (hierna noot 52). De prebende van de S. Pieterskanunnik komt 17-1 -1549 wegens
overlijden aan een ander (RAU, SP, 50-1, f. 55 rv ).

36

Sinds ca 1400; voordien vermelden de 'boekjes van Booth' onder nr. I 163 een schepen en een kameraar Van Mijnden.

37

Water, Van de, 1729,111, 175-176; GAU, NHG, 404, f. 14". Zijn plaats in de familie:'boekjes van Booth'nr. 1212.

38

RAU, 'boekjes van Booth', nr. 248; Elisabeths huwelijk in de rekeningen van de Buurkerk (GAU, SBA II, 47, 1532/33, f. 15; het
bedrag van de bruidsgiften verschilt onderling sterk); Water, Van de, 1729,111, 163, 171.

39
40

Drie, Van, 1986, 91 (1540); RAU, verz. Buchel-Booth, 8, f. 188" (heffing 1537); Staten, 127 (enkele beschrijvingsbrieven).
RAU, Staten, 529 ( 1538; eindigt echter 10-10-1539; aangesteld 21-3-1538 (inform, van raw. Bogaers uit Staten, I I, f. 9v.) Vóór hem
telkens zo'n korte benoeming; nâ hiaat tot 1544 blijft één persoon lange tijd kameraar. Zie voor zijn kameraarstaak ook Hof, 9-2,
f. 295v., 2-1, f. 116'., 118. Financiële nasleep: GAU, SA I, 13, 1546, f. 207"; 1547, f. 36", 47.

41

GAU, SBA II, 797, slot van de rekening over 1557, s.d. (tussen 1556 en 1561). Procurator H. Kruisbroederschap: SBA I, 339, ongefol., eerste uitgave van 1565; in zijn sterfjaar proc. S. Anthonisbroederschap (SBA II, 797, 1566, f. 13; begrafenis f. 6). Sterfdag in
noot 53 hieronder. Mw. Bogaers verzekerde me dat hij niet voorkomt in de Zielbroederschap van de Buurkerk.
Muller, 1888, 19-21. Zie voor de betreffende Brederodes Dek, 1959, 119, 121, 133-135.

42
43

ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1007, akte ten overstaan van de buren van Loenen ( 1500); 1010 ( 1539). Broer, moeder en zuster
sterven resp. 1542, 1544 en 1552 (zie hierna noot 53 en 52 nr. 2257).

44

Ibidem, 1009. Zijn 'huwelijksmannen' zijn volle neven: Wouter van Amstel van Mijnden, landcommandeur Duitse Orde, diens
broeder Amelis, heer van Kronenburg en Loenersloot, en hun zwager Ernst van Isendoorn, heer van Sterkenburg.

45

GAU, klapper transporten en plechten; losrente 12 gld. 10 st.; verlengd 1540. Uit de originele notitie blijkt dat het echtpaar er niet
woonde (SA I, 704, 1536, 180 en 1540, 79).

46

Ibidem, SA I, 610, f. 83 (1544, Catharina, 6 Karolusguldens); f. 104 (1540, Petronella, I gld. 10 st. Zie Kleijntjens, 1922, 206.- Een
lijfrente van 2 gld. 's jaars van de Geertekerk voor 'menjoffer van Mynen' (SBA II, 797, 155 I, f. 6) komt in de bewaarde rekeningen
verder niet voor.

47

Maris, 1956, 294; op blz. 343 de Rennenbergconnectie. In het povere restje huisarchief Ruwiel toont één charter tweemaal
Herben van Mijnden als voogd in actie bij een belening (RAU, Kleine archieven van heerlijkheden en huizen, Ruwiel, 16, 1526 en
1530, s.l.).

48

ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1029. Zie ook zijn portret met vier andere Jeruzalemvaarders in het Centraal Museum te
Utrecht.

49

RAU, Zuilen, 199-201 (2-4-1544 is zijn eerste vermelding: 200, p. 51-52); ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1014. Laatste bezoeken
van Willem van Rennenberg aan de stad: 21-9-1541 en 6-9-1544 (GAU, SA I, 634, 1541/42, f. 35, 1544/45, f. 31'). Kort over deze
figuur: Tongerloo, Van, 1984.

