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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, 
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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. 
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eenigszins te pas gebracht kon worden, wordt de deugd en de 
wijsheid dezer bijzondere vrouw ten voorbeeld gesteld. 

Merkwaardiger echter is het verhaal, dat Van Beverwijck in 
het derde boek (blz. 552—555) geeft en waarop een lid van 
„Oud-Utrecht" de aandacht vestigde, een gewaardeerde belang
stelling, die ter navolging wordt aanbevolen. Bij een grappig 
plaatje, dat de optrekkende vrouwen voorstelt en dat het kasteel 
Vredenburg op den achtergrond te zien geeft, wordt daar ver
teld van de wijze, waarop Katrijn van Leemput en hare strijd-
zusters de slooping der dwangvesting in Mei 1577 ondernamen. 

Van Beverwijck kan goed ingelicht geweest zijn, want hij was 
de schoonzoon van mr. Cornells van Duverden, die' van 1585 af, 
tot aan zijn dood in 1634 toe, raad en schepen van Utrecht was. 
In dezen tijd maakte ook Katrijn's man, de brouwer Jan Jansz. 
van Leemput deel van het stadsbestuur uit (1577—1589). Boven
dien bevestigt een tijdgenoot, de Utrechtsche oudheidkundige 
Aernout van Buchell (1585—1645) op blz. 105 zijner ,,descriptio 
urbis Rheno-Traiectinae" (Utrecht, 1817), dat Katrijn van Leem
put de eerste mokerslagen op de muren van het Vredenburg 
liet vallen. 

Van Beverwijck's verhaal, dat hier volgt, moge misschien wat 
gekleurd zijn, toch zal er wel veel in vermeld staan, dat hij bij 
zijne veelvuldige bezoeken aan Utrecht uit den mond van oog
getuigen heeft vernomen. 

„Nae dat de bisschop van Utrecht de hooge heerl ickheyt van de S tad t 
ende Landen overgegeven hadde aen keyser Karel den V. sulcx genoot-
saeckt zijnde, door veel beroerten, ende oneenigheden, die gestadigh onder 
de bergers resen, ende waer door oock dickwils de bisschoppen waren ver-
jaeght geweest: soo heeft de gemelte Keyser, om daer in te versien, to t 
Utrecht , een sterek kasteel doen bouwen, ende ' tselve Vredenborgh ge-
noemt. De borgers, die in den troubel door dit Kasteel veel moetwil van de 
Spaengjaerts geleden hadden, sochten in alderhande manieren, na de paci
ficatie van Gent, van de gene, die daer noch op lagen, zijnde ontrent hondert 
in 't getal, ontslagen te zijn. 'T welck ten laetsten noch den 23. Februari) 
1576. by den Spaenschen gouverneur Francisco Ferdinando d'Avila, gedaen, 
ende 't Kasteel gelevert is in handen van den grave van Bossu, Maer die 
van Utrecht , gedenckende den overlast diese door 't Kasteel uytgestaen 
hadden, en konden geen rust hebben, soo langh het noch in wesen bleef. 
De Magistraet daer over vergaderende, en konden geen goet middel be 
ramen. J a n Jacobsz. van Leemput, Schepen der stadt, ende Hopman van 
de Borgery, eens wat laet uyt den Rae t t'huys komende, vraeghde hem sijn 
huysvrouw, Catharina Bergers, geseyt Trijn van Leemput, een kloecke 
heldmne, wat ter soo langh te doen geweest was: waer op hy antwoordende, 
dat men vast overleyde, hoe men het Kasteel soude wech krijgen: maer 
datter geen doorkomen scheen te wesen, alsoo van alle kanten soo groote 
swarigheyt haer openbaerde. Wel, seyde sy, weet ghy Mans daer geen 
mouwen aen te setten, laeter mijn mede begaen, ick sal 't wel haest aen 
een kant helpen. Hy hier over bevreest zijnde, ende hare onvertsaeghtheyt 
wel kennende, badt, haer toch niet te willen moeyen met het af-breken van 
des Koninghs sterekten. Dan sy door grooten yver ontsteken zijnde, maeck-
ten terstont eenige van haer karen op, die allegader met houweelen op 
haer schouderen na 't Kasteel t rocken. Trijn had de voortocht, ende hadde 
een blau schortekleet aen een raegh-stock gebonden, ' twelck dese nieuwe 
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soldaten voor een vaendel s t reckten. Dan ontrent het Kasteel komende, 
enae overdenckende het gevaer, ' twelck haerluyden hier door over den 
hals soude mogen komen, begonnen de andere te beswijcken, ende te rugge 
t e keeren: Maer Trijn vol moet zijnde, t radt voort, ende began alleen de 
eerste steenen af te breken; tot dat het volck siende, dat dit werck al 
begonnen was, haer te hulpe quam, ende alsoo werde het Kasteel, daer de 
borgers soo veel verdriets van geleden hadden, door de kloeckmoedigheyt 
van een Vrouw, tot den gront toe wechgenomen. Haren soon, zijnde doen 
ter tijdt te Madril in Spaengjen, sagh in 't hof van den Koningh haer contre-
feytsel, ' twelck aldaer uyt Nederlandt gesonden was: dan hy wachten hem 
wel t e seggen, dat het sijn moeder was, 

