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MAASTRICHT OF UTRECHT ? 

In de „Nedermaas", 14de jaarg. no. 8 (April 1937), schrijft 
Ad. Welters over „De instorting van de Maasbrug door een dans-
pi ocessie', en stelt daarbij de vraag: Maastricht of Utrecht? 

Het is van algemeene bekendheid, dat feiten uit de geschie
denis door sommige schrijvers regelmatig te Utrecht worden 
voorgesteld, terwijl ze inderdaad te Maastricht hebben plaats 
gegrepen. Niet alleen kan dit gezegd worden van oudere schrij
vers (cf. Ant. Matthaeus, de Nobilitate, Amsterdam en Leiden 
1686, If, p. 161; Blondeel, Beschrijving der stad Utrecht, Utrecht 
1757, blz, 60), maar ook latere buiienlandsche schrijvers ver
warren dikwijls Maastricht (Trajectum ad Mosam) met Utrecht 
(Trajectum ad Rhenum), vooral wanneer de latijnsche tekst enkel 
„Trajectum" noemt. Zoo hebben J. Crétineau-Joly, en nà hem 
J. M. S. Daurignac {= madame Orliac) in blanke goede trouw 
het conspiratie-geval (1638) te Maastricht onder Utrecht geboekt. 
(Histoire de la compagnie de Jésus, Paris 1863, I, p. 299). Zoo 
ook wordt hier en daar het, instorten der Maasbrug te Maas
tricht bij vergissing naar Utrecht overgebracht. 

Het Brugongeluk staat afgebeeld in „Deutsches Leben der 
Vergangenheit" I, S. 340, met onderschrift: „Als zu Utrecht das 
hl. Sacrament zu einem Kranken getragen wurde, etc.". De af
beelding aldaar is ontleend aan de „Welt Chronik" van Hartman 
Schedel, Neurenberg 1493. Dezelfde afbeelding staat ook in „het 
Gildeboek" III (1881), pi. V. De teekening is van Michael Wohl
gemut, Duitsch graveur en schilder in Neurenberg (1434—1519). 

Nu wil het geval, dat Ad. Welters ook behoort tot „sommige 
schrijvers", die omgekeerd een Utrechtsch feit als te Maastricht 
plaats grijpend heeft voorgesteld. Hierop wordt gewezen door 
Prof. Dr. J. Gessier te Leuven, in het pas verschenen boek: De 
Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer (Den Haag 
1937), blz. 43 v.v.: 

Een Bibliografisch Raadsel. 
Het Missaal van Maastricht? 
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In zijn baanbrekende monografie (De heilige Ontkommer of 
Wilgeforthis. 's Gravenhage 1884) vestigde Baron Sloet voor het 
eerst de aandacht op het Missale' Trajectense completissimum, 
te Parijs in 1513 gedrukt, waarin het bijzonder officie der Heilige 
te lezen staat, Terecht teekent hij daarbij aan (blz. 20) : „Deze 
bijzondere dienst getuigt van de vereering, waarin St. Ontkommer 
in het bisdom Utrecht stond". 

Bij Schnürer en Ritz (Sankt Kümmernis und Volto santo. 
Düsseldorf 1934) wordt de vergelijking betreffende die collecte 
nog uitgebreid (blz. 250): ,,Es ist dieselbe, die wir aus der Hand
schrift von Oostbroek veröffentlicht haben . , . und die in dem 
Kloster der armen Klarissen, genannt Coletinen, zu Brügge, wie 
in einem Missale von Maastricht aufgefunden wurde". 

