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MAASTRICHT OF UTRECHT? 

Aansluitende bij de daaromtrent in het vorig nummer (blz. 
81—83) vermelde bijzonderheden, was prof. dr. J. W. Muller 
te Leiden zoo vriendelijk mede te deelen, dat nog een fraai 
staaltje van verwarring tusschen Utrecht en Maastricht te vinden 
is in de zgn. in oud-Limburgsch herstelde uitgave van Hendrik 
van Veldeke's Servatius door prof. dr. Paul Piper. (Deutsche 
National-Litteratur hrsg. von J. Kürschner. Bd. IV, Abt. 1: 
Höfische Epik I. Stuttgart [, 1892]). Op de blzn. 107, 160, 181, 
192, 197 en 201 staat in de bovenlangs de bladzijden geplaatste 
opgave van den inhoud dezer bladzijden telkens „Utrecht", ter
wijl in den tekst alleen sprake is van ,,Triechte", d.w.z,: Maas
tricht. 

Het eerste deel dezer berijmde legende beschrijft het leven 
van den heiligen bisschop, het tweede hoofdzakelijk de door 
hem verrichte wonderen. Hij leefde in het midden der vierde 
eeuw en vestigde het bisdom Maastricht, waarvan de zetel door 
hem van Tongeren naar Maastricht overgebracht werd. Zijn 
relieken worden in de hoofdstad van Limburg, waar hij omstreeks 
het jaar 384 gestorven en begraven is, bewaard. In den tekst 
kan dus alleen van Maastricht sprake zijn, maar toch staat boven 
langr> de genoemde bladzijden gedrukt: „Servaz zu Utrecht"; 
„Ankunft in Utrecht"; „Bischof Willegis in Utrecht"; „Herzog 
Heinrich in Utrecht"; „Klage in Utrecht"; „Empfang in Utrecht". 
Alles 't gevolg der blijkbaar nog voortlevende verwarring tus
schen de namen der twee steden, die oudtijds met „Trajectum" 
aangeduid werden, al werden ze in en na de middeleeuwen al 
wel door „Trajectum superius" en „Trajectum inferius" in 't 
Latijn onderscheiden. E-

DE UTRECHTSCHE BIJBEL-COMPAGNIE. 

Nu dezen zomer op velerlei wijze herdacht werd dat de 
officiëele Nederlandsche vertaling van den Bijbel in 1637, dus 
driehonderd jaar geleden gereed kwam en het eerste exemplaar 


