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UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 
XVII. Het heilige kruis ten hemel, 1305. 

In een door den Utrechtschen oudheidkundige Aernout van 
Buchell (1565—1641) omstreeks 1600 samengesteld handschrift, 
dat thans in het gemeente-archief wordt bewaard, staan vrijwel alle 
merkwaardigheden beschreven en voor 't meerendeel ook afge-
teekend, die in zijn tijd nog in de ütrechtsche kerken en kloosters 
te zien waren 1). Bij de beschrijving van de parochiekerk van 
St. Jacob vermeldt Van Buchell onbekende bijzonderheden van een 
overigens uit kronieken wel bekend voorval, die nergens anders 
beschreven staan. 

„Int choor van dese kerck", schreef Van Buchell, „hangt noch 
een oudt geschildert tafereel aende zuytsijde, waer inne de schil-
derie bijcans vergaen is, vuyt druckende de victorie der borgeren 
van Utrecht tegens die van Lichtenberch, die de stadt hadden 
(lees: waren) ontseyt; men siet 2 troupen gewapende mannen na 
het oudt fatsoen ende bij de eene staet een sijn sweert treckende 
bij den standert van Lichtenberch, sijnde 3 goude leliën in een 
velt van keel." 

Van Buchell voegde een nadere verklaring aan deze beschrij
ving toe, die hij aan een in het Latijn geschreven „oude genealogie 
van de Renessen" had ontleend en waarvan de vertaling luidt: 

„Te vermelden is dat, toen genoemde Jacobus van Lichtenberch 
een vijand van de stad Utrecht was geworden, begeerende de 
Ütrechtsche burgers gewapender hand aan te vallen, Jezus in de 
lucht is verschenen, hangend aan het kruis, boven de hoofden der 
Utrechtenaren, tengevolge waarvan de Lichtenbergers verschrikt, 
verslagen en op de vlucht gedreven zijn, zoodat heer Jacobus zelf 
met groot gevaar ontkomen is; de Utrechtenaren echter zijn met 
ontplooide en wapperende vaandels onder de grootste vreugde en 
triumf ongedeerd in de stad teruggekeerd; deze oorlog was ge 
voerd in het jaar 1305. Het is mogelijk dat het aantal der Lichten
bergers verreweg het grootste was." 

* # * 
Uit de zgn. Divisiekroniek blijkt, dat Guy van Avesnes, die van 

1301 tot 1317 bisschop van Utrecht was, bij zijn pogingen om zijn 
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broer Jan II, graaf van Holland, te hulp te komen, in Maart 1304 
was gevangen genomen. Hij was met een leger naar Zeeland 
getrokken, met de bedoeling de Hollanders, die door het Vlaam-
sche leger te Zierikzee waren ingesloten, te ontzetten, doch werd 
op Duiveland verpletterend verslagen. 

In dien tijd bestonden te Utrecht twee partijen, die der patriciërs 
onder leiding van Jacob van Lichtenberch en die der burgers 
(gilden) onder aanvoering van Lambrecht Frese of de Vriese, 
welke voortdurend om de leiding der stadszaken streden. „Maer 
verhoorende dat haren bisschop gevangen was, maecten sij vrede 
met malcanderen, ende beloefden met eede malcanderen getrou 
te wesen, ende die Stadt te bewaren ende te onderhouden in goeden 
state ende vrede, totter tijt dat haren bisschop vander vangenisse 
ontslegen ware, maer dat gheloove worde niet lange gehouden 
vander eender partijen, want heer Gherrit Bruken Ridder, worde 
voor zijn eygen deure geslagen, ende doe gingen die dootslaghers 
voort ende vingen heer Jacob van Lichtenburch, ende heer Willem 
van Roodenburch Ridderen zijn broeder, ende heer Willems soon, 
ende heer Warner Ridder, ende settense gevanghen in Vreesen-
burch 2 ) , ende corts daer na hebben sij genomen heer Jacob van 
Lichtenburch ende heer Werner Ridder, ende brochtense inder 
middernacht op S. Catrinen plaets 3) ende sloegense doot, ende 
mits desen is daer veel quaets opgestaen ende nagevolcht van 
dootslagen ende andere misvallen die daer na in der Stadt 
geschieden" 4 ) . 

Nadat ook Utrecht door de Vlamingen onder Jan van Renesse 
ingenomen en bezet was, kwam het stadsbestuur geheel aan de 
gilden, en na zijne bevrijding en terugkeer in 1305, toen de stad 
weer door de Vlamingen verlaten was, werd deze regeling door 
bisschop Guy, die vroeger meer aan de zijde der Lichtenbergers 
gestaan had, erkend. 