50

ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1012 (kerkelijke inkomsten: 'onser capellen te Zuylen') resp. 101 I. In beide funkties mocht een
waarnemer aangesteld worden. - De archieven van het dorpsgerecht Zuilen (RAU), het dorpsbestuur en de herv. gemeente
(GAU) bevatten geen stukken vóór het begin van de 17e eeuw. Het archief van de Rennenbergs is 'nur fragmentarisch erhalten'
(recensie in Rheinische Vierteljahrsblätter 45 ( 1981 ) 45 I ).

51

ARA, Heereman van Zuydtwijck, 1013. De uitvoerige inleiding van mw. Bos-Rops op de inventaris geeft alle gewenste uitleg over
de componenten van dit kapitale familiearchief.

52

Ibidem, 2257. Hierin het enige bewijs dat Herberts vrouw in de Geertekerk begraven is 28-10-1558; de kerkrekening bevat alleen
opbrengst baarkleed (GAU, SBA II, 797, I 558, f. 5"); de in volgende noot genoemde kroniek nam haar en haar schoonmoeder niet
op. Het Haagse dossier wekt de indruk dat Herberts zoon Wouter het familiegraf moest verdedigen tegen een jaloerse jonker uit
Neerlangbroek, Adriaan van Pallaes. Enkele afgedwaalde (verwijderde?) stukken in Utrecht werpen een totaal ander licht op het
geschil (GAU, Losse aanwinsten, 417): het was de grafkelder van de Lokhorsten bij hun altaar, waarvan Dirk Taets als Lokhorsterfgenaam aan de hem verwante Van Mijndens gebruiksrecht had gegeven, evenals van de vrouwenbank. Toen het gebruik in eigendom dreigde te verkeren, kwam Adriaan van Pallaes als volgende Lokhorst-erfgenaam in verzet.

53

Dit gedeelte is gepubliceerd door Kleijntjens, 1922; de Van Mijnden-data op p. 206, 208, 275. Dit verklaart de herkomst van de
nadere gegevens over Herben en familie in Kleijntjens, 1923. Het handschrift berust in ARA, Heereman van Zuydtwijck, 680.

54

Jacob van Amstel van Mijndens tweede zoon werd op kasteel Abcoude geboren toen hij daar kastelein was (Bouman, 1989, 41;
Janssen, 1993, 42 noot 102).

55

Muller, 1888, 58-69. Zijn kennis betreffende Escornaix op p. 64 (die plaats is overigens Schoorisse bij Oudenaarde). Zie over deze
schoonzoon van Willem van Rennenberg, naast noot 25 hierboven, Wauters, 1890/91, k. 86 en Martens van Sevenhoven, 1929,
27-28.

56

Tongerloo, Van, 1992, 81. Gematigd overheidsoptreden is reeds door mw. Bogaers gesignaleerd ( 1993) en zal uitgebreider in haar
dissertatie belicht worden.

57

GAU, SBA II 797, 1557, f. 7 resp. 9; RAU, 'boekjes van Booth', nr. 139; Heeringa, 1932, 128 (pastoraat).

58

Brom, 1896-1897, 27; 22-8-1553 aangewezen, 7-1 I -1575 voor het laatst bijeen om over 's pastoors erfenis te beslissen na de dood
van diens laatste kind (GAU, notarissen, UOOIaOOI, f. 204 modern).

59

Bruijn, De, en Van der Eerden-Vonk, 1980; herhaaldelijk in Utrecht: zie de stadswijngeschenken (GAU, SA I, 634); opvallend de
datum 9-6-1542 (aid., 1541/42, f. 37"), ook Herben van Mijnden bekend (Muller, 1888, 59): kort na Dirks veroordeling.