„Om noch een exempel van haren onvertsaeghden moet te hebben, sal 
ick verhalen, dat als twee Spaengjaerts tot haren huyse geherberght, aldaer 
(gelijckse onuytsprekelijcke moetwilligheyt door de geheele stadt bedreven) 
eenigh gewelt wilden doen, sy den eenen van een hooge t rap schopten, den 
anderen onder de voet smeet, ende haren voet op sijn borst settende, 
een groot mes trock uyt de scheyde, die op haer zijde hingh, ende daer mede 
den Spaengjaert dreyghde den beek te vegen. Die genoegh te doen hadde, 
om genade te roepen, en had noyt geweten, dat het soo benaut was onder 
een Vrouw te leggen." 

In den „Nederlandsche(n) muzen-almanak 1820" (blz. 202— 
211) heeft J. Immerzeel Jr. een aardige berijming van het ver
haal gegeven. Zie ook; J. I. D. Nepveu, Catharina van Leemput, 
(Naar aanleiding eener schilderij [door C. Droogsloot], voor
stellende de belegering van het kasteel Vredenburg) ; en: M,, 
Trijn van Limpen, beide opstellen in de Utrechtsche volks
almanak voor 1843, blz. 151—167 en 168—172. E. 

BAKKERS IN NOOD. 

(Voortzetting van blz. 37). 

Mocht de Vroedschap er toe overgaan die bepaling te maken, 
dan moest het echter aan de weduwe toegestaan worden de zaak 
te mogen voortzetten, „dewijl het voor eene weduwe eene aller-
bitterste smerte zoude zijn bij het verlies van haar man zich ook 
verstoken en ontzet te zien van haare kostwinning en bestaan". 
En liet de bakker een zoon na, dan moest aan dezen hetzelfde 
worden toegestaan, daar het voor hem „een niet minder hard 
geval" zou zijn, „zich bij het afsterven van zijn vader buiten 
staat te bevinden op eene eerlijke wijze door de weereld te 
koomen". 

Bij het verleen en van toestemming tot het uitoefenen van het 
bakkersberoep zou er tevens kunnen worden toegezien, dat de 
nieuwe bakkerij „niet al te digt bij den anderen geplaatst en 
daardoor voorgekomen wierde, dat de een den anderen in zijn 
neringe en debiet niet onderkruipe". 

Ook zou de rijding van het „witte of zogenaamde lugt tarwe
brood" iets hooger bepaald kunnen worden dan het roodeweits-
brood, dat zonder toevoeging van eenige bloem bereid werd. 
Want het witte tarwebrood kon „naar de tegenwoordige smaak" 
alleen gebakken worden van beste Zeeuwsche tarwe gemengd 


