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Uit de archie venrijkdom van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht 

1. Inleiding achtergronden van een oorkonde uit 1247 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Veel land en diverse boerderijen in de omgeving van Breukelen hebben in 
de loop der eeuwen deel uitgemaakt van de bezittingen van de Ridderlijke 
Duitsche Orde of zijn nog haar eigendom en veel personen uit ons gebied 
hebben met de Orde te maken gehad. 

De geschiedenis van deze Orde begon tijdens de 3de kruistocht. Toen werd 
een noodhospitaal, het "Hospitaal van Sint-Marie der Duitsers te Jeruza
lem", ingericht voor gewonde en zieke strijders bij het beleg van Accon in 
1190. In 1198 bleek het nodig om aan het hospitaal een strijdbare broeder
schap te verbinden. De s ta tu ten van de Orde werden in 1199 door paus 
Innocentius III bekrachtigd. Geleidelijk breidde de Orde zich uit, zowel in 
Azië als in Europa , waar zij allerlei onroerende goederen kreeg. H a a r 
bijdrage tot de kerstening van het tot dan nog heidense Pruisen was zo groot 
dat ze daar een eigen staat mocht stichten.1 

In 1231 kreeg de Orde een huis met grond net buiten de stad Utrecht ten 
geschenke. Daar werd in 1232 een commandeurshuis gevestigd, waar in een 
door de Orde benoemde commandeur zijn intrek nam. Hij ging meteen druk 
aan de gang om de nieuwe vestiging uit te bouwen tot een volledig convent. 
Dat ontving haar inkomsten vooral uit de opbrengsten uit land dat door 
allerlei lieden aan de Orde werd gegeven. 

In vredestijd werd de kleding van de ridders vooral gekenmerkt door een 
lange witte mantel met daarop, aan de linkerzijde, een zwart kruis. 

Na de Reformatie kreeg de Balije van Utrecht een protestantse s ignatuur 
en lag de nadruk sterk op de christelijke liefdadigheid. Die charitatieve taak 
vervult ze tot op de dag van vandaag. Wat bleef was de voorwaarde dat alleen 
pe r sonen tot de Orde werden toegelaten die vier adellijke grootouders 
hadden en van wettige geboorte en goede zeden waren. 

Het archief 

Gedurende de eerste 3V2 eeuw vormde de Ridderlijke Duitsche Orde te 
Ut recht een omvangrijk archief, zowel op de landcommanderij als op de 
daaronder vallende commanderijen. Na de kerkhervorming probeerden de 
landscommandeurs daarvan te redden wat er nog te redden viel. Zoveel mo
gelijk archivalia werden bijeengebracht op het hoofdhuis te Utrecht, m a a r 
vrijwel zeker is toen ook heel veel verloren gegaan. Op 22 oktober 1661 kreeg 
de secretaris opdracht een inventaris te maken van wat nog aanwezig was. 

In de F ranse Tijd kreeg de orde in 1807 bevel van koning Lodewijk 
Napoleon om hun hele inventaris met het archief en de administrat ie ui t 
Ut rech t over te brengen naa r een huis in Den Haag. Daar r a a k t e n veel 
s tukken in het bezit van de familie Cazius; later kwamen deze terecht in het 
Provinciaal Archief (Rijksarchief) te Utrecht. 

In 1836 verhuisde de orde terug naar Utrecht, maar ze konden niet meer 
terecht in de gebouwen waar ze vroeger zaten; die dienden sedert 1811 als 
militair hospitaal. Toen dat in 1992 vandaar vertrok, kon de orde een deel 
van he t complex, met de voormalige landcommandeursver t rekken en de 
sacristie van de kloosterkerk, terugkopen. Na gedegen restaurat ie werden 
die in 1995 betrokken. Alle moeite werd gedaan om zoveel mogelijk van hun 
ergens bewaard gebleven vroegere archiefstukken weer bijeen te krijgen. 
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Het resultaat verdient bewondering! Het huidige Archief van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht telt weer meer dan 3000 charters en ande
re stukken uit de periode van de vroeg-13de eeuw tot 1811.2 Ook uit de periode 
1811 - 1950 is er een omvangrijk archief. 