Over de laatste der bij Schnürer en Ritz vermelde bronnen 
wordt door hen als eenig bewijsstuk een passus uit de studie 
van L. de Wolf in Biekorf (XXIV-1913) op foutieve wijze aan
gehaald. Ik herhaal dien tekst hier, zonder de fouten: „Hetzelfde 
gebed staat nog in een Missale, waarschijnlijk uit de XVde eeuw, 
bewaard te Maastricht (zoo haal ik uit de papieren van E. H. 
Duclos)". Het eenige bewijs voor het bestaan van een Maas
trichter missaal met het bijzonder officie onzer Heilige blijkt dus 
te zijn, in laatste instantie, een aanteekening van wijlen Kanunnik 
Duclos, zonder de minste referentie. Hierbij dient dan nog opge
merkt, dat een missaal, te Maastricht bewaard, nog niet per se 
een „Missale van Maastricht" is. Zoo heeft b.v. het zoogenaamde 
„Maastrichter Paaschspel" niets met Maastricht uitstaande, en 
is zelfs geen Middelnederlandsch. Alvorens iets te besluiten 
betreffende de verspreiding van den eeredienst onzer Heilige in 
Zuidelijk Limburg, dient dus de oorsprong van het Missaal, te 
Maastricht bewaard, nauwkeurig onderzocht en bepaald te wor
den. Een eerste onderzoek leverde den verbluffenden uitslag, 
dat het bedoelde missaal te Maastricht totaal onbekend bleek, 
èn op het Rijksarchief, èn op het stedelijk archief. Ook de zorg
vuldige opzoekingen op de rijke Stadsbibliotheek, voor mij door 
Dr, A Kessen, archivaris en bibliothecaris, ondernomen, lever
den geen uitslag. Hoe dan te verklaren, dat kapelaan Welters, 
in zijn reeds vermeld artikeltje over de H. Wilgefortis, naar 
aanleiding van het beeld van Horst, schrijft in 1931: „Zoo bevat 
een oud Maastrichtsch missaal (XVde eeuw) een oratie ter eere 
van die Heilige". Hierop gaf me Dr. A. Kessen bescheid als 
volgt: „Ik vermoed, dat deze uitspraak op een overschrijven van 
een ander artikel steunt, want schrijver zal allicht in dien tijd 
aan den toenmaligen archivaris-bibliothecaris gevraagd hebben, 
of dit in onze bibliotheek heeft berust. Het is dus waarschijnlijk, 
dat het door u bedoelde en in den Biekorf vermelde handschrift 
wederom lang Maastricht verlaten heeft, en het nooit in het 
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Rijksarchief of in onze instelling berust heeft". Uit deze mede-
deeling van Dr. A. Kessen mogen we besluiten, dat niemand ooit 
het zoogenaamd Maastrichtsche missaal met 't officie der H. 
Wilgefortis heeft gezien of gelezen; de bewering hieromtrent van
wege L. de Wolf èn Welters èn Schnürer berust dus uitsluitend 
op een losse aanteekening van wijlen kanunnik Duclos, waar
schijnlijk aan pater Cahier ontleend. Men mag zich dan ook 
afvragen, of hier geen misverstand in 't spel is geweest en of er, 
door de verkeerde toepassing van het Trajectense uit den titel 
van 't Utrechtsche missaal op het Limburgsche Trajectum, geen 
denkbeeldig missaal met Wilgefortisofficie te Maastricht werd 
ingesmokkeld? A. E. R. 

KONINGIN HORTENSE TE UTRECHT. 

(Voortzetting en slot van bladz. 72). 

Keetell gaf, misschien in zijn vreugde over de lang verbeide 
terugkeer der koningin, een andere en een meer fleurige be
schrijving van haar komst en verblijf te Utrecht. 

Daar hadden wij dan, schreef Keetell, „waarlijk het geluk 
van Haare Maj. de koningin binnen onze muuren te ontvangen, 
's Avonds omtrent 7 uuren kwam Haare Maj. aan het paleis 
aan met haar oudste zoontje den kroonprins en een groot ge
volg van verscheide rijtuigen, wordende het jongste prinsje te 
zwak beschouwt om aan zo een verre reis bloot te stellen. 
Eensklaps ontstond er grote drukte en beweging in de stad, en 
voornamelijk omtrent het paleis; alschoon Haare Maj., van de 
rijs vermoeid zijnde, niet alleen een ieder audiëntie wijgerde, 
maar zelfs zig stil met twee staatdames in haar kamer bleef 
ophouden. 

,,Nu had het battaillon gardes alhier order gekregen om zig 
na Amsterdam te begeeven, uit hoofde dat aldaar een generale 
inspectie van alle gardes zoude plaats hebben; weshalven het 
zelve 15 April 's voormiddags ten 10 uuren derwaarts opmar-
scheerde: maar de koning per expresse verwittigt zijnde van 
Haare Majs. arrivement alhier, wierd de inspectie afgecomman-
deert, en kreeg het battaillon, tot omtrent Maarssen gevordert 
zijnde, contraorder om weer herwaarts te rug te keeren; vermits 
Zijne Maj. van voornemen was om zig spoedig alhier bij zijne 
beminde ega te koomen vervoegen. Ten 1 uur kwamen de gardes 
weder binnen. 

,,En ten 2 uuren gaf Haare Maj. publieke audiëntie aan collégien 
en corporatien, dog niet aan particuliere persoonen. Middeler-
wijl zagen wij al telkens rijtuigen van 's konings gevolg binnen 
koomen en 's avonds ten 7 uuren een compagnie gardes curas-


