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UTRECHTSCHE UITVINDERS. 
(Voortzetting van blz. 20). 

Onder de oorlogsindustrie, die in de 16de— 18de eeuw, ver
geleken met de overige industrieën, van bescheiden omvang was. 
is Utrecht door vijf uitvinders, die bescherming voor hunne werk
wijzen hebben gezocht, vertegenwoordigd geweest. 

De eerste was Pauls de Moll Janss., geboortig van Brussel en 
gevestigd te Utrecht, die den 15den September 1595 octrooi der 
Staten van Utrecht verkreeg, om voor den tijd van drie jaar alleen 
te mogen verkoopen een zekere olie, dienende tegen het roesten 
van wapenen; om „syne conste binnen de stadt, steden ende 
landen van Utrecht vry ende vranck te mogen exerceeren". In de 
plaatselijke archivalia was niets te vinden, dat nader inzicht in de 
werkzaamheid van dezen Zuid-Nederlander te Utrecht geeft. 

Het volgende, aan een Utrechtenaar verleende octrooi dateert 
van den 27sten Maart 1629, toen de Staten-generaal een tien
jarige bescherming toezegden aan „Caspar Aelbrechtss., wapen-
maecker tot Utrecht, ende Abraham Wouterss., waepenmaecker 
tot Rotterdam, voor hunne manier van „ysere donderbossen te 
smeeden, dienstig om te schepe ende te lande gebruyckt te 
worden". Over dezen Utrechtschen wapensmid komen evenmin 
bijzonderheden in de bewaard gebleven bescheiden der stad voor. 

Twee andere Utrechtenaren, die vaak samenwerkten, zijn meer 
bekend gebleven, omdat zij behalve geschutgieters ook klokke-
gieters zijn geweest. De klank hunner klokken heeft verder dan 
het gebulder hunner bussen gedragen. 

„Eppe van der Arck ende Wouter Both, geschut- ende clocken-
gieters tot Utrecht", verkregen den 26sten Juli 1634 van de 
Staten-Generaal octrooi voor den tijd van zeven jaren op hunne 
„inventie van alderhande metalen ende coperen geschut te gieten 
twelck wel een derde part lichter is ende waer mede met halff 
cruyt naer advenant soo veel force int schieten can worden ge-
gebruyckt als voor desen ende tot noch toe met het ordinaris 
geschut is gedaen geweest". Zooals meestal het geval was, 
werden aan de verleening de voorwaarden verbonden, dat 
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bleven, dat de uitvinding dus werkelijk nieuw moest zijn en dat 
ze binnen het tijdsverloop van één jaar in praktijk gebracht zou 
worden. 

Blijkens een accoord van boedelscheiding, den 24sten Juni 
1633 door notaris Willem van Galen opgemaakt, was Van der 
Arck getrouwd met Cornelia van Amelroy, een dochter van 
„zaliger Cornelis van Amelroy ende Lambertgen Crom". Tot aan 
zijn dood in 1606 was Cornelis van Amelroy, die o.m. de maker 
van de nog in den toren te Leersum aanwezige klok van 1597 is, 
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gietmeester te Amsterdam. Zeer waarschijnlijk heeft Van der Arck 
het vak dus bij Van Amelroy geleerd. Reeds in 1632 werkte hij te 
Utrecht, zooals een door hem met het Mandenmakersgild in dat 
jaar gesloten overeenkomst aantoont. Van der Arck leverde toen 
een kroon van 200 pond goed zuiver koper, met drie bewerkte 
schilden, voor 70 gulden, die in het zuidpand van het schip der 
Jacobiekerk, in de nabijheid van den gilde-grafkelder heeft ge
hangen. De bewerkte schilden, in den vorm van cartouches, zijn 
gespaard gebleven en worden in het Centraal museum (catalogus 
nr. 1449) bewaard. 

In 1643 woonde Van der Arck in een eigen, doch met hypotheek 
bezwaard huis aan de zuidzijde der Wittevrouwenstraat, wellicht 
bij den ingang der Kloksteeg, de tusschen de Rietsteeg en de Lange 
Jufferstraat loopende blinde steeg, waaraan het giethuis gelegen 
was, dat aan het kapittel van St. Jan toebehoorde. In die omgeving 
woonde ook de in Januari 1644 op gevorderden leeftijd overleden 
Henric van Amelroy, geen broer, doch vermoedelijk een oom zijner 
vrouw. Volgens een transportacte van den 30sten April 1646 was 
Van der Arck ,,buyten slandts vertrocken" en van zijne werk
zaamheid over de landsgrenzen getuigt o.a. èen klok in den kerk
toren te Grietseels in Oost-Friesland, die behalve zijn naam het 
jaartal 1652 draagt. 

De samenwerking met Wouter Both blijkt uit een drietal lui-
klokken van 1630 in den toren te Montfoort. 