„Ontrent deser selver tijdt", vervolgt de Divisiekroniek, ,.worde 
heere Jacob van Lichtenburch, heere Jacobs soon van Lichten
burch die verslagen was als voorsz. is, gebannen wter Stadt van 
Wtrecht , waerom heere Jacob met eenighe zijne vrienden ende 
medehulperen van Vianen op S. Martijns avont (10 November) 
inden winter, eenige burgers wter Stadt van Wtrecht die om 
provande getogen waren, snellicken vervolcht van Amersvoort tot 
Jufaes toe, in meeninghe die te vangen ende doot te slaen, maer 
die burgers 'weerden hen vromelicken dat sij ongheschadicht wt 
zijnen handen weder in die Stadt quamen, ende des jaers daer aen 
als die burgers ter mercten trecken souden om haer comenschappe 
te doen, heeft hij se weder verlaecht om te bevechten, maer die 
burgers stelden hen ter weer ende hebben hem verwonnen bij die 
brugge te Jufaes, ende die burghers quamen met grooter eeren 
ongeschent weder in die stadt van Wtrecht" 5 ) . 
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Hoe gespannen de verhoudingen en onveilig de toestanden toen 
in Het Sticht waren, toonen verschillende documenten. Noodig 
was het soms een wapenstilstand aan te gaan, om het verkeer in 
het bisdom mogelijk te maken. Zoo sloten de met Jacob van Lich-
tenberch verbannen edelen en hun helpers den 26sten April 1305 
een bestand met de stad Utrecht, dat tot en met 13 Juni d.a.v. 
duurde, waarbij zij overeenkwamen kooplieden en landbouwers 
ongemoeid te laten. Slechts een strijd tusschen twee vijanden, die 
elkaar toevallig ontmoetten, zou gedurende dien tijd geoorloofd 
zijn 6 ) . 

% -:• # 

De miraculeuze verschijning van het heilige kruis aan den avond
hemel van den lOden November 1305 was in 1383 aanleiding tot 
de stichting van een heilige kruisbroederschap in de parochiekerk 
van St. Jacob. Haar fundatiebrief werd in 1488 vernieuwd 7) en 
ze werd in 1511 door bisschop Frederik van Baden bevestigd 8 ) . 
Z e werd aan het altaar in de heilige kruiskapel, het nog ten zuiden 
van het hoofdkoor gelegen nevenkoor, gevestigd. Misschien is die 
kapel omstreeks denzelfden tijd, toen de kerk aanzienlijke veran
deringen en vergrootingen onderging, gebouwd. 

,,De broederschap omvatte, althans bij hare hernieuwing in 1488, 
zestig broeders en veertig zusters en werd bestuurd door twee 
procurators, van wie er jaarlijks één aftrad. Op den refectiedag 
(zondag na crucis exaltacio = 14 September) offerde de broeder
schap twee „tortisen" (groote waskaarsen), waarbij de stad 
Utrecht ter gedachtenis van het kruiswonder een derde voegde, 
en iedere broeder of zuster een waskaars op het broederschaps
altaar, waar een zingende mis werd opgedragen, waarna de maal
tijd plaats had, met de keus van den procurator en het afleggen 
der rekening; 's avonds werd de vigilie gezongen en den volgenden 
dag de zielmis voor de overleden leden der broederschap opge
dragen. Bij het overlijden van een lid werden door de broeder
schap verschillende kerkdiensten verricht. Eiken maandagmorgen 
werd door de pastoors een zielmis opgedragen, terwijl des vrij-
dagsmorgens een mis van het heilige kruis werd opgedragen, die 
des avonds gevolgd werd door de uitvoering van ,,een eerlic liet 
van den H. Cruus". Ieder lid moest verder dagelijks drie pater 
nosters en drie ave Marias lezen voor de zielen der doode broeders 
en zusters" 9 ) . 

Ook in de Buur-, St. Nicolaas- en St. Geertruidakerk waren 
heilige kruisbroederschappen gevestigd, die vermoedelijk alle in 
lateren tijd en om andere redenen dan het mirakel van 1305 ge
sticht zijn. Slechts van die in de Geertekerk is stichtingsjaar (1477) 
en werkwijze bekend. 
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In het begin van den hervormingstijd, toen haar hoofddoel on
mogelijk was geworden, hielden deze en de vele andere broeder
schappen op te bestaan, en gaf het stadsbestuur allengs een andere 
bestemming aan hare bezittingen. De laatste rekening van de 
heilige kruisbroederschap in de Jacobiekerk loopt over het ver-
eenigingsjaar 1606/1607. E. 
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KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Het Viradecdis'altaar uit Vechten. 

— Het inschrift van de altaarsteen uit 
Vechten, waaraan prof. Wagenvoort 
steun ontleende voor zijne veronder
stelling, dat de in het jaar 69 tusschen 
de Batavieren en Romeinen geleverde 
slag bij Vechten plaats gevonden kan 
hebben (zie dit Maandblad blz. 28— 
30), moet naar de meening van prof. 
dr. A. G. Roos te Groningen op andere 
wijze verklaard worden. Door ver
gelijking met de inschrfiten der op 
elders gevonden steenen van overeen
komstige trekking, komt de hoogleeraar 
tot de slotsom, dat de door hem ge
geven interpretatie uitsluit, „dat de 
wijding aan Viradecdis in verband 
zou staan met de oorlogsgebeurtenissen 
van 69 n. C. Wagenvoort vermoedde 

dit, omdat zoowel in Tacitus' beschrij
ving van den door Civilis gewonnen 
slag als op den steen gesproken wordt 
van Tongeren en van schippers. De in 
Fectio consisteerende cives Tungri der 
inscriptie kunnen echter onmogelijk 
met de Tungrorum cohors van den 
veldslag geïdentificeerd worden. Dat 
verbiedt de uitdrukking consistere, die 
nooit gebruikt wordt van een troepen-
afdeeling, die op eene plaats in garni
zoen ligt of er vertoeft. Bovendien 
zouden de soldaten der tot Civilis 
overgeloopen cohorte, indien zij den 
steen hadden opgericht, zich niet een
voudig „cives Tungri" hebben ge
noemd, want daaruit zou iemand, die 
de inscriptie las, nooit hebben kunnen 
opmaken, dat juist zij het altaar had-