Oud schrift en transcriptie 

Eeuwenoude documenten zijn vaak niet zo gemakkelijk te lezen. Het 
helpt al wanneer men eerst het oude handschrift overschrijft in letters van 
nu. Dat overzetten in een hedendaags schrift noemt men transcriberen en 
het resultaat een transcriptie. 

Het maken van een transcriptie heeft een aantal voordelen: 
Geschiedkundig onderzoek moet rijpen. Je bent er niet als je een docu

ment eenmaal een keer hebt gelezen. De inhoud ervan moet vaak worden 
vergeleken of gecombineerd met de inhoud van andere documenten en over 
de betekenis van wat in de archiefstukken staat, moet worden nagedacht. 
Dat brengt veelvuldig met zich mee dat opnieuw wordt gekeken naar wat 
er nu precies in een bepaald document staat. Het is efficiënter om bij het 
herhaaldelijk herlezen niet iedere keer weer de "hobbel te hoeven nemen" 
van het ontcijferen van het oude handschrift. 

Archiefstukken mogen in principe het gebouw waarin ze worden be
waard niet verlaten. Voor een tweede of volgende lezing van een archiefstuk 
moet je dus terug naar het desbetreffende archief, dat een flink eind weg 
kan liggen en beperkte openingsuren heeft. Een transcriptie wordt toege
voegd aan het eigen werkdossier en kan op iedere gewenste plaats en tijd 
worden geraadpleegd. 

Op een transcriptie kun je notities toevoegen, bijvoorbeeld een vertaling 
of verduidelijking van een moeilijk woord of een bij eerste indruk nogal on
begrijpelijke zin. Bij herlezing zijn ook die dan weer meteen beschikbaar. 

Bij het maken van een transcriptie kunnen zich diverse problemen voor
doen, zoals: 

Het oude schrift in het algemeen. Mensen schreven vroeger anders dan 
nu. In Middeleeuws schrift is de d soms moeilijk van een e te onderschei
den, komen twee verschillende letters s voor, lijkt de f soms op een van die 
letters s, maar met een streepje erdoor, kan een h verwarrend veel op een g 
lijken, worden i en j door elkaar heen gebruikt (vooral als eindletter) en heb
ben zij meestal geen punt erboven (dus "poten tellen" bij het ontraadselen 
van een woord met veel op-en-neerbewegingen), zijn u en v onderling ver
wisselbaar en komt de w voor in allerlei combinaties van u en v (om zo maar 
een aantal voorbeelden te noemen, waar er nog heel wat aan toegevoegd zou
den kunnen worden). Met veel van dit soort zaken kan men leren omgaan. 

Het individuele handschrift van het geselecteerde document. Net zoals 
voor de mensen van nu geldt, had ook vroeger ieder individu zijn eigen 
handschrift, stijl en eigenaardigheden van schrijven. De problemen die 
daaruit voortvloeien, moeten per geval worden overwonnen. Vaak helpt het 
door een transcriptie te maken op gelinieerd papier en daarop voor iedere 
regel uit het oude document royaal ruimte te nemen. Letters of hele 
woorden, die onleesbaar lijken, blijken elders, door een iets andere manier 
van schrijven of uit het tekstverband, geen problemen te geven. Die kunnen 
dan op de juiste plek in de transcriptie alvast ingevuld worden, waarna 
vandaaruit door gedetailleerde vergelijking eerdere problemen kunnen 
worden aangepakt. Aan het eind van het transcriptiewerk kunnen, bij het 
maken van een eindversie, de regelnummers uiteraard weer achterwege 
blijven en kan de tekst gewoon doorlopen. 

Door de schrijver van het archiefstuk gebruikte afkortingen. In oude 
teksten komen talloze afkortingen voor, die voor stevige hoofdbrekens kun
nen zorgen, ook als de schrijver de lezer op een afkorting attent maakt door 
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(1) Universis presentem paginam inspecturis frater Giselbertus de Ruele, miles, 
salutem in eo, quj salus est omnium et solamen. 

(2) Scire vos volo presencium testimonio litterarum, quod fratribus domus 
Teutonice Traiectensis teneor in sexaginta libris Traiecte nsü denari-

(3) orum a domintca, qua cantatur Letare Jherusa/em, proximo affutura ad quatu
or annos penitus persolvendis; pro quibus ipsis 

(4) fratribus decimam trium mansorum iacencium inter viam viridem, tenden-
tem ad domum dominj Giselbertj de Sulen, et inter bona 

(5) puerorum sive heredum dominj Henrici de Campo colligendam, per consen-
sum uxoris mee, domine Güde, et filij mej Lüf ceterorumque 

(6) heredum meorum, in elemosinam assignavj; quos mansos a domino 
Jsebrando de Lenten, milite, ego et filius meus Lüf in feodalj 

(7) iure possidemus: jn hunc modum videlicet quod, si aliquis super hac décima 
colligenda interim prestiterit aut prestare voluerit 

(8) impedimentum, ego illwd vita comité amovebo; sed si forte, qwod absit, inter
im decessero, heredes mei simih'ter am[m]ovebunt. 

(9) Preterea si interim, prout dictum est, decessero memorata pecunia non soluta, 
filium meum Lüf statuj fideiussorem de 

(10) dicta pecunia persolvenda; qwod si forte qwoquo casu contingente dictus Lüf, 
filius meus, minime adinpleret, statuj fideiussores 

(11) ulteriores sub prestito iuramento et coniwncta manu dominum Lüf de Ruele, 
militem, fratrem meum et Henricum fratrem domin] 

(12) Splinterj de Lünreslothe, militis, ut supradictam pecuniam solvant in termi-
no prenotato. Et si forte dicti dominus Lüf 

(13) et Henricus sepedictam pecuniam non solverint in termino sepedicto, ipsi, 
prout fideiussorum moris est, intrabunt civitatem 

(14) Traz'ectensem, inde nullatenus exiturj, nisi memorata pecunia plenarie fuerit 
per soluta, hoc adiecto tarnen, qw od si alter fideiussorw m, 

(15) quod absit, interim viam universe carnis ingressus fuerit, alter cum filio meo 
Lüf intrabunt civitatem Traz'ectensem non exiturj, 

(16) donec ipsis fratribus alium posuerint fidedignum fideiussorem, qui defunctj 
fideiussoris adinpleat supplementarum . Ut autem 

(17) hec rata permaneant et inconwlsa, presens scriptum memoratis fratribus dedi 
sigillo doznz'nj Giselbertj de Amestelle, presidis, et 

(18) sigillo proprio roboratum. Actum anno Dominj M0.CC°.XLVII°., in crastino 
beatj Andree apostoli. 

Afb. 1. Transcript ie van een oorkonde van Gijsbert I (Gijsbrecht) van Ruwiel van 1 decem
ber 1247 (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht , inv. nr . 423). Aan 
het origineel hangen twee zegels in witte was, links die van Gijsbrecht van Amstel, met 
s terk beschadigde randen , en rechts die van Gijsbert I van Ruwiel, waarvan de rand in he t 
onderste deel van de linkerhelft nogal beschadigd is. Het eerste toont een rui ter met zwaard 
en schild, waarop he t (geschaakte) schuinkruis van de Van Amstels nog enigszins zicht-
baa r is . Van he t randschrift SIGILLVM GISELBERTI DAMESTELLE zijn alleen de le t ters GISE 
nog redelijk herkenbaar . Het tweede zegel toont een wapen met een dwarsbalk; van he t 
randschr i f t SIGILLV(M) GISELBERTI DE RUELEN zijn de letters TI DE RU door de beschadi
ging verdwenen. Heer Gijsbrecht van Amstel was als getuige namens de broeders van he t 
Duitsche Huis bij het passeren van deze akte aanwezig. 
Gijsbert was heer van kasteel Ruwiel, gelegen aan de rivier de Aa ten noordwesten van he t 
oude dorp Breukelen. 
Het charter is gedateerd in het j aar duizend, twee honderd en 47, in crastino van de dag van 
Sint-Andreas de apostel. Diens feestdag is 30 november. Grotefend3 vertaal t crastini a ls 
de dag na, waardoor de oorkonde op 1 december 1247 moet worden gedateerd (maar sommige 
woordenboeken vertalen he t als de dag van morgenl). 

een punt of hor izontaal streepje boven een nog wel geschreven le t ter . 
Besparing van kostbaar perkament kan een reden zijn geweest voor dat af
korten (evenals het schrijven in priegelkleine lettertjes), maar ook het bespa-
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ren van schrijftijd (schrijven deed men toen veel langzamer dan nu en een 
schrijver had vaak rekening te houden met iemand anders die dicteerde). 
Gelukkig wordt een bij herhaling afgekort woord de eerste keer dat het voor
komt nogal eens voluit geschreven. Het is verstandig om in de transcriptie 
alle woorden voluit te schrijven, maar teruggebrachte letters dan te onder
strepen of cursief te zetten; zo blijft zichtbaar waar de oude tekst letterlijk is 
gevolgd en waar de transcriptor aan het reconstrueren is geweest. Ook een 
onmiskenbaar door de schrijver van het oude document vergeten woord kan 
zo (onderstreept of cursief) worden toegevoegd. 

Gijsbert van Ruwiel 

In Afbeelding 1 ziet u een voorbeeld van een transcriptie van een Middel
eeuws document. Daarin kunt u veel van de in het voorafgaande besproken 
problemen terugvinden. 

In deze transcriptie is de regelnummering, op basis van de regels in het oorspronkelij
ke document, gehandhaafd. Let er op dat daardoor in de transcriptie een passage ondanks 
een niet vollopende regel met een woordafbreking kan eindigen (zie regel 2). In regel 2 
zijn quod (dat), fratribus (broeders) en Traiectensis (Utrechts) voluit geschreven, maar in 
de regels 4, 7, 14 en elders staan ze afgekort. In totaal staat 7,7% van de letters cursief, wat 
een indruk geeft van de omvang van het afkortingenprobleem. Een j in plaats van een i 
ziet u op veel plaatsen, te beginnen met de regels 1 (qui), 4 (domini, Giselberti), 5 (filii), 
6 (assignavi, feodali). In regel 17 ziet u een w gebruikt waar wij vu zouden verwachten 
(inconvulsus = onveranderd). 

Gijsbert van Ruwiel identificeert zichzelf in de eerste zin van deze oorkon
de als broeder (frater) en als ridder (miles). Dat broeder wijst er op dat hij 
toen al deel uitmaakte van de Ridderlijke Duitsche Orde. 

Gijsbert verklaart in de oorkonde dat hij een schuld van 60 ponden 
Utrechtse denariën had aan het Duitsche Huis bij Utrecht (mogelijk een 
schenking die hij had toegezegd), welke diende te worden afgelost binnen de 
komende vier jaar, ingaande de eerstvolgende dag waarop in de kerk de 
Letare Jerusalem wordt gezongen (= de derde zondag vóór pasen) dus te re
kenen vanaf 26 maart 1248. De oorkonde illustreert met hoeveel voorzorgen 
de uitbetaling van een dergelijke schuld werd omgeven. Als onderpand voor 
die schuld gaf Gijsbert het Duitsche Huis de beschikking over het tiendrecht 
van drie hoeven land. Dat gebeurde met toestemming van zijn echtgenote, 
vrouwe Goede, en van zijn zoon Loef en overige kinderen en erfgenamen, die 
het goed vonden dat hij op deze wijze dat tiendrecht als aalmoes gebruikte. 
De desbetreffende hoeven hielden Gijsbert en zijn zoon Loef in leen van heer 
IJsbrand van Lenten, ridder, en lagen tussen de Groeneweg, die strekt naar 
de woonstede van heer Gijsbrecht van Zuylen, en de onverdeelde goederen 
van de kinderen of erfgenamen van heer Hendrik van den Kamp. (Waar? 
Volgens De Geer4 onder Jutfaas, maar hij gaf geen argumenten bij zijn ver
onderstelling.) Zoon Loef stelde zich garant dat de opbrengst van het tiend
recht ongehinderd aan de broeders van het Duitsche Huis zou worden afge
dragen. Mocht Gijsbert overlijden voordat de schuld geheel was afbetaald, 
dan verplichtte zoon Loef zich tevens de genoemde som geld binnen de over
eengekomen termijn verder af te lossen, met als borgen twee van Gijsberts 
verwanten, te weten ridder Loef van Ruwiel, zijn. broer, en Hendrik, broer 
van heer Splinter van Loenersloot, ridder. 

Noten 
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