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schilderwerk schuurden en in het midden met een breeden kier van 
elkander hingen, wordt het kunstwerk eerst sedert 1909 beter, al 
is het nog niet afdoende, tegen stof en zonlicht beschermd. Een 
fixeering zou stellig aanbeveling verdienen". 

Tot zoover Dr. Hoogewerff. Zijn uitvoerig onderzoek heeft er 
niet toe mogen leiden den schilder op te sporen. Doch wellicht zal 
een studie in de archivalia der Buurkerk dezen nog eens kunnen 
doen noemen. Wie over het onderwerp „De boom van Jesse" uit
voerig wenscht te worden ingelicht, wordt verwezen naar het 
artikel van wijlen Prof. Dr. R. Ligtenberg O. F. M. in het Oud
heidkundig Jaarboek ÏX (1929), blz. 1-54, waarin aan de hand 
van talrijke afbeeldingen de ontwikkeling van dit gegeven is 
geschetst. P- T. A. SWILLENS. 

1) Over die reis leze men uitvoerig in „Albrecht Dürer, Zijn dagboek van de 
reis door de Nederlanden in 1520—1521" van schrijver dezes. Maastricht- 1941. 

2) Peintures Ecclésiastiques du Moyen-Age. Tome II, troisième livraison. 
Haa r l em-La Haye, 1909. 

3) Utrecht voorheen en thans, tweede serie, 3de jaargang, blz. 141-159. 
4) Vgl. ook Lucas 3 : 32. 
5) Van het jaartal is het cijfer der eenheden onduidelijk. 

U T R E C H T S C H E UITVINDERS. 
(Voortzetting van blz. 61). 

Het merkwaardigste octrooi, dat een Utrechtenaar werd ver
leend, was ongetwijfeld dat der Staten-generaal van den 22sten 
Mei 1628, waarbij „Corners van Nienroode, geboren burger tot 
Utrecht, reeckenmeester ende geadmitteert landtmeter aldaer", 
werd toegestaan „omme alleen in den tijdt van acht naest-komende 
jaren te moghen doceren, doen doceren, drucken ende verkoopen, 
sijne ghevondene proportie des circkels diameter teghen sijnen 
ronden om-loop, waer door men volkomelijck een circkel in een 
quadraat kan veranderen". 

In het daarop betrekking hebbende verzoekschrift had de wis
kunstenaar verklaard „dat hij naer groote moe(i)ten gevonden 
hadde de langgewenste wonderlicke natuyr ende eygenschap der 
cromme circkel-linien, door welcke men in den circkel figueren 
van alle gelijcke sijden sonder moe(i)ten beschrijven can, mits
gaders de volcomen quadrature des circkels ende meer andere 
den circkel betreffende, alles tot gerief der loffelijcke mathema
tische conste". 

Omstreeks een half jaar later — de „tot den lief-hebbers der 
loflijcker mathematycke konste" gerichte voorrede is den lsten 
October 1628 gedateerd -? maakte Van Nienrode zijne theorie 
in een boekje van 64 klein-octavo bladzijden door den druk open
baar. Het was aan de Staten der provincie en de Vroedschap der 
stad Utrecht opgedragen. 

Cornelis was zeer waarschijnlijk een zoon van Willem van Nien
rode (Nyenrode), die van 1613 tot 1617 schepen der stad was. 
Hij zal wel tusschen 1580 en 1590 geboren zijn, want hij heeft 
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nog met Claes Pietersz., van Deventer, die school- en reken
meester te Amsterdam was en daar in 1602 stierf, in verbinding 
gestaan. Zelf noemde hij zich, in 1628, een „goede vrient" van 
Ezechiel de Decker, eerst schoolmeester en landmeter te Gouda 
en van 1630 tot aan zijn dood, omstreeks 1667, te Rotterdam 1). 
Eerst was hij getrouwd met Baychgen Marcus, die den 5den Juli 
1630 overleed, en daarna, sedert den 6den Februari 1631, met 
Elsjen Harmens, uit Utrecht. 

