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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (6) 

Jan Tolnaer, pastoor 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Zo nu en dan vind je voor ons interessante infor
matie op een plek waar je het helemaal niet zou ver
wachten. Grasduinen door een archief heeft soms 
iets van een avonturenreis. 

Met betrekking tot pastoor Jan Tolnaer gebeurde 
mij zoiets zelfs tweemaal. 

Mijn eerste kennismaking met Jan Tolnaer was 
in 1996. Ik zocht toen bepaalde informatie in het 
Archief van het Kapittel van Oudmunster, dat be
waard wordt in Het Utrechts Archief. 

In een document daaruit, gemerkt als inventaris
nummer 886, zag ik Tolnaer genoemd als getuige in 

het protocol van een groot proces, dat rond 1350 is 
gevoerd over de kerk in Rilland, in het oosten van 
het Zeeuwse Zuid-Beveland. Bij die gelegenheid 
werd Jan Tolnaer pastoor in Breukelen genoemd. 

Wat bracht hem voor die gelegenheid naar een 
plek zo ver verwijderd van zijn standplaats? Het 
stuk gaf daarop gelukkig een helder antwoord. Tol
naer was naar Rilland ontboden om daar op rechts-
zekere wijze het zegel van het Kapittel van Oud
munster te herkennen, want voordat hij naar Breu
kelen kwam, had hij de bisschop van Utrecht ge
diend als zegelaar. 

Guy van Chastillon, grève van Blois, here van Avesnes, van Beaumont, van Scoenhoven ende vander 
Goude, doen condt allen luden,/ dat wij den commenduer ende den convent vanden Duutschen huus 
tUtrecht ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse erfname, sonder/ enigherhande 
wederroepen van ons of van onsen nacomelinghen inder toecomender tijt, omme Gods wille, onser 
ende onser ouder zielen wille,/ in die ere der maghet Marien ende aire heylighen, die ghifte vander 
prochijkerke in onser Stede van Scoenhoven, met allen haren renten,/ rechte ende toebehoren, als 
die prochipape inder selver kercken haer toe ghehadt hebben, hem ende haren nacomelinghen tote 
ewighen daghen te hebben/ ende te besitten met rusten, met vreden ende met allen rechte, 
behoudelic den priesteren ende den ghezellen des chores, die inder selver kercken ghe/provent sijn 
ende gherent [= begunstigd met een rente-opbrengst], die nu sijn of die namaels wesen sullen, alle 
sulke goede, redelike ende oude lovelike ghewoenten, als sij voormaels inder/ kercken hebben 
ghehadt, sonder arghelist. Voirt gheve wij den comenduer ende den convent voirscreven des 
heylighen cruus capelle die inder/ selver prochyen staet buten onse Stede van Scoenhoven vor 
Beckenvoerts poert [= voor de Beckenvoortse poort] met allen haren renten, rechte ende toebehoren 
ghelikerwijs/ ende in allen manieren alse wij hem die kercke voirghenoemt hebben ghegheven. Des 
tot eenre orconden ende onsen seghel hier aen ghehanghen./ Ghegheven in onser herberghen tot 
Beaumont, den eersten dach van October, jnt jaer ons Heren dusent drie hondert vive ende 
tneghentich. 

Uut mijns heren bevelen,/ daer bij waren als raed her [= heer] Jan Tolner, priester,/ Jan die bastert 
van Blois, Vrederic vander/ Suevender, Godscalc van Brakel ende Segher/ vander Marck, cnapen. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde d.d. 1 oktober 1395, opgesteld en bezegeld in Beaumont (Henegouwen, 70 
kilometer ten zuiden van Brussel), waarbij Guy van Chastillon, graaf van Blois, heer van Avesnes, Beaumont, Schoon
hoven en Gouda, het patronaatsrecht van de kerk van Schoonhoven schonk aan het Duitsche Huis te Utrecht (Archief 
van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 2583). Het origineel is voorzien van een fraai, nauwelijks 
beschadigd zegel van Guy van Chastillon in rode was. De schuine strepen (/) in de transcriptie geven aan waarin het 
origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak van hen die in vervolgonderzoek beide willen vergelijken. 
(N.B. In een oudere transcriptie, welke is opgenomen in J.J. de Geer tot Oudegein, 1871. Archieven der Ridderlijke 
Duitsche Orde, Balei van Utrecht, 2 delen. Kemink en Zoon, Utrecht, onder nr. 678 [deel 2, blz. 811 - 812] ontbreken 46 
woorden.) 
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De tweede keer dat ik de priester Jan Tolner 
(Tolnaer) tegenkwam was in 1998, toen ik onder
zoek deed in het Archief van de Ridderlijke Duit-
sche Orde Balije van Utrecht. Het was echt een toe
valstreffer dat mijn aandacht werd getrokken door 
de oorkonde waarvan de inhoud is weergegeven in 
Afbeelding 1. Daarin staat Jan Tolner genoemd als 
eerste van de vijf adviseurs en getuigen die in op
dracht van Guy van Chastillon bij de afkondiging 
van die oorkonde aanwezig waren. Er staat niet bij 
in welke parochie Jan priester was, zodat de indruk 
wordt gewekt dat hij de parochie-pastoor (prochi-
pape) van Schoonhoven was, maar zeker is dat niet. 

Pastoors wisselden in die tijd niet vaak van 
standplaats, dus het zou kunnen dat de oude Jan 
Tolnaer in 1395 uit Breukelen naar Beaumont was 
gereisd, nadat hij opnieuw vanwege zijn zegel
kennis als getuige opgeroepen was. Maar omdat de 
onzekerheid bleef knagen, toog ik toch op nader 
onderzoek uit. 

De heer J. van der Ende, voorzitter van de His
torische Kring Schoonhoven, wees mij daarbij op 
het boek Beschrijving der stadt Schoonhoven dat 
Henricus van Berkum, oud-katholiek pastoor te 
Schoonhoven in 1762 publiceerde. Hij maakt daarin 
op blz. 398 melding van een aan de heiligen Lau-
rentius en Barbara gewijd altaar in de kerk van 

Schoonhoven, waaraan een vicariaat verbonden was 
dat op 4 april 1393 in bezit was van Johannes 
Tolener, priester en pastoor van een gedeelte van 
Molenaarsgraaf. Altaar en vicariaat werden bekos
tigd uit de opbrengsten van 5 morgen land in Berg
ambacht en 7 morgen land in Gelkenesse. Dit ge
geven wijst er op dat Jan (of Johannes) Tolnaer 
later in zijn leven inderdaad een van de geestelijken 
was in de parochie Schoonhoven. 

De oorkonde geeft een algemene indruk hoe een 
parochiekerk en haar dienaren werden gefinancierd. 
De persoon of instelling die de kerk van de nodige 
fondsen voorzag voor het onderhoud en voor de 
kosten van de eredienst, had het patronaatsrecht. 
Hij had ook het recht om een persoon voor het pas
toorsambt voor te dragen aan de bisschop. De fond
sen kwamen vaak uit de opbrengsten van onroerend 
goed of aanspraken op renten. Aan de pastoor 
waren op dezelfde basis bepaalde eigen inkomsten, 
zijn beneficium of prebende, toegekend, de zo
geheten papelijcke prove, waarmee hij in de kerk 
was "geprovent". Een aan de kerk toegevoegd 
altaar met vicaris (kapelaan) werd op overeenkom
stige wijze gefinancierd. Ook de leden van het koor 
hadden een bepaalde prove. 

In Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen 
was de situatie in wezen net zo als in Schoonhoven. 

Uit oude raadsnotulen (20) 

Hoek Straatweg - Stationsweg verkeersonveilig, 1937 

"Bij de nu gehouden rondvraag brengt de heer van Eijk ter 
sprake het gevaar voor het verkeer op den Rijksstraatweg op 
den hoek bij het hotel "Het State Wapen" en Spreker vraagt of 
hier streng politie toezicht zou kunnen worden gehouden. De 
Voorzitter heeft reeds meermalen speciale opdracht aan de 
veldwachters gegeven om op dit punt nauwlettend op de 
snelheidsbepalingen toe te zien. Bedoeld gedeelte weg is nu 
sedert eenigen tijd als voorrangsweg aangewezen en het auto
verkeer zal daardoor wel meerdere snelheid hebben dan voor
heen. Spreker zal hierop nog eens de bijzondere aandacht ves
tigen. De heeren Godefrooij en van den Berg wijzen er op dat 
vooral op Vrijdag een verkeersregeling gewenscht is ter plaatse 
als door den heer van Eijk bedoeld." 

"De Heer van Ginkel merkt op dat de straatverlichting naar 
het hem voorkomt den laatsten tijd slecht is. Of dit nu komt 
doordat de lampen minder worden weet Spreker niet. De Voor
zitter wijst er op dat wat de verlichting van den Stationsweg be

treft, de minder goede verlichting zijn oorzaak heeft in de aan
gebrachte afschermingen, die met het oog op verblindend licht 
voor auto verkeer noodig bleek te zijn. Breedvoerig worden 
onderlinge besprekingen gehouden. De Voorzitter zegt een 
onderzoek toe." 

"De heer van der Grift vraagt den voorzitter te willen be
vorderen dat weder als voorheen op den hoek van den Stations
weg bij Timp, Vrijdags politie aanwezig is voor regeling van 
het verkeer. De Voorzitter zal in dezen doen wat mogelijk is en 
zal hier voor de medewerking van den Rijkspolitie vragen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
15. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode, 8 februari 1935 - 21 december 1937. 
Daarin: Vergadering van de gemeenteraad gehouden 15 okto
ber 1937.) 

A.A.M. 
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