Wouter Both, een zoon van den „bussche ende clockengieter" 
Henrick Both, heeft zich blijkbaar ook met alles wat tot de jacht 
behoorde bezig gehouden, want in 1633 voerde hij een proces met 
den zij delaken-handelaar Gerrit Soest over de betaling van 
60 gulden schadever geding, wegens het niet teruggeven van een 
gehuurden windhond. Hij bleef ongehuwd en stierf betrekkelijk 
jong. „Zieckelijck van lichame opt bedde sittende, nochtans tge-
bruyck zijner redenen ende verstants volcomenlijck machtich 
zijnde", maakte hij op Nieuwjaarsdag 1644 zijn testament ten 
overstaan van notaris Gerrit van Waey, en drie weken later 
(22 Januari 1644) werd „Wouter Both bij de Wittevrouwenpoort, 
nalatende sijn echte moeder (Emmerantiana Goost Bogaerts) tot 
erffgenaeme", in de Buurkerk begraven. 

„Atnoult Pietersz. Go/fa, mr. <gesahutgieter, wonende tot Utrecht", 
verwierf den 27sten Maart 1641 op de gebruikelijke voorwaarden 
octrooi van de Staten-generaal, om te „practiseren, gieten ende 
vercopen seeckere geschut", doch ,,sal alvorens gehouden syn te 
versoecken ende obtineren attache van de provinciën daer hij t'selve 
octroy sal willen int werck stellen". De goedkeuring is echter niet 
bij de Staten van Utrecht aangevraagd. 

Goffa had den 14den Mei 1640 het burgerrecht van Utrecht 
gekocht, was blijkens een wederkeerig testament, den 4den Januari 
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1642 voor schepenen der stad verleden, gehuwd met Dirckgen 
Gerrits van 's Heerenberch, later Scherenberg genoemd, en woonde 
,,aent Cingel deser stadt, buyten Wittevrouwen". Bij de inschrij
ving der begrafenis zijner vrouw, den lOden April 1643, werd hij 
als „gewesen capiteyn" aangeduid, in het vermelde testament 
noemt hij zich „vergieter vande laetgaten van slands canon". 

Evenals de vorengenoemde De Moll, Aelbrechts en Van der 
Arck, schijnt ook Goffa de stad metterwoon verlaten te hebben, 
want zijn overlijden is niet in het Utrechtsche begrafenisregister 
aangeteekend gevonden. 

(Wordt voortgezet). E. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Cornelius Valerius. — In Het Boek 

(XXVI-1941, blz. 107—110) gaf 
mejuffrouw M. E. Kronenberg ant
woord op de door haar zelf gestelde 
vraag: W i e is de Latijnsche dichter 
C. V . Ultraiectinus (c. 1540)? Aan de 
hand van bibliografische gegevens, 
voornamelijk aan enkele uitgaven van 
den Utrechtschen drukker Herman van 
Borculo ontleend, toonde de sehr, aan, 
dat C. V. niemand anders is dan Cor
nelius Valerius of Wouters, wiens 
geestelijk signalement geheel beant
woordt aan de gezochte (zie ook 
blz. 32). 

Uit de voorrede van de in 1540 
door Van Borculo uitgegeven Cymba 
amoris van Johannes Secundus, waar
aan Valerius eenige verzen heeft toe
gevoegd, blijkt, dat de drukker bekend 
is geweest met den dichter. Geen 
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was ook zelf een ontwikkeld man, die, 
als trouwens vele zijner collega's, zich 
behoorlijk in 't Latijn kon uitdrukken. 

W e hebben nog een andere aan
wijzing, dat Valerius en Borculous 
met elkaar in aanrraking zijn gekomen. 
O p 15 Augustus van 't jaar 1540 
heeft Borculous een boekje gedrukt, 
de Brevis descriptio eorum quae in 
adventum Caroli V Traiecti apparata 

sunt, dat op den intocht van keizer 
Karel V te Utrecht, die daags tevoren 
had plaats gehad, betrekking heeft. 
De gedichten en inscripties, daarin 
zonder naam van auteur opgenomen, 
zijn in werkelijkheid van Cornelius 
Valerius. De latere, eenigszins gewij
zigde uitgave, achter de gedichten van 
A. Scorelius Batavus, in 1566 te Ant
werpen verschenen, noemt hem uit
drukkelijk als de maker. Aan dien 
bundel is ook nog het gedicht toe
gevoegd, waarmede Valerius den 
keizer begroette, toen hij den 2den 
Januari 1546, ter bijwoning van het 
kapittel der orde van het gulden vlies, 
weer te Utrecht kwam. E. 

De unie van Utrecht. — Dr. Leo 
Delfos heeft een uitvoerige studie 
gepubliceerd over het verbond, dat 
den 23steu Januari 1579 te Utrecht 
tusschen enkele noordelijke gewesten 
tot stand kwam en waarvan de acte 
met het plakkaat van verlatinge, zoo-
als prof. Z . W . Sneller het bij de 
350-jarige herdenking in 1929 heeft 
uitgedrukt, de geboortepapieren van 
den Nederlandschen staat zijn. Z e 
verscheen als Heft 375 der Historische 
Stadien onder den titel: Die Anfänge 
der Utrechter Union, 1577—1587. Ein 


