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Vlies gehoord en geoordeeld te worden. In Februari 1471 vertrok
ken zij. Op 4 Mei 1472, nadat hij gebleken was geheel onschuldig 
te zijn en geen zijner vijanden of beschuldigers op de indaging 
verschenen was, werd heer Reinoud volledig in eer hersteld. 

Tot zoover het verhaal van de geschiedenis, ter verklaring van 
het hieronder afgedrukte, op 15 Mei 1472 bij klokluiding aan de 
Utrechtsche burgers bekend gemaakte verbod. Natuurlijk behoeft 
het verder geen woorden, om de aandacht er op te vestigen, dat er 
gisting^ was in de stad, en verdeeldheid, en partijschap. Maar de 
,,heren" zullen wel geen liedjes langs de straat gezongen hebben, — 
en ,,Wie der heren vrient is . . .". K. 

1472. Des Vrydages voer Pynxteren (15 Mei) . 
Alzoe voertijts bij onsen raide out ende nywe overdragen ende 

ter clocken verkundicht is gheweest, dat niemant hij ware wie hij 
ware op enigen heren of vorsten noch op ymant anders groet ofte 
cleyn enighe ontamelike sprake ofte woerde en voere noch en han
tiere in enigerwijs bij zwaere correxy tottes raets goetducken. Ende 
want die raet die overdracht houden ende gehouden hebben wil, 
zoe vernijet men die. Ende die raet laet weten ende verbieden noch 
enen ygeliken dat niemant hij zij wie hij zij op enighen heren ofte 
forsten noch op ymant anders groet ofte cleyn enighe ontamelike 
spraken noch hantieringen en voere mit woorden, ghevierde ofte 
zanghe. Mer heeft ymant opten anderen yet te secgen, dat mach 
hij doen mit rechte ende anders niet. Ende waert zake, dat hyr 
inne ymant broikaftich ghevonden worde, dat wil die raet aenden 
broikigen corrigeren tot hoers selfs goet duncken. 

(Buurspraakboek 1472, f. 182v). 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 

XVI. De Spaansche ruiter. 
„Bij het woeden eener aanstekende ziekte, toen algemeen de pest 

genaamd, tijdens het verblijf der Spanjaarden in deze stad, nam de 
raad de wijze voorzorg van den vrijen toegang tot sommige straten, 
alwaar deze ziekte bijzonder heerschte, te sluiten. Men verwondere 
zich niet, dat deze naauwe Viesteeg, zoo sterk bezocht, mede in die 
afsluiting deelde: de aansteking had aldaar dien trap van hevig
heid bereikt, dat de toegang tot dezelve alleen was toegestaan aan 
de daartoe bevoegde personen, die van een onderscheidingsteeken 
voorzien waren, terwijl daartoe aangestelde wakers den toegang 
van onbevoegden nieuwsgierigen, die zonder wettige redenen deze 
besmette straat wilden binnen dringen, moesten beletten. 

„Een Spaansch ruiter, als afgevaardigde de Catharijnepoort in
gereden, verlangde den koristen weg te volgen. Wegens den spoed 
welken zijne belangrijke depêches vorderden, eischtehij de Viesteeg 
doorgelaten te worden; men weigerde zulks in den beginne en bragt 
hem het gevaar, waaraan hij zich zou blootstellen, onder het oog; 



59 

doch op eenen ruwen ruiterstoon, zijner natie eigen, bespotte hij de 
waarschuwing der wachters, hen dreigende, wegens dat oponthoud 
met de straf zijns meesters. Men opende eindelijk de doorgangen, 
en de bode draafde in vollen ren de straat in; dan naauwelijks het 
midden derzelve bereikt hebbende, stortte hij, door de ziekte ge
troffen, levenloos van zijn paard ter aarde, terwijl het beest mede
lijdend zijnen meester aanstaarde, tevens op de knieën viel en den 
geest gaf." 

Volgens Van der Monde 1) werd deze overlevering, die hij ,,uit 
den mond van aldaar wonende bejaarde lieden meermalen gehoord" 
had, eertijds levendig gehouden door een steen in den gevel van het 
toenmalige perceel no. 184 aan de noordzijde der Viesteeg, later 
no. 9 van de tot Viestraat verbreede steeg, en thans in het gebouw 
der firma Vroom en Dreesman opgenomen. Het voorval stond daar 
in gele zandsteen afgebeeld, maar het „gedenkteeken" was bij 
een reeds vóór 1846 plaats gehad hebbende verbouwing verwaar
loosd en daardoor te niet gegaan. Van der Monde schijnt zelfs niet 
meer in de gelegenheid te zijn geweest den steen af te teekenen, 
want in zijn album van Utrechtsche gevelsteenen, dat in het ge
meentearchief wordt bewaard, komt geen afbeelding van den 
Spaanschen ruiter voor. 

