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Oud-Utrecht 

In het begin van de zeventiende eeuw werd een poging ondernomen het 

s Utrechtse platteland te calviniseren. 
Casper H. Staal ( 1946) ontving een deel van zijn 

opleiding aan de priesterseminaria van het aartsbis- Maar veel bewoners van Stichtse kas-

dom Utrecht. Hij studeerde vervolgens aan de . . . . 
telen doen niet mee aan die nieuw-

Universiteit Utrecht algemene literatuurweten
schap. Sedert 1978 is hij werkzaam bij het Museum lichterij. Bij hen vinden rondtrek-
Catharijneconvent in die stad, vanaf 1995 als con- . . 

I kende priesters onderdak. Het huis 
servator. Kerk- en liturgiegeschiedenis zijn, zeker 

als zij de lokale geschiedschrijving raken, aandachts- Den Ham bij Vleuten is zo'n rooms 

gebieden van hem. I . 

I bastion. Op een aan Onze Lieve 

Vrouw gewijd drieluik, afkomstig uit dat kasteel, staat de paap op Den 

Ham afgebeeld. Hij blijkt Johan Ludolph van Rhenen te heten. 
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Drieluik 

In het Museum Catharijneconvent bevindt zich een triptiek dat als hoofdonderwerp 

de 'Laudes Marianae' heeft. Het middenpaneel vertoont de Moeder Gods met het 

kind op de arm. Zij vertreedt de duivel in de vorm van een draak en is voorgesteld 

als de apocalyptische vrouw, bekleed met de zon en staande op de maansikkel. 

Rond haar hoofd zweven twaalf sterren (Openb. 12:1). Zo is zij de vervulling van de 

belofte die God aan Adam en Eva deed in het Paradijs na hun zondeval. Sprekend 

tot de slang zei God: 'Ik zal vijandschap scheppen tussen u en de vrouw, tussen uw 

kroost en haar kroost en dat zal u de kop verpletteren' (Gen. 3:15). Boven Maria's 

hoofd houden twee engelen met zegepalmen een kroon. Vanuit de hemel heft God 

Drie/u* met de Laudes Marianae. Op het middenluik Maria met het Christuskind. Op het linker luikjohan van Wanroy Utenham en zijn 
vrouw Margaretha de Erouxelles en vijf van hun kinderen, S. jan de Doper en de heilige Margaretha. Op het rechter luik Johan 
Ludolphsz. van Rhenen, S. jan de Evangelist en de H. Cunera. Utrecht, Nicolaes van Borculo (?), ca. 1615. Museum Catharijneconvent, 
inv. nr. AëM s 109. 
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Oud-Utrecht 

Titelblad van Petrus Canisius, De Maria Virgine, Ingolstadt, 1577. 

de Vader zegenend zijn hand op en tussen de 

Vader en Maria met haar goddelijke Zoon zweeft 

in de gedaante van een duif de Heilige Geest. 

Rondom Maria zijn in medaillons twaalf van haar 

eretitels afgeschilderd. Sommige zijn goed waar 

te nemen, andere worden gedeeltelijk door de 

twee engelen afgedekt. Vanaf onderaan links zien 

we: Hortus condusus (Omsloten tuin, Hoogl. 

4:12), Turn's eburnea (Ivoren toren, Hoogl. 7:4), 

Fons signatus (Verzegelde bron, Hoogl. 4:12), 

Sicut lilium inter spinas (Als een lelie temidden van 

de doornen, Hoogl. 2:2), Speculum sine macula 

(Spiegel zonder vlek, Wijsh. 7:26), Electa ut sol 

(Uitgelezen als de zon; Hoogl. 6:9), Pulchra ut 

luna (Schoon als de maan; Hoogl. 6:9), Aurora 

consurgens (Rijzend morgenrood, Hoogl. 6:9), 

Cipressus in monte Sion (Cypres op de berg Sion, 

Ecclesiasticus 24:13 (24:17), Puteus aquarum viventium (Put van levende wateren, 

Hoogl. 4:1 5), Porta coeli (Deur des hemels; Gen. 28:17) en ü'w'tos Dei (Stad Gods, Ps 

46(45):S). 

Deze voorstelling van Maria Onbevlekt Ontvangen en de Lauretaanse litanie 

(Litanie van Loreto) bestond al in de 15de eeuw, maar werd in het begin van de 

17de eeuw in het kader van de contrareformatorische benadrukking van de Maria

verering populair. Een rol daarin speelde de jezuïet Petrus Canisius, afkomstig uit 

Nijmegen, die in 1577 te Ingolstadt zijn De Maria Virgine publiceerde. De houtsnede 

in dit werk vertoont dan ook verwantschap met het middenpaneel van ons drieluik '. 

Al eerder trok dit triptiek de aandacht. Het Maria-altaar, mogelijk geschilderd door 

de Utrechtse schilder Nicolaes van Borculo, werd ca. 1875 door het toenmalige 

Aartsbisschoppelijk Museum, een van de participanten in het huidige Catharijnecon-

vent, verworven door schenking. Het was afkomstig uit het kasteel Den Ham bij 

Vleuten, dat in 1857 werd geveild door Hymen Bart van Zijl, weduwnaar van Jacoba 

Maria Leydel. Op de zogenaamde Hamtoren na is dit kasteel in 1870-1871 ge

sloopt2. 