Aanvankelijk schijnt Van Nienrode als onderwijzer den kost 
te hebben verdiend, later is hij ook op andere wijze werkzaam 
geweest. Den 5den Februari 1628 werd hij, de „geboren borgers 
soone", nadat gecommitteerden uit de vroedschap zich „volcoment-
lijck geïnformeert hadden, ende hier onder verstaen t'advys ende 
goede getuychenisse van experte mathématiciens", als landmeter 
der stad geadmitteert. En in het volgende jaar, toen de Spaansche 
troepen onder graaf Hendrik van den Bergh ook Utrecht be
dreigden 2 ) , keerde de stadskameraar hem 20 pond uit „wt saecke 
hij ten tijde vande troublen sich heeft laten gebruycken int forti-
ficeren van dese Stadt mitsgaders mede int leggen vande retren-
chementen . . . tsedert den xxvien Augusti tot den vie Septembris" 
1629. 

Blijkens een hypotheek-acte van den 18den Augustus 1631 dreef 
de landmeter ook een lakenkoopersnering in zijne woning aan 
de Snippevlucht, een gedeelte van het Schoonhuis, het voormalige 
raad-, want- en oudermanhuis, dat tusschen de Oudegracht en 
den Steenweg gelegen was 3) en waarvan het poortje, dat de 
blinde gang tusschen de perceelen 9 en 11 aan den Steenweg 
afsluit, nog een overblijfsel is. In dat huis heeft Van Nienrode 
van zijn eerste huwelijk af, tot aan zijn dood gewoond. 

Drie jaar later werd de veelzijdige man als notaris toegelaten, 
nadat hij den 27sten September 1634 „int college van den raede 
's hoefs van Utrecht, nae voorgaende diligente examinatie ende 
admissie, eedt gedaen" had. 

Ruim een jaar daarna zocht hij nieuwe bezigheid, toen hij den 
senaat der hoogeschool verzocht hem toe te staan „in St. Victors 
capelle (de H. kruiskapel) aent Oudemunsters-kerckhoff, in de 
Nederduytsche taele 's weecx één of twee publycque lessen te 
doen in mathesi, gelijck sulcx tot Leyden ende Rotterdam ge
schiet". De senaat besloot den 7den December 1635 „hierop 
alvorens te horen 't advys ende goetvinden van d. Schotano, juris 
et matheseos professore in de illustre schole", maar een besluit 
schijnt niet genomen te zijn, want het staat niet in de senaats-
notuien vermeld 4 ) . 

Onderwijl had Van Nienrode nog gelegenheid gezien, om een 
nieuwe uitgave van Bernard Stockmans Arithmetica ofte cijffer-
bceck te verzorgen, die in 1633 te Rotterdam het licht zag en 
meermalen herdrukt werd, en de werken van den Griekschen 
wiskundige Euclides, „verciert met schoone verclaringen ende 
leringen vande oudste naturalisten ende constige schrijvers", uit 
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het Latijn te vertalen 5 ) . Tijdens den druk van het laatst genoemde 
boek lag de auteur, zooals op de keerzijde van den titel gedrukt 
staat, „ter doot sieck". Dat was in het najaar van 1636, toen de 
zwarte dood weer door Utrecht waarde en Van Nienrode aan 
de pest overleed. Hij werd den 17den October van dat jaar in de 
Jacobikerk begraven. E. 

1) C. de Waard , Cornells van Nienrode. In: Nieuw Nederlandsch biogra
fisch woordenboek. Dl. I. Leiden, 1911. 8°. Kol. 1375—1376. 

2) J. P. de Bordes, De verdediging van Nederland in 1629. Utrecht, 1856. 8°. 
Blz. 102-176. 

3) G. van Klaveren Pz., Het „eerste" vaste jaar,beurs"gebouw. In: De jaar
beurs no. 13-1933, blz. 230—232. 

4) Acta et décréta senatus, vroedschapsresolutiën en andere bescheiden be
treffende de Utrechtsche academie, uitgegeven door G. W . Kernkamp. Dl. I. 
(Werken uitgeg. door het Historisch genootschap 3de serie L X V ) . Utrecht, 
1936. 8°. Blