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Het gebied van de Wetering houdt dan spoedig op en van 
hier af wordt naar Leersum gereden, om langs den straatweg 
over Doorn naar Utrecht terug te keeren. Desverlangd zal er 
gelegenheid zijn, om onderweg even te verpoozen. 

Be deelnemers aan den tocht moeten er rekening mede houden 
dat het bestuur als gevolg van de voorwaarden, waarop toe
stemming voor het berijden van den weg zal worden verkregen 
wijzigingen in de route mogelijk zijn. 

Namens het Bestuur: Mr. H. WALLER, Voorzitter. 

G. A. EVERS, Secretaris (Van Speijkstraat 20). 

EENÏGE AANTEEKENINGEN OVER 
HET UTRECHTSCHE BURGGRAAFSCHAP. 

Over het ontstaan van het burggraafschap en de oorspronke
lijke beteekenis van dit ambt mededeelingen te doen, ligt niet in 
de bedoeling dezer aanteekeningen. Vast staat, dat 'de Utrecht-
sche burggraaf een ministeriaal, een dienstman van den bisschop 
is en het ambt een bisschoppelijk leen. 

De eerste bekende burggraaf is de castellanus Otto (1105). 
S o m s w o r d t in de 12e ee»iw ook Ao n a a m n ^ o f » ^ , . , x„i, :i,f 
in de loe eeuw komt de naam burggravius op. 

De burggraaf is de militaire commandant van den burcht; er 
zijn perioden (in de 12e eeuw) geweest, dat hij tengevolge van 
politieke verwikkelingen ook het commando had over de civitas 
(Springwijk). In verband met deze machtsuitbreiding, werd hij 
dan als „praefectus" aangeduid, 

Met dit bevelhebberschap over den burcht hangen zekere 
bevoegdheden samen, waarvan sommige ons eerst uit een stuk 
van 1555 bekend zijn en die zeker niet alle tot den oorspronke
lijker), inhoud van het ambt behoord hebben. 

De burggraaf oefende de lage of dagelijksche rechtspraak uit 
binnen zijn gebied, dat zich na de verdeeling van het gemeen
schappelijk kerkelijk bezit tusschen Dom, Oudmunster en bis
schop (10e eeuw), beperkte tot een deel van hetgeen aan dezen 
laatste verbleven was, nl. tot de smalle strook ten westen van 
den burcht, langs de burggracht. Deze strook moet reeds vroeg 
met huizen bebouwd zijn. Dat gebied omvatte de tegenwoor
dige Vischmarkt, te beginnen bij nr. 6 (huize de Hond), de halve 
borchbrug (Maartensbrug) en de Lichte gaard tot en met nr. 9 
(Het Rad van Avonturen). 

In zijn gerecht mag de stad niemand gevangen nemen of 
gevangen doorleiden. 

Het ruimingsrecht (d.i. het recht buiten de rooilijn vallende 
gebouwen te doen afbreken of tegen betaling toe te laten) 
oefende hij uit in den burcht en op de Borchbrug. 

De eigenaars van de terreinen en huizen binnen zijn juris-
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dictie betalen den burggraaf 3 X 's jaars een hollandschen duit 
uit elk perceel. 

Alleen ten overstaan van den burggraaf konden deze per-
ceelen vervreemd of bezwaard worden: hij hield daartoe zitting 
op de Vischbrug. 

Verder had hij het recht van voorkoop van de visch en andere 
waren, in zijn gebied te koop geboden. 

Bij kwesties over erf en grond, waarbij schout en gerecht 
oculaire inspectie, erfscheiding of rooilijnbepaling gingen ver
richten in de stad en de vrijheid, werd de luitenant van den 
burggraaf verzocht hen te vergezellen en mede daarover te 
beraadslagen en te beslissen, „hebbende zijn salaris als van 
den geregte". 

Voortdurend werd de macht van den burggraaf, waar men 
zich toch al niet een zeer groote voorstelling van te maken 
heeft, beknibbeld. Het ruimingsrecht op den burcht werd hem in 
1419 door de schepenbank afhandig gemaakt en in hetzelfde 
jaar werd vastgesteld, dat de goederen, die voor het gerecht 
van den burggraaf werden overgedragen, nogmaals zouden 
worden getransporteerd voor schout en schepenen van de stad. 

Naarmate de burcht zich in de stad oploste en eigen bestuur 
verloor, daalde het aanzien van den burggraaf. Ten slotte, in 
de 16e eeuw, kon van het ambt gesproken worden als van 
,,eene titulaire digniteyt ende ijdele eerentitel". Slechts het 
tinsrecht — ofschoon ook dit betwist werd — bleef behouden. 

Na den dood van den burggraaf Otto II, c. 1156, is het ambt 
gekomen aan de heeren van Renen, het geslacht van bisschop 
Godfried van Renen; daarna, omstreeks 1200, aan de graven 
van Benthem (Bentheim). In 1307 vinden we het burggraafschap 
bekleed door Jan, graaf van Benthem, van wien het in dat jaar 
overgaat op Gijsbert Utengoye. Uit het geslacht Utengoye kwam 
het door huwelijk in de huizen Vianen en Brederode (1349). 

Johan Wolphaert van Brederode (beleend 1622), die zich 
„erffburchgraeff der stadt Utrecht" noemde, schikte zich niet 
in het verlies der vroegere rechten en lag daarover jarenlang 
in twist met de stad, die deze rechten ontkende. Ten slotte 
kwam het tot een proces, waarvan ons de uitslag onbekend is 
gebleven. Maar voor het zoover kwam, had Brederode veilig
heidshalve al een compromis voorgesteld, waar de stad, zeker 
van haar standpunt, niet op in wenschte^ te gaan. 

Toen zijn opvolger Hendrik van Brederode in 1669 op een 
van het Hof uitgaand aanplakbiljet o.a. genoemd werd „erff-
burchgrave van Utrecht", droeg de Vroedschap haar secretaris 
op, te zorgen, dat die betiteling veranderd werd in „burch-
graaf t 'Utrecht". 

Een particuliere aanteekening uit de U helft der 16e eeuw 
spreekt van „die herlicheit van die Vismerc tot in die Garde, 
behoerende min her van Brederode". 
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De laatste mannelijke Brederode, die het burggraafschap in 
leen hield (1674), was Wolphard van Brederode (f 1683). Van 
hem gaat het over op zijn zuster Hedwig Agnes van Brederode, 
die verzuimt het leen te verheffen. Haar neef-erfgenaam Carel 
Emilius, graaf van 'Dona wordt er. mee beleend in 1686. In het 
volgend jaar komt het in bezit van Simon Hendrik, graaf van 
der Lippe (-Detmold), als zijnde gehuwd met Emilia, de zuster 
van den inmiddels overleden Carel Emilius. Na haar dood wordt 
haar zoon Frederik Adolph, graaf van der Lippe burggraaf 
(1701) 1), die wordt opgevolgd door zijn zoon Simon Hendrik 
Adolph, graaf van der Lippe (1719). Deze laatste draagt het 
leen over aan Reinhard Vincent graaf van Hompesch (1725). 
In December van hetzelfde jaar verkocht deze het aan de 
Staten van Holland (die kort te voren ook de bezittingen Vianen 
en Ameyden van het vroegere huis Brederode gekocht hadden). 
In Januari 1726 werd Jacob Philip baron van den Boetzelaer, 
als sterfman van de Staten van Holland, beleend en in 1782 
Frederik Hendrik van Wassenaar, heer van St. Paneras. 

In 1795, onder het fransche bewind, werden alle heerlijke 
rechten afgeschaft en de leenverhoudingen opgeheven. 

Leenheeren van het burggraafschap waren geweest: de bis
schoppen — Karel V — Philips II — en de Staten van Utrecht, 

J. W. C. VAN CAMPEN. 

HOE KATRIJN VAN LEEMPUT HET KASTEEL 
VREDENBURG GING SLOOPEN. 

De Dordtsche medicus-magistraat en poeet-historicus Johan 
van Beverwijck (1594—1647), die verscheidene werken over 
allerlei onderwerpen samenstelde, verblijdde zijn vele vereer
ders in 1639 met de uitgave van een lijvigen bundel verzen en 
verhalen (XVI en 680 blzn. kl. 8°), onder den titel: Van de wt-
nementheyt des vrovwelicken geslachts. In 1643 was nog een 
herdruk van dit verzamelwerk noodig, een zonderlinge samen
voeging van gedichten van of over vrouwen en van uittreksels 
uit de oude geschiedschrijvers betreffende vrouwendaden en 
-deugden. Hier en daar worden deze verhalen door de vermel
ding van overeenkomstige gebeurtenissen uit lateren tijd onder
broken, 

Het tweede boek is aan Anna Maria van Schurman toe
gewijd en bevat dan ook, behalve een wijdloopige opdracht, 
verschillende gedichten van en op „de wijste maeght / Daer van 
de weerelt waeght; Daer van de braefste man / Het siechste 
niet en kan." Door 't geheele boek trouwens, overal waar 't maar 

1) Frederik Adolph liet zelfs op zijn munten de waardigheid van „erf-
burggraaf van Utrecht" (burggravius hereditarius Ultrajectensis) vermelden. 
Zie: Cat. Museum nrs. 1632 en 1633. 