In het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1981 kwam dit triptiek aan de orde in een 

artikel dat conservator P.P.W.M. Dirkse van het Catharijneconvent wijdde aan een 

rijkversierde puntschotel die in hetzelfde museum verblijft3. De met wapenschilden 

en een bijbels-emblematische voorstelling versierde schotel houdt de nagedachtenis 

levend van Johan van Wanroy Utenham en vooral van zijn echtgenote Margaretha 
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de Brouxelles, gehuwd in 1602, en hun acht kinderen. Margaretha's acht kwartieren 

staan in de rand van de schotel gegraveerd. In het artikel van Dirkse speelt het 

Maria-drieluik een rol omdat op het linkerbinnenluik het Vleutense echtpaar en vijf 

van hun kinderen als schenkers in gebedshouding staan afgebeeld. Het echtpaar 

kreeg acht kinderen; Christina (geb. 1603), Elisabeth of Isabel (geb. 1604), Gaspar 

(geb. 1604), Gerarda (geb. ca. 1607), Frederik (geb. 1608), Jacqueline (geb. 1610), 

Johanna (geb. 1613) en Friderik (geb. 1614). Het vijfde kind Frederik stierf zeer 

jong. Van rechts naar links zijn dus naar alle waarschijnlijkheid afgebeeld: Christina, 

Elisabeth of Isabel, Gaspar, Gerarda en Jacqueline. Omdat Johanna, die in 1613 na 

Jacqueline geboren werd, ook vroeg overleed, zal het schilderstuk tussen 1610 en 

vóór 1614 gemaakt moeten zijn. 

Achter de ouders staan in een - toentertijd populair - Italiaans aandoend landschap 

hun beide patronen. Johannes de Doper draagt een lam in zijn handen. In de verte 

van het landschap doopt hij Jezus in de Jordaan, en links voor het bouwwerk wordt 

hij onthoofd. De vrouwelijke heilige is Margaretha die een geketende draak vast

houdt en een kruisje. 

Op het rechterbinnenluik is een geestelijke afgebeeld. Hij oogt als een oudere man, 

heeft een smal wat ingevallen, ascetisch gezicht en is bijna kaal. Hij is gekleed in een 

zwarte toog met daarover een gepliseerde superlie met strookjes kant op de 

schouders. Over de hoge boord van de toog buigt zich een strook van zijn witte 

hemd waardoor de suggestie onstaat dat'hij avant la lettre al een collaar draagt. Hij 

knielt op een bidstoel, waarover een blauw kleed is gedrapeerd. Voor hem ligt een 

gesloten kerkboek waarvan de donkere band met gouden strepen is versierd. 

Achter hem staan twee heiligen. Johannes de Evangelist wordt voorgesteld als de 

jeugdige apostel. Hij draagt als attribuut een kelk waaruit een gifslangetje kronkelt, 

een verwijzing naar de beker met gif, dat voor hem bestemd was, maar waartegen 

hij door een slangetje werd gewaarschuwd. In het landschap achter hem is het vat 

met kokende olie te zien waarin volgens de legende Johannes voor de Latijnse 

Poort te Rome werd geworpen. Maar ook deze poging hem te doden, werd door 

een wonder verijdeld. In hetzelfde landschap zien we Johannes het Boek Openba

ring, de Apocalyps, schrijven. Links boven is vaag het luchtgevecht tussen de apoca

lyptische vrouw en de draak te zien. 

Naast de apostel bevindt zich een tweede heilige: Cunera. Zij draagt vorstelijke kle

dij: een mantel met langs de boorden en op de sluiting edelstenen. Op haar hoofd 

heeft zij een met juwelen bezette kroon. Zij is als Cunera herkenbaar aan de witte 

worgdoek om haar hals. In het landschap achter haar bevindt zich de stal waarin zij, 

volgens haar vita (levensbeschrijving), door de vorstin van Rhenen en een dienst

meisje werd gewurgd4. In de stalopening zien we dit gebeuren. 

Maar wie is de priester die hier werd afgebeeld? We kennen hem zonder naam uit 

de akten van de Utrechtse synode die op 27 en 28 augustus 1612 in de refter van 
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O u d - U t r e c h t 

'D U K 

Gezicht op het dorf> Weuten met de oude 

Willibrordkerk. Tekening door H. Spilman, ca. 

I 780. RAU, Top. Atlas nr. 984. 

het Catharijneconvent te Utrecht 

werd gehouden. Floris Gerritsen, 

de kerkdienaar van Vlueten 

'claachde, dat joncker Wtenharm 

een paap hielt op zijn huys, onder 

decksel van zijn kinderen te laten 

leeren, ende ondertusschen door 

de pauselijcke exercitien tvolck 

seer vant gehoor des goddelijc-

ken woords vervremde, 2. dat 

van gelijcken deselve exercitien opt huys te Nijveld onderhouden wierden tot 

grooten afbrueck van de religie' \ Dirkse zegt over deze paap: 'Mogelijk was hij het 

waar protestants Vleuten zo'n last mee had', waarmee hij doelt op de enkele prote

stanten die Vleuten telde. En aan het slot van zijn artikel: 'Onbekend bleef ook de 

identiteit van de priester op het rechterbinnenluik van de triptiek die de kinderen 

Van Wanroy Utenham les gaf. Was hij het wellicht die de bijbelse allegorie 'godt 

gheeft die wasdom' [op de zilveren schotel, CS.] bedacht?'6. 

Terecht bracht Dirkse dit Maria-triptiek uit het begin van de 17de eeuw in verband 

met de Onze Lieve Vrouwebroederschap die in 1471 in de kerk van Vleuten ge

sticht was, waarbij de Utenhams een belangrijke rol speelden '. Toen, na de beel

denstorm op Sint Marcusdag (25 april) 1567 door drie vendels soldaten van Hen

drik van Brederode, die op weg waren van Vianen naar Amsterdam, de Vleutense 

parochiekerk voorlopig werd overgedragen aan de calvinisten, bleef, zo weten we, 

de broederschap bestaan. Zij zette haar activiteiten min of meer in het geheim 

voort op Den Ham, welks adellijke (of volgens Buchelius: semi-adellijke) familie het 

oude geloof trouw bleef. Het middenpaneel van de triptiek is dan ook geheel aan 

Onze Lieve Vrouw gewijd. 

Is er in de Vleutense archieven een priester te vinden die in deze periode met de 

broederschap en met de familie Van Wanroy Utenham zoveel van doen heeft 

gehad, dat hij op dit altaarstuk staat afgebeeld? De bronnen zijn schaars, doch ik ben 

van mening dat identificatie thans mogelijk is. Uitgangspunt daarbij zijn de twee hei

ligen achter de geestelijke: Johannes en Cunera. Zij vormen namelijk een rebus die 

zich laat oplossen als 'Johannes van Rhenen'. Johannes de Evangelist is de patroon 

van zijn voornaam; Cunera, wier relieken in Rhenen werden vereerd, vormt de 

oplossing voor zijn achternaam. 

In zijn studie over het honderdjarig bestaan van de neogotische Willibrordkerk te 

Vleuten stelde D.W. Gravendaal aan de hand van de toen bekende gegevens een 
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lijst van pastoors van de parochiekerk samen8. Tevens gaf de auteur de namen van 

hen die als vicaris aan de kerk van Vleuten verbonden waren. In die lijst van vicaris

sen staat de naam Johannes van Rhenen. De oplossing van de rebus wordt daarmee 

ondersteund door gegevens uit archieven die op Vleuten betrekking hebben. 

De naam Johannes van Rhenen treffen we aan in de inventaris van de pastoriegoe

deren die pastoor Hendrik Willemsz. van Segvelt op 3 mei 1611 dicteert aan nota

ris Antonis van Deuticum. We lezen daar: 'Item de Heer Johan van Rhenen, capel-

laan van Sint Nicolaas Altaar in de kerk tot Vleuten, moet de pastorij alle jaren 

geven een loot silvers'9. 

Dit Sint Nicolaasaltaar in de parochiekerk te Vleuten werd voor het eerst genoemd 

op 13 februari 1301. Hubertus van Themaat stichtte toen een vicarie op het altaar 

van Sint Nicolaas en legateerde tien morgen land op Themaat aan dat altaar1". Later 

werd de vicarie voor de helft verbonden aan het altaar in de huiskapel op Den Ham. 

In een brief van juli 1606 berichtte Jacob Bool, kanunnik van het kapittel van Sint 

Marie te Utrecht, aan de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer over de Nicolaas-

vicarie. Hij schreef hoe, lang geleden, in het begin van de burgeroorlog, de vicarie 

op het Sint Nicolaasaltaar in het Huis Den Ham vacant was door het overlijden van 

Balduinus Clivius (Boudewijn van Kleef). De heer van Utenham, Johan sr., de vader 

van Johan jr., had als patroon van deze vicarie zijn oudste zoon Frederik benoemd 

om, naar hij zei, de vicarie te redden van confiscatie. Toen Frederik in I 586 voortij

dig overleed, wees hij zijn volgende zoon Johan jr. (onze Johan) voor deze functie 

aan, hoewel deze op dat moment nog minderjarig was, namelijk ongeveer zeven 

jaar. Johan jr. had de vicarie bijna zestien jaar in zijn bezit, tot hij op 6 februari 1602 

met Margaretha de Brouxelles in het huwelijk trad. Omdat hij - als leek - niet zelf de 

mis had kunnen lezen, had hij uit de inkomsten van de vicarie, groot 80 gulden, twee

maal per week door een andere priester een mis laten lezen. Na zijn huwelijk deed 

Johan jr. afstand van zijn vicarie ten behoeve van zijn jongere broer. Aangezien hij in 

deze periode de vicarie in bezit had gehad niettegenstaande een aantal kerkrechtelijke 

onregelmatigheden, zoals een te jonge leeftijd, zijn niet-clericale staat, en een benoe

ming met voorbijgaan van de kerkelijke autoriteiten, verzocht Johannes jr. van 

Wanroy Utenham bij monde van kanunnik Bool hiervoor vergiffenis. Hij verzocht 

bovendien om, nu zijn broer volgens geruchten in Hongarije was omgekomen ", 

gedurende vier jaar de vruchten van de vicarie (125 gulden) te mogen aanwenden 

voor het herstel van de altaarornamenten, die in de tijd van Brederode waren 

geroofd en verwoest. Na die vier jaar (1610) zou hij een geschikte persoon als vica

ris aanstellen 12. Ruim een halve eeuw later, in 1673, wordt in een inventaris van 

pastoriegoederen dit altaar weer genoemd wanneer pastoor Johannes van Aelst 

over tien morgen land opmerkt: 'gefundeert aan den outaer van St. Nicolaes tot 

Vleuten in de kerck'13. 
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Oud-Utrecht 

Als we deze gegevens over de vicarissen van de Nicolaas-vicarie in een schema zet

ten ontstaat het volgende beeld: 

1528, 1547 vermeld Hr. Balduinus Dirksz. Clivius 

.... - 1586 Frederik Utenham -f 1586 

1586- 1602 Johan van Wanroy Utenham jr. 

1 602 • 1 606 Frederick van Wanroy Utenham, f in Hongarije 

1606- 1610 vacant 

1610-... Hr. Johannes van Rhenen 

De buitenluiken 

Het rechterbuitenluik van het Mariatriptiek in het Catharijneconvent sluit in zijn ico

nografie aan op Sint Nicolaas. De heilige bisschop, met baard, houdt in de linkerhand 

een kromstaf, met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij is bekleed 

met de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid: op het hoofd heeft hij een mij

ter (mitra simplex), over zijn albe draagt hij een rood fluwelen dalmatiek die met fran

jes is afgezet, en daaroverheen een goudgele koorkap met goudborduursel. Aan zijn 

handen heeft hij pontificale handschoenen. Naast Sint Nicolaas staat een vleeskuip 

waarin zich de drie knaapjes bevinden die hij volgens de legende ten leven wekte. 

Zijn buurman is Sint Willibrord, de patroon van de Vleutense parochiekerk. Hem 

zien we zijn kruisstaf in het zogenaamde Willibrordputje van Heiloo steken, terwijl 

hij in zijn rechterhand een model van de Utrechtse Domkerk houdt. De overige 

Willibrordattributen zijn een wijnton en twee wijnflessen. Ook hij is bekleed met 

zijn pontificalia: hij draagt een mijter van witte gedamasceerde zijde, handschoenen, 

een groene dalmatiek en een rode koorkap, voorzien van zilverborduursel en met 

goudgalon langs de zomen. Daarmee heeft het rechterzijluik van het Vleutense 

Maria-triptiek zijn betekenis gekregen. 

Op het andere buitenluik zien we de apostel Andreas, blootsvoets zoals het aposte

len betaamt, met als attribuut het andreaskruis en een boek. Naast hem staat de 

maagd en martelares Barbara met haar toren waarin de (vaak voorkomende) drie 

raampjes zitten. Kunnen we hun op dit altaar een betekenis toekennen? In ieder 

geval zorgen Andreas en Barbara voor de symmetrie in de compositie. In gesloten 

toestand staan de heiligen twee aan twee op de buitenluiken. Maar verder dan deze 

open deur kom ik niet. Barbara, de patrones van een gelukzalige dood, komen we 

vaak tegen bij zielenbroederschappen. Van zo'n broederschap in Vleuten is evenwel 

niets bekend, evenmin zijn schriftelijke gegevens overgeleverd van een Barbaravica-

rie of -altaar. 
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Voor Andreas ligt het al even moeilijk. Voor zijn aanwezigheid moeten we waar

schijnlijk naar een ander altaar dat de Vleutense parochiekerk rijk was, gelegen aan 

de noordzijde. Volgens een akte van 1367 ter attestatie van de stichting in 1350 

door Johannes Eliasz. van een vicarie op dit altaar was dit in vroeger tijd toegewijd 

aan Petrus, Andreas en Johannes de Evangelist. Later, in 1367, heet dit altaar toege

wijd aan de God Almachtig, de heilige Maagd Maria, de heilige apostelen Petrus en 

Paulus en alle heiligen. Zou het kunnen zijn dat om de een of andere reden de her

innering aan Andreas tot de 16e eeuw is blijven bestaan? Dat zou dan Andreas op 

het drieluik verklaren H. 

Hoe oud de kerk in Vleuten is, is onbekend. De eerste keer wordt de Will ibrord-

kerk van Vleuten in de schriftelijke bronnen genoemd in een oorkonde van I febru

ari 1224, vervolgens nogmaals in 1241 '\ Maar volgens hedendaagse opvattingen 

zou de Vleutense kerk zeer waarschijnlijk al van vóór 1000 kunnen stammen 16. Het 

Willibrordpatrocinium is nogal eens gegeven aan kerkgebouwen waarvan de over

levering wil - terecht of onterecht - dat Willibrord de stichter van de kerk zou zijn. 

Over Vleuten is een dergelijk stichtingsverhaal niet bekend. 

Als de Vleutense kerkstichting inderdaad teruggaat tot de na-Karolingische tijd, is 

het mogelijk dat het patrocinium in de loop der eeuwen is gewijzigd. Het 

, , „ r ^ Willibrord-patrocinium komt pas voor sedert de 

twaalfde eeuw. J.H. Kok voert van dit type wijzi

gingen in zijn dissertatie meer voorbeelden aan'7. 

Zo was de kerk van Dokkum aanvankelijk aan de 

H. Paulus gewijd. Pas later wordt Bonifacius 

kerkpatroon van deze oude Friese kerk. 

Misschien heeft ook de Vleutense kerk, die zo 

dichtbij het vroegere Romeinse castellum De 

Meern en aan de limes gelegen is, vroeger een 

andere kerkpatroon gehad. Welk dat oude pat

rocinium dan zou zijn geweest blijft voorlopig in 

nevelen gehuld. 

Terug naar Johannes van Rhenen. Hij wordt 

geportretteerd als een oudere man, waarschijn

lijk de vijftig reeds gepasseerd. Zijn geboortejaar 

moet dan zeker gezocht worden vóór 1565. 

Over zijn geboorteplaats zijn geen aanwijzingen. 

Maar zijn achternaam luidt Van Rhenen. Een der-

Drieluik met de louées Marianae in gesloten toestond. Links de H. 

Barbara en Andreas, rechts de H.H. Nicolaas en Willibrord. 

Utrecht, Nicolaes van Borculo (?), ca. 1615. Museum Catharijne-

convent, im. nr. ABM s 109. 
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Het dorp Vleuten met de oude Sint 
Willibrordkerk, gezien vanuit het noorden. 

Tekening door D. van den Burg, ca. 1756. 
RAU, Top. Atlas nr. 982. 

gelijk toponiem als achternaam 

kan iemand krijgen als hij uit dit 

Utrechtse stadje aan de Rijn af

komstig is. Het is dus aantrekke

lijk ten aanzien van Johannes en/ 

of zijn familie een herkomst uit 

Rhenen in het vizier te nemen. 

Op grond van het Mariale triptiek en vanwege het feit dat hij op Den Ham onder

wijs gaf, is het aannemelijk te denken dat Johannes van Rhenen gestudeerd heeft. 

Een licentiaat of een baccalaureaat in de theologie, de beide rechten of de artes zou 

hij behaald kunnen hebben aan een universiteit buiten de Republiek der Zeven 

Verenigde Provinciën. 

Daar Johannes van Rhenen onvindbaar is in de lijsten van missionarissen die werk

zaam waren in de Hollandse Zending, zou Van Rhenen eerder een 'zwervende' 

regulier kunnen zijn dan een seculier. De Laudes Marianae lijken te wijzen naar 

iemand met een voorkeur voor deze door de jezuïeten gepropageerde devotie. 

Maar zijn reeds genoemde hoge boord doet ook de gedachten in de richting van 

een seculier gaan. Onbekend is de periode gedurende welke hij op Den Ham ver

bleef, waar hij overleed en waar hij werd begraven. 

Vragen te over dus. Maar er wordt naast Johannes nog een andere Van Rhenen in 

Vleuten genoemd. Weliswaar wordt in het Necrologium Missionis van de francisca

nen Johannes van Aelst (1631-1673) als primus missionarius (eerste missionaris) te 

Vleuten vermeld, maar in de inventaris van de Vleutense pastoriegoederen, door 

pastoor Van Aelst op 7 maart 1673 op zijn sterfbed opgesteld lezen we: 'Waar en 

boven nog in wezen is geweest voor mijn vertreck van Vleuten het tombel [= bal

dakijn] daar de pastoor onder gong als de processie geschiedde, berustende op den 

huize den Ham, al waar ik het gezien heb. Twee a drie kerckkisten inhoudende ver-

schijde choorcappen ende briven van de kerck, aldaar mede op den Ham. Enige 

boecken van de overleden pastoor Huibert van Rhenen ook aldaar'ls. Maar van 

deze Huibert van Rhenen weten we niets meer dan het hier gemelde. De vraag rijst 

of er wellicht een familie-relatie bestaat tussen beide priesters? Waren het broers 

of neven? Straks komen we op Huibert van Rhenen terug19. 

Johannes Ludolphi 

We maakten kennis met de achternaam Van Rhenen en suggereerden dat Johannes 

die naam wel eens gekregen zou kunnen hebben omdat hij uit Rhenen afkomstig 
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was: Rhenen, dat geheiligd was door de aanwezigheid van de relieken van de heilige 

maagd en martelares Cunera. Haar vinden we op het triptiek dan ook afgebeeld als 

beschermster van Johannes van Rhenen. Nu blijkt er in Rhenen een andere 

Johannes te zijn opgetreden waarvan aantoonbaar is dat hij een bijzondere band had 

met Cunera, de in de Cunera-hagiografie bekende priester Johannes Ludolphi, de 

redder van de Cunera-relieken. 

Zijn naam komen we in Rhenen voor het eerst tegen in de rekening van 1572/73. 

Hij ontving als Jan Lulofsz. presentiegelden van de kerk. Zijn naam wordt vermeld 

zonder kwalificatie2". In de rekening van 1573 komen we hem in een zelfde soort 

post weer tegen, nu echter met de kwalificatie clericus en clerck, wat er op wijst dat 

hij tot de geestelijke stand behoorde, zonder nochtans tot priester te zijn gewijd21. 

In 1578 heet hij Heer, de aanspreektitel van een tot priester gewijd geestelijke22. 

Ais Johannes Ludolphi zijn wijding ontving op de gebruikelijke leeftijd van 24/25 jaar, 

moet hij geboren zijn tussen 1549 en 1553. Vanaf 1579 zijn er geen Rhenense reke

ningen meer zodat deze bron dan droog staat. Een andere vermelding levert ons 

het ledenregister van het Heijlige Sacraments Gilt ofte Broederschap binnen Rhenen van 

I mei 1588: Johann Luijloffsz. priester23. Vanaf dat jaar zwijgen de Rhenense archie

ven voorlopig over Johannes Ludolphi. 

Wanneer in Rhenen de reformatie doorbreekt, staat het Cunera-heiiigdom onder 

zware druk. Arnout van Buchell noteert in zijn Diarium: 'Juli 1580. In deze maand 

namen de Utrechtenaren op verzoek van schout Laurens van Nieuwenhoven de 

kerken van Rhenen in en vernielden de beelden'2'1. 

Een van de priesters die op dat moment sterk betrokken lijkt bij het Rhenense hei

ligdom is Joannes Ludolphi. In of rond 1600 vluchtte hij met de inhoud van de 

reliekschrijn naar Den Bosch. Daarbij werd hij geholpen door de norbertijnen te 

Maarsbergen. Niet lang daarna vonden twee overdrachten plaats. Thomas van 

Buerlo, een Zutphens edelman, verwerft van Johannes Ludolphi op zeker moment 

een gedeelte van de relieken. Op zijn beurt begiftigt Thomas van Buerlo vóór 1602 

zijn vaderstad met een of meer Cunera-relieken en schenkt de overige aan de 

jezuïeten te Emmerik. Johannes Hasius, rector van het jezuïetencollege aldaar, 

neemt ze op 2 januari 1602 in ontvangst. Schenker en ontvanger maken van de 

overdracht een protocol op. Daarin lezen we wat deze schenking behelsde: 'een 

been uit de arm of de scheen; een rond bot uit de hals, twee partikels als delen van 

een vinger, twee familie-onderscheidingstekenen van haar [= Cunera's, CS] vader 

en moeder, gesneden uit haar kleed, en een bundeltje draden uit de heilige dwale 

die de wurgdoek was - dit alles samengewikkeld in gebloemde zijde'. Uit deze om

schrijving lezen we dat de wurgdoek zelf zich niet bevond in de reliekenschat die 

naar Emmerik kwam; er is slechts sprake van een 'bundeltje draden'25. 

Toen Johannes Ludolphi op 7 mei 1615 overleed, vond een officiële visitatie plaats 

van de Cunera-relieken die hij onder zich had gehouden. De kist werd geopend en 
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johan Ludolphsz. van Rhenen, detail van het 

rechter binnenluik van de Laudes Mahanae. 

Utrecht, Nicolaes van Borculo (?), ca. 1615. 

Museum Catharijneconvent, inv. nr. ABM s 

109. 

drie Utrechtse geestelijken in

specteerden de inhoud. Dat wa

ren Wilger van Moerendael, 

deken van het kapittel van Sint 

Pieter, Victor Scorel, vicaris en 

tevens de oudste priester van 

hetzelfde kapittel, en Jacob Bool, 

it 1 kanunnik van Sint Marie. Gedrie-

en beschreven zij de inhoud van 

de vier aanwezige reliekenpak

ketten en maakten een akte van 

de visitatie op. Uit dit stuk weten 

we dat de beroemde wurgdoek 

van Cunera zich toen in een van 

de vier pakketten bevond. 

De Bollandisten publiceerden de 

akte in de door hen uitgegeven 

Acta Sanctorum 26. Vervolgens, zo 

willen alle auteurs (zonder bron

vermelding), belandde de schat in 

Utrecht bij de apostolisch vicaris

sen. Maar de voorwerpen vielen in handen van de calvinisten. Everhard Botter, een 

vrome katholiek, gehuwd met Ida van Mierlo, kocht ze echter terug voor de som 

van 2000 guldens. Hun nichtje joffer van Rijneveld, een religieuze, schonk daarop 

een aantal relieken aan Johannes Moors, sedert 1621 prelaat van de abdij van Berne 

en eerder pastoor van Berlicum in Noord-Brabant. Deze transactie vond waar

schijnlijk plaats in I 623. Moors bracht ze naar Kaathoven bij Berlicum, waar ze tot 

1648, de Vrede van Munster, werden vereerd. Na het sluiten van de Vrede was 

verdere verering ter plaatse onmogelijk geworden en verhuisden de relieken naar 

Bedaf in het land van Ravenstein. Tenslotte werden deze relieken in 1784 verdeeld 

tussen de kerken van Berlicum en Heeswijk, waar ze nog altijd zijn. 

Maar niet alle Cunera-relieken verhuisden naar Brabant. In ieder geval de wurgdoek 

en een gedeelte van de schedel, maar mogelijk nog meer relieken bleven in Utrecht 

achter. Ze werden waarschijnlijk bewaard in de kerkschat van de schuilkerk van 

Sint Gertrudis te Utrecht. Met de afscheiding in 1723 van een deel van de 

Utrechtse geestelijkheid en gelovigen van Rome, die zich voortaan Rooms-katholie-
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ken van de Oud Bisschoppelijke Clerezie noemden, kwamen de Cunera-relieken in 

het bezit van het metropolitaan kapittel van Utrecht. Hoewel de oud-katholieken 

(vanaf 1889 is dit de naam van de Oud Bisschoppelijke Clerezie) in de negentiende 

eeuw een aantal Cunera-relieken verbrandden omdat ze van mening waren dat het 

gebeente onecht was, werden in ieder geval de wurgdoek en de schedelreliek 

gespaard. De doek werd museumbezit en was tussen 1928 en 1970 te zien in het 

Oud-Katholiek Museum aan de Mariahoek te Utrecht. Sedert 1979 is de doek ten

toongesteld in het Museum Catharijneconvent te Utrecht, waar het Oud-Katholiek 

Museum zijn bezit exposeert27. De schedelreliek rust tot op de dag van vandaag in 

de altaartombe van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal aan het Willemsplant

soen te Utrecht. 

Johannes Ludolphi verdwijnt na de reliekenoverdracht aan Thomas van Buerlo 

omstreeks 1600 een poos in het niets. Nog twee keer kwam ik zijn naam tegen. 

Allereerst is daar zijn al genoemde dood: op 7 mei 1615 overlijdt 'Johannes 

Ludophi, vicarius van de kerk van Rhenen, op een Bossche pelgrimstocht'28. Ten

slotte komen we zijn naam nog één keer in Rhenen tegen. Op 20 augustus 1618 

ontving Jerephaes Jansz. ten behoeve van zijn dochter Jutge Jerephaes 18 Carolus 

guldens 'vanweege [...] zal. Domheer Jan Ludolphsz. van zijn presentie [...] jaar 

1616'29. Uit 'zaliger' lezen we wat we al wisten, namelijk dat Johannes Ludolphi was 

overleden. 

Is Johannes Ludolphi te Rhenen identiek met Johannes van Rhenen te Vleuten? Het 

is een aantrekkelijke hypothese die veel zou verklaren. Zonder persoonlijke verbin

ding tussen Johannes van Rhenen en Cunera is, afgezien van de rebus, niet te ver

klaren waarom Cunera op het triptiek staat afgebeeld. De Vleutense parochie en 

later de statie had geen enkele relatie tot deze regionaal zo uitbundig vereerde 

maagd-martelares. 

Dankzij een akte uit 1609 valt de vereenzelviging tussen beide Johannessen te 

bewijzen. Cornelisz. Jansz., zoon van wijlen Jan Cornelisz. op Bottenstein, wonende 

te Veldhuizen, ontvangt op 20 februari van dat jaar in pacht van Johan van Reene 

'priester als rector ofte capelaen inder tyt van dwylen Haarsche capelle eene mer

gen boulants, ofte soo groot ende cleijn alse vanoudts gelegen is, aen dye oostsyde 

vant dorp te Vlueten, leggende gemeender voor met noch twee andere mergens 

toe behoerende dheylige kercke van Vlueten genaempt het wijnlant'. De akte was 

ondertekend door Joan Wyten Hamme [= Johan van Wanroy Utenham], Cornelis 

Jansz., Hendrik Willems [van Segveldt, pastoor te Vleuten], en Johan Ludolph van 

Reene, vicarius. Daarmee is een sluitend bewijs geleverd voor de identificatie van 

Johannes Ludolphi als Johannes van Rhenen30. 

In combinatie met andere gegevens ontstaat het beeld dat Van Rhenen hoogstwaar

schijnlijk sedert 1609 op Den Ham verblijft. In dat jaar ontbrandde wederom een 

CASPER STAAL JOHAN LUDOLPH VAN R H E N E N , VICARIS TE VLEUTEN 



lOud-Utrecht 

't Huys den Ham te Vleuten, gravure door C. Specht, 1698. PAU, 

TA IllOnr. 17. 

strijd tussen Johan van Wanroy Utenham en de 

collator van de parochiekerk, het kapittel van 

Oudmunster. Het ging om de benoeming van de 

pastoor. De zittende herder, Hendrik Willems 

van Segvelt, was flink op leeftijd. Van 

Oudmunster ontving hij een soort pensioen. 

Maar terwijl de indruk wordt gewekt dat de kas

teelheer een nieuwe pastoor benoemd wil zien, continueerde het kapittel op 22 

mei 1609 het dienstverband met de bejaarde Van Segvelt. Van Wanroy Utenham 

wilde niet wachten op de dood van de oude man (hij overleed in 161 I ) en haalde de 

priester die hij van De Haar kende, naar zijn kasteel om een vitalere contrarefor-

matorische geestelijke in zijn directe omgeving te hebben. De parochiekerk was 

immers buiten gebruik voor de katholieken en Den Ham omtwikkelde zich als een 

lokaal steunpunt voor hen die de oude religie trouw wilden blijven. De indruk 

wordt gewekt dat het kapittel van Oudmunster vóór alles wenste dat zijn collatie-

recht werd gerespecteerd tegenover de heer van Den Ham en grote bezwaren had 

tegen Johan van Rhenen als katholiek priester31. 

Er zijn aanmerkelijke lacunes in het curriculum vitae van de Rhenens-Vleutense 

Johannes Ludolphi, zowel wat betreft zijn afstamming, zijn opleiding en zijn priester

wijding. De periodes tussen I 588 en 1600 en tussen 1602 en 1609 zijn duister. Ook 

over de dood van Johannes Ludolphi in 1615 zijn we nauwelijks geïnformeerd. Er 

blijven bovendien nog andere vragen. Is er misschien een relatie tussen de sterfda

tum en het ontstaan van het triptiek? Een bevestigend antwoord is op grond van de 

gedragen wereldlijke en geestelijke kleding waarschijnlijk. Tenslotte valt het op dat 

hij in de akte van 1618 'Domheer' heet. 

Huibert van Rhenen? 

In zijn 100 jaar Willibrordkerk Vleuten vermeldt Gravendeel dat pastoor Huibert van 

Rhenen sterft in 1631: 'Na Van Segvelt stond hier pastoor Huibert van Rhenen 

maar van hem is verder niets bekend'. Zijn pastoraat zou dan na 1611 hebben kun

nen aanvangen, het sterfjaar van Hendrick Willemsz. van Segvelt. Over de periode 

1611 tot 1631 zijn we verder niet ingelicht. 

In 1631 trad vanuit Woerden Joannes van Aelst aan, over wie we weer redelijk 

gedocumenteerd zijn. Een prangende vraag is hoe het mogelijk is dat een pastoor 

die maximaal twintig jaar, van 1611 tot 1631 de Vleutense katholieken tot herder 

was, geen spoor heeft achtergelaten? Maar wat weten we uiteindelijk van het 

bestaan van Huibert van Rhenen? De enige vermelding over hem is te vinden in de 

CASPER STAAL JOHAN LUDOLPH VAN RHENEN, VICARIS TE VLEUTEN 



De ridderhofstad Den Ham te Vleuten, gravure naar een tekening 
van Jan de Reijer, 1744. Museum Catharijneconvent, A&M, sch. 
109. 

inventaris van de pastoriegoederen die de toen

malige pastoor Joannes van Aelst op 7 maart 

1673 op zijn sterfbed dicteerde. Als hij spreekt 

over enkele kerkbezittingen die op Den Ham 

zijn opgeslagen, zegt hij; 'Eenige boecken van de 

overledene pastoor Huibert van Rhenen ook 

aldaar',2. 