Van der Monde verklaarde tevergeefs naar de geschiedkundige 
bevestiging dezer volkslegende te hebben gezocht en ook nu, bijna 
honderd jaar later, is nog geen gebeurtenis bekend geworden, die 
het aan de afbeelding verbonden verhaal bevestigt. 

In de registers van vroegere huisnamen, door Serton en Van den 
Wal l Bake samengesteld, en eveneens ten gemeente-archieve aan
wezig, wordt geen huis genoemd, dat met den naam van den Spaan
schen ruiter werd aangeduid. W a r e dat wel het geval, dan zou het 
allicht mogelijk zijn aan de hand der eigendomsoverdrachten, in de 
zgn. transportregisters, na te gaan, sinds wanneer het huis dien 
naam droeg. 

Weliswaar wordt in het Centraal museum een gevelsteen uit 
het midden der 17de eeuw bewaard, die uit het huis Lange Vie
straat no. 9 afkomstig heet te zijn. In hoogrelief stelt ze ,,een ruiter 
te paard met een trompet in de rechterhand" voor 2 ) . Deze voor
stelling is echter niet in overeenstemming met de door Van der 
Monde gegeven beschrijving en bovendien is de herkomst van de 
steen niet zeker. 

De roekelooze rit is volgens de overlevering in den tijd der 
Spaansche bezetting, dat is dus ongeveer tusschen de jaren 1528 
en 1577, voorgevallen. Of toen echter een Spaansche ruiter, die de 
Catharijnepoort was binnen gereden, rechtstreeks naar de Viesteeg 
door kon gaan, zonder het naast de poort gelegen kasteel Vreden-
burg, waar het Spaansche hoofdkwartier gevestigd was, aan te 
doen, mag betwijfeld worden. 

Over het afsluiten van straten en stegen tijdens epidemieën staat 
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niets in het Buurspraakboek, waarin de voorschriften bij het voor
komen „vander pestilentie ofte rooden buykeuvel" opgeteekend 
zijn, vermeld. Evenmin komt daaromtrent een aanwijzing in het 
latere plakkaatboek onder de af deeling „aangaande de peste, en 
andere besmettelyke siektens" voor 3) . In zijn studie over de ge
schiedenis der pest in Utrecht wordt deze maatregel ook niet door 
wijlen dr. Van der Weyde genoemd 4 ) . 

Aan een en ander zijn dus geen gegevens te ontleenen, die een 
historischen grondslag aan het overgeleverde verhaal geven en het 
verband tusschen voorstelling en verklaring aannemelijk maken, 
't Heeft er zelfs allen schijn van, dat de gevelsteen en het daaraan 
gekoppelde, op zichzelf reeds onwaarschijnlijke, verhaal hun ont
staan aan twee verschillende voorvallen ontleenen, en dat het één 
allengs met de eveneens vervaagde herinnering aan het ander is 
vervloeid. E. 

1 ) N . van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving . . . der stad 
Utrecht. Met pians en afbn. Dl. III. Utrecht, 1846. 8°. Blz. 7—8. 

2) Cataiogus van het historisch museum der stad Utrecht, 1928. 8°. Blz. 74, 
no. 372. 

3) J. van de Water , Groot placaatboek . . . der stad Utrecht. Utrecht, 1729. 
4) A. J. van der Weyde , Bijdrage tot de geschiedenis der pest te Utrecht. 

In: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde. LXXI (1927), blz. 3119—3139. 

U T R E C H T S DEELNEMING IN NATIONALE RAMPEN, 
1807—1809. 

„Terwijl wij hier meede bezig -waren", zoo onderbrak de apo
theker Hendrik Keetell 1) zijne dagelijksche aanteekeningen in 
Januari 1807, die toen evenals de gesprekken der Utrechtenaren 
over de komende nieuwe belastingen gingen, „wierden wij (het 
was toen op 12 January 's namiddags kwartier over 4 uuren) eens
klaps daarvan afgetrokken door een gansch buitengewoone bewe
ging, die men aan deuren, vengsters en vengsterraamen bespeurde. 
Er wierd aan geen belastingen meer gedacht. Alle discoursen 
waren daarover, wat of doch de oorzaak van die dreuning mocht 
wezen. Attroeperingen zag men zelfs langs de straaten. Onder 
veele burgers deeden zig schrik, aandoening en bekommernis op. 
De een zeide: er was een hoos geweest, de ander het waren uit
werkselen van een aardbeving, weer een ander de kruitmolen was 
gesprongen. Om kort te gaan: wij moesten ons ter ruste begeeven 
zonder uit die verwarring gered te worden. Maar daarop 's ande
rendaags 13 January 's morgens [in de vroegte] de gewoone 
volksschuit van Leyden aangekomen zijnde, hoorde men wat ge
duchte ramp die stad had ondergaan in eenige wijnige minuten 
tijds. Een schip, met kruit geladen op het Rapenburg liggende, 
was plotseling in de lucht gesprongen, waardoor de stad voor het 
grootste gedeelte verwoest was". 

Keetell gaf vervolgens een beschrijving van den toestand in het 