60

RAU, SP, 50-1, f. 9". Deze beginbladen zijn wat moeilijk leesbaar door vocht en andere beschadiging. Rekeningen van de grote
fabriekskamer (SP, 191, dln 3-5) bevatten inkomsten van alle altaren. In 1542/43 is bij Dirks naam genoteerd exul p.v.d; H.
Leeuwenberg suggereerde hiervoor per voluntatem domini: volgens de wil van de (lands)heer Karel V. Zijdelings was zo'n altaarin-
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61

komst uit Montfoort voor Dirk al lang bekend (Putman, Van Rossum en Hofman, 1875, 373; ook 366).
RAU, Dom, 651 -10, 1549/50, f. 70: domino Theodrico de Abcouda capellono domini de
Bredenrode ut sollicitatori pro conservations
iurisdictionis de Hagensteyn

62

quotuor quartos vini. In 1527 had Reinouds vader enkele Utrechtse vluchtelingen in Vianen onder zijn

hoede genomen tegen verzoek van de bisschop-landsheer om uitlevering in (Voet 1656, I 50-151 ).
RAU, SP, 167-4. Al over I 541 /42 (30 nov.-30 nov.) had hij geen presentiegeld meer ontvangen, stil bewijs voor zijn detentie; ook al
waren deze ontvangsten over I 538/39 t/m I 540/41 zeer minimaal, af en toe moet hij toen toch als pastoor nog wel zijn binnengelopen in de Pieterskerk.

63
64

Ibidem, dln 4 en 5; 1092, dln 3 en 4.
Ibidem, 50-1, f. 184. In 1524 had hij, tegelijk met Hermannus de Reno, blijde-inkomst-geld betaald aan de vicarissenkas, ten teken
dat de gratiejaren voorbij waren waarover een nieuwe vicaris een deel van de inkomsten aan de fabriekskas moest betalen, een
deel aan de erven van de vorige bezitter. Wijdingstitel van de vicarie en plaats van het altaar blijken duidelijk in SP, 191, rubr.
inkomsten van alle altaren.

65

Hun door Wstinc omschreven takenpakket (Muller, 1895, 104, 21-26) strekte zich volgens informatie van Bram van den Hoven
van Genderen ook uit over de kanunniken.

66

RAU, SP, 50-1, f. 184, tegenover statuut uit 1539 (ibidem, 1086). Deze gunst is blijkbaar stilzwijgend gecontinueerd toen de cryptevicarie in 1574 alweer van bezitter veranderde (50-1, f. 197).

67

Ibidem:

68
69

Ibidem, 81. Vgl. voor het begrip ornamenten Staals uitleg in het vorige JOU, 22.
De eerstgenoemde datum hoeft niet exact te zijn, gezien meer onnauwkeurigheden in die door mij 1992, 109 genoemde bron;
Dirk zou kort voor zijn dood een regeling hebben kunnen treffen met een opvolger voor het Bartholomeusgasthuis. RAU, SP, 50I, f. 205v; Scorel al vicaris sinds 1557: f. 97v.

70

Campen, Van, 1955. Buchelius, Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque agri inventa (hs. in GAU), stelde aan het begin van f. 38: In posteriori templi parte circa turrim en aan het eind sub ipsa turri lapis talis; daarbij blijkbaar de hele westpartij als één toren opvattend.

71

Zie ook het verslag van Stooker, 1956. De opgravingsplattegrond (I : 100) waarop de zerken zijn ingetekend, berust in de
Topografische Atlas van het GAU (lb 2. 16); aldaar ook enkele afdrukken (lb I 1. 6 t/m 8) van situatiefoto's van Dirks zerk, vervaardigd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. Naar de heren T.J. Hoekstra en C.L. Temminck Groll gaat mijn
dank uit voor aanwijzingen waar mogelijk nadere gegevens over de zerk te vinden zouden zijn, naar verschillende leden van de
Waalse hervormde gemeente voor hun hulpvaardigheid m.b.t. de documentatie van de Pieterskerk.