Ik heb de indruk dat de stervende pastoor Van Aelst zich in de voornaam van zijn 

voorganger vergiste en zo voor de geschiedenis van de Vleutense kerk een bedie

naar creëerde die nooit heeft bestaan. Wanneer hij in plaats van Huibert van 

Rhenen de in 1615 gestorven Johannes van Rhenen bedoelde, wordt een lacune van 

twintig jaar terug gebracht tot zestien jaar. Daarnaast constateerde Dirkse al dat de 

paap op Den Ham een geleerd man moet zijn geweest. Dat blijkt dan uit Van 

Rhenens boeken die Van Segvelt kende en die nog op de ridderhofstad in de kast 

stonden. In dit verband is het interessant om te wijzen op de pastoorsbibliotheek 

van de rooms katholieke Willibrordusparochie, die de eeuwen heeft overleefd en 

sinds 1982 met het parochie-archief bij het Rijksarchief in Utrecht in bewaring is 

gegeven. Elf titels daaruit dateren van vóór 1616. Daarvan hebben er zes een jezuïet 

als auteur terwijl één titel geschreven is door een jezuïet die later overging naar 

een andere orde. Is dit een nieuwe aanwijzing om Johan van Rhenen te plaatsen in 

de omgeving van de jezuïeten, of zeker onder hun sympathisanten"? Na Johan van 

Rhenens dood in 1615 blijft een gat over tussen 1615 en 163 I. Wie bediende in die 

tijd de Vleutense katholieken? 

Nu de Vleutense vicaris Johannes van Rhenen vereenzelvigd mag worden met de 

Rhenense vicaris Johannes Ludolphi is een brug geslagen tussen twee tot op heden 

gescheiden terreinen. Dit artikel, een bijdrage aan de geschiedenis van Vleuten en 

Rhenen, is daarmede echter niet het laatste maar het eerste hoofdstuk in de ont

raadseling van een puzzel. Want hoewel de lacunes in het curriculum vitae van 

Johannes Ludolphi van Rhenen de nieuwsgierigheid prikkelen, is in het licht van het 

boven vermelde de nogal duistere vlucht van de Cunerarelieken uit Rhenen naar 

diverse locaties in en buiten de Republiek nog spannender. Is het mogelijk meer te 

weten te komen over de man die het gebeente en de andere relikwieën van Cunera 

van Rhenen in veiligheid bracht? Valt met meer precisie te traceren, hoe haar relie

ken werden verdeeld over diverse locaties? Er is meer gebeurd dan in de Acta 

Sanctorum te lezen valt. 
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Besluit 

Dit artikel ving aan met de zilveren puntschotel die uit het kasteel Den Ham afkom

stig is en die een zo erudiete iconografie heeft. Dirkse suggereerde dat de schotel 

wel eens in verband zou kunnen staan met de paap op het drieluik, die we inmid

dels hebben leren kennen als Johannes Ludolphi van Rhenen. Maar de schotel heeft 

zilvermerken, onder andere een jaarletter. Die wijst onomstotelijk op 1624. Dan is 

Johan van Rhenen al negen jaar dood. Het is dus 

weinig aannemelijk dat hij de ontwerper is 

geweest van de iconografie van de schotel. 

Intrigerend is dan de vraag: wie dan wel? Met wie 

had Margaretha de Brouxelles in 1624 contact 

zodat zo'n erudiet iconografisch programma op 

de schotel gegraveerd kon worden? Zat er wéér 

een paap op Den Ham? Of komt het idee van de 

voorstelling van Margaretha zelf? 

Nu de vraag naar de identiteit van de afgebeelde 

paap op Den Ham is beantwoord, rijst een nieu

we met betrekking tot de schotel. En nog iets 

anders blijft onopgelost. Wie met een strijklicht 

over het middenpaneel gaat, zal constateren dat 

het gezicht van Onze Lieve Vrouw ooit bekrast 

is met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een 

mes. Die beschadigingen zijn op enig moment 

hersteld. Maar, wie bekraste Maria, wanneer en 

waarom? 

Zilveren puntschotel, Utrecht, 1624. Diameter 29,5 cm. 

Voorgesteld is een boom met tuinierend ]ohan van Wanroy 

Utenham en Margaretha de Brouxelles. 'God gheeft die was

dom'. Om de stam van de boom cirkelt zich een wijnstok met 

de namen van hun beider kinderen. Op de rand acht wapen

schilden, kwartieren van Margaretha de Brouxelles. Museum 

Catharijneconvent, inv. nr. ABM m 1346. 

Biografie van Johan Ludolph van Rhenen 

ca. 1550 Johannes Ludolphi geboren (op zijn 24ste of daaromtrent zal hij priester zijn gewijd; op het schilderstuk van 1614/15 

wordt hij ruim 50 jaar geschat). 

1572/1573 Eerste vermelding in Rhenen. Presentiegeld Jan Lulofsz. 

I 573 Jan Lulofsz., clericus. 

1578 Heer Jan Lulofsz. 

I 579 Geen vermelding meer want Rhenen wordt protestant. Geen gegevens over de aan- of afwezigheid. 

I 580 Beeldenstorm in Rhenen. 

I 588 Johan Luijloffsz. priester lid van het Heijlige Sacraments Gilt ofte Broederschap binnen Rhenen. 

1600 Vlucht naar Den Bosch, vervolgens naar Utrecht. De relieken in handen van de calvinisten. 

1602 Johannes Ludolphi schenkt Thomas van Buerlo een aantal relieken. 

vóór 1609 Johannes Ludolph van Reene bedient als 'rector ofte capelaen de Haarsche capelle' (kapel bij kasteel De Haar). 

I 609 2 febr. Johan Ludolph van Reene, vicarius, doet de pacht van grond aan de oostzijde van Vleuten over aan Cornells Jansz. 

1611 Vermelding van Johannes van Rhenen als kapelaan van het Nicolaasaltaar te Vleuten. 

1612 Synode met de klacht van de predikant te Vleuten, Floris Gerridsen. over de paap op Den Ham en Nijveld. 

1614/15 Nicolaas van Borculo (?) schildert het Vleutense triptiek. 

1615 juli 5 Johannes Ludolphi, vicarius ecclesiae Rhenensis, overlijdt op een pelgrimstocht naar Den Bosch. 

1618 'zal. Domheer Jan Ludolphsz.' 
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