72
73

Zwaninus i.p.v. Zwaning was nóg een leesfout van Van Buchel.
Tenzij (ook) bedoeld is dat zij eensgezind dachten over het in Utrecht beschikbare vroeg-reformatorische gedachtengoed, waarbij
ik denk aan geestelijken als Hinne Rode, Herman Gerritsz., Hendrik van Bommel (Bogaers, 1993a, 7-8; Bogaers, 1993b, 75).
Bronnen van het kapittel van S. Pieter; instituties aartsdiakonaat van de Dom (Dom, 2464, via de door H. Leeuwenberg gemaakte
index); wellicht 1506/07 in de kerk van Leusden, 1508-09 opgevolgd, waarbij de reden 'overlijden' foutief kan zijn (dln 35, f. 88', 37,
f. I 14"); matrikels van de universiteiten Leuven, Keulen, Heidelberg; indices AAU. De uit dit laatste blijkende cureit Hugo Wilhelmi
van Montfoort (Putman, Van Rossum en Hofman, 1875, 382) heeft veel eerder geleefd; vgl. originele memorieboek in RAU, kap.
van memorieheren van Montfoort, 134, XI Kal. Aug.).

74

quod maximis suis sumptibus et impensis altare predicte vicarie site in cripta reparavit et decoravit.

75
76

Tongerloo, Van, 1992, 108, afbeelding; handtekeningen bij rekeningcontroles (RAU, SP, 1092-4) en afb. ... bij dit artikel.
M. Carasso-Kok (vgl. haar bijdragen uit 1985 over Abcoude) stelde me welwillend haar gegevens ter beschikking. De naam Hugo
komt alleen voor 'in de fam. Spruyt - een vrij machtige clan in het Abcouse'; 'heer Willem Dircxz' pachtte 1459 een stuk land
(RAU, Staten, 335, f. 89; in jongere manualen van dit morgengeld niets gevonden). Zo'n priestervader zou overigens een goede
mogelijkheid zijn. Het Abcouse memorieboek (Grevenstuk, 1919, 65, 72, gecontroleerd in het origineel, thans in RAU) bevat
alleen Frank Zwanick(zoon).

77

Peter Zwaninc: priester, bibliothecaris en schrijver van het S. Jansconvent te Weesp tweede helft 15e eeuw. Andere Zwanings:
Honig, 1875, nrs. 19, 45, 57, 58, 80, 96, 125, 154; Vlessing, 1979. Swaning Hendriksz. uit Weesp tot priester gewijd: Brom, 18961897,435.

78

Zie De Nederlandsche Leeuw 79 (1962), k. 179-180. Nicolaas Mathijsz.: Tongerloo, Van, 1992, 99; tekening van zegel: RAU verz.
Buchel-Booth, 32 f. I I ' .

79

Tongerloo, Van, I 992, 109. In het land van Vianen gelegen, wijzen zij er op dat hij ze aan de heer van Brederode te danken had.

80
81

Bogaers, 1993b, 70-72, 77-82.
Enkele Nederstichtse voorbeelden: Geertekerkpastoor Van Loon en de veroordeelde op Ter Eem gevangenzittende
Jacobivicecureit Rol (Tongerloo, Van, 1992, 82, 103; RAU, Financ. instellingen, 32, f. I 19™); een vicecureit van IJsselstein (Heeringa,
1932, 177). Friese en Vlaamse voorbeelden in volgende noot.

82

Woltjer, 1962, 90-96, 153-155; Decavele, 1975, passim, zowel voor- als tegenstanders van deze gematigde opstelling (bv. 383) als
schijnbaar herroependen (bv. 96-98, 263-264).

83

Vgl. Jacob Stoelwech, vicaris van S. Jan en pastoor van Vreeswijk, die al voor sept. 1533 boeken bezat van Luther, Karlstadt en
Melanchton (Asch van Wijck, Van, 1851, 119) met Johan van Lichtenberg, vicaris van S. Pieter, pastoor van meerdere plaatsen en
zogenaamde predikant van Vleuten ( I 582-1587), in wiens boedel men 'een Duijtschen Bijbel mit meer andere boeken' vond (RAU,
SP, I 159-1 166; citaat in I 163). Vgl. zijn graftekst bij Van Buchel (hierboven noot 70) f. 38: minister licet indignus Verbi Dei - - -, cuius
animae propitietur Deus, Amen.

84

Dodt, 1838-1848, II, 25-92; de laatst geciteerde is deken van S. Jan (52-53). Tot de eerste groep behoort o.a. de orthodoxe
Buurkerkpastoor en wijbisschop Van Oprode.

85

Ram, De, 1850, 16-23; Begheyn, 1970/71, 102-103, 135; RAU, Dom, 1-17, f. 72" (Domkanunnik en inquisiteur Sonnius krijgt per
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gratie toestemming op te treden tegen de vicecureiten van de Jacobikerk (=Rol) en de Buurkerk (NN); vondst van Arie de Groot);
Financ. instellingen, 32, f. 116, I 19-120, 124", 129. Een welwillend door de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort ingesteld
onderzoek heeft niets opgeleverd betreffende deze gevangenen,
86
87
88

Tongerloo, Van, 1992, 105; werd ook kapelaan te Isselt onder Soest (AAU, 22 ( 1895) 448). Testament 1592, ov. 1593 (RAU, Dom,
3088 resp. 2680); zijn geldelijke beschikkingen besproken door A.J. van de Ven, JOU 1968, I 30-1 32.
Pegel, 1991, 169.
Wtenbogaert, 1647, de ongepagineerde voorrede. Rijckewaert genoemd door Rogge, 1874-1876, III, 328, 340; deze biografie helpt
niet verder t.a.v. Dirk van Abcou; Rogge's 7-delige indexloze uitgave van Wtenbogaerts correspondentie heb ik niet doorgenomen.

89

RAU, SP, 50-1, f. 142'. Zie voor Cater Bogaers, 1993 b, 80; Campen, Van, 1949.

90

GAU, NHG, 404, f. 7"; RAU, SP, 50-2, twee burgers ter vergadering 28-1-1585 als executeurs-testamentair. Het testament zelf is
verloren gegaan met het betreffende notarisprotocol (door W.A. Wijburg genoemd in Ned. Leeuw 76 (1959) k. 246 noot 89 op
grond van Booth). Het in de tekst genoemde is ontleend aan wijzigingen die Block op 27-8-1584 aanbracht ten overstaan van
dezelfde notaris (met ds. Moded als een der getuigen; GAU, notarissen, U003a003, f. 163-165, gevonden via nadere toegang
206.3).

91

Licentiaat in de beide rechten; 1551 capitulair kanunnik, dan officiaal van de proost-aartsdiaken van S. Pieter; 1578 scholaster, 1580
deken. Vader van enkele kinderen. Aan de bisschoppelijke rechtbank verbonden (Heeringa, 1932, 155, 178, 306). Tegen de Unie
van Utrecht (Muller, 1886).

92

Letterlijk; ik heb gezworen met de tong, de geest houd ik vrij van de eed; het boek vertaalt vrij: 'een ghedwonghen eedt is Godt
leedt'.
RAU, SP, 50-1, f. 10'.

93
94
95

Diens Sermonum decades quinque (1552) via Duitse vertaling als Huysboec 1563 in het Nederlands uitgegeven; 1567 en 1568 herdrukken (Hollweg, 1956, m.n. 82-98).
Ook onder de schuilnaam Niclaes Peeters; Johnston, 1984.

96

Voor de taken van een succentor en rector scolarium zie Valkestijn, 1989, 181-188, 194-200.

97

Koorknaap: RAU, SP, 191-3, f. 451, -4 (1536/37 laatste keer). Succentor: 167-4 (1541 e.V.; 1545 pas magister genoemd) â 30
holl.gld. 's jaars, 1553 wegens duurte verhoogd met 6 gld. (50-1, f. 87; uitgekeerd via 191 -5 en -6). Over het rectoraat geen gegevens door ontbreken van scholascerrekeningen. Zijn vrouw, Heusdense schependochter, was als mater choralium ook in dienst van
het kapittel, kon evenals haar man wel eens wat bij verdienen, later als orgeltrapster voor een andere zoon. - Enkele van deze
gegevens gepubliceerd in Bouwstenen, 1971, 210-216. - Lidmaat: GAU, NHG, 404, f. I Iv, f. 6 zoon, f. 13 vrouw en dochter.
Schoolmeester: 1579-1586: Dodt, 1838-1848, III, 255-263, IV, 77.

98

Morsink, 1986. Erasmus' Opera omnia werden 1553/54 door het kapittel aangeschaft, het jaar daarop gebonden (Bouwstenen, 1971,
21 I; nu in de Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Woordenboek der Nederlandsche Taal, III. Theoretisch zou origineel of afschrift zich nog ergens kunnen bevinden. Daar
Wtenbogaert zijn papieren naliet aan de Remonstrantse gemeente te Rotterdam, heb ik alleen in haar bibliotheek - gedeponeerd in
de Centr. Bibliotheek van de gemeente Rotterdam - een klein onderzoek ingesteld (Rogge en Tiele, 1869, nrs. 412, 499 (vermist),
531). Vergeefs was ook de poging in het Centr. archief van de Remonstrantse Broederschap (RAU).

99

100 Hartelijke dank aan mw. prof. dr. LM. Veldman, die mij op weg hielp in dit terrein.
101 Twee voorbeelden, geciteerd volgens vertaling 195 I van het Ned. Bijbelgenootschap: de Here uw God zal uw hart

besnijden,

zodat gij de Here uw God liefhebt met geheel uw hart (Deut. 30:6). - De Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan (Ruth
1:20). - De besnijdenisgedachte is namelijk reformatorisch toegepast in een rederijkersspel: Meeuwis van Dis, 1937, I97r, 1699.
102 Ps. 34:19; 51:19; 109:22; 147:3; ook Jes. 61:1.
103 Kleijntjens en Van Campen, 1932,228.
104 Brands, 1921, 80 r. 1874-1877, 1903-1904; ook de lijdende knecht uit Jesaja 53 klinkt er in mee.
105 Ibidem, 75-76 r. 1717-1722, 1748-1750.
106 Ibidem, 94 r. 2227-2228. Vooral het 20e vers van Jesaja 5 is van belang: die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Voor de interpretatie van dit spel ben ik het dus niet eens met de uitgever, maar met Drewes, 1978-1979, m.n. 6-16. Bestudering
van bijbelvertalingen uit de 16e eeuw was correcter geweest, maar dat vereiste heb ik laten lopen.
107 Aanvulling op de biografische gegevens van Evers, 1920, die eindigen met 1540: in 1541/2 bond Reinier meerdere boeken in voor
het Domkapittel (RAU, Dom, 651-9, 1541/42).
108 Een schoon tafelspel van drie personagien, uitgegeven door Meeuwis van Dis, I 937, 161 r. 374-375. Voor latere datering (i.v.m. regel
1215) dan die van de uitgever zie Augustijn, 1986, 30.
109 Ook andere van de hier genoemde begrippen behoren tot de standaarduitdrukkingen, verzekerde mw. Bogaers me. Zo doen ook
twee vroeg 17" eeuwse emblemata uit Neurenberg - suggestie van mw. Veldman - denken aan Jezus' doorboorde hart en Gods
troost daarmee (Henkei en Schone, 1967, k. 1033, 103 I ; de tweede druk uit 1976 biedt geen aanvullingen bij het thema 'hart').
110 Vgl. de eigenhandige loei communes (onderwerpen, vindplaatsen) van Rol (Heel, Van, 1937, 574); ook de pastoor van Garderen
(Morsink, 1986, 19).
111 Salverda de Grave, 1918, 7, 64, 70. Na bestudering van de door hem uitgegeven inventarissen kan ik niet meer zo onder de indruk
zijn van het aantal boeken van bekende hervormers op Batestein als ik op grond van literatuur twee jaar geleden was.
112 Frédéricq, 1899-1902, IV, 86-87 resp. Heel, Van, 1937,572-573.
113 RAU, SP, 75 en 1085; 1092-4 nagezien tot 1579; zijn jaargenoot Herman van Rijn (zie boven noot 64) wél in 1575/76.
114 Daarin mondt immers de vergankelijkheidstekst uit, die op de grafsteen geparafraseerd is: Jes. 40:6-8 en I Petrus 1:24-25.

LOUISE VAK TONGERLOO

D I R K VAN A B C O U D E

lOud-Utrecht

LOUISE VAN TONCERLOO

DIRK VAN A B C O U D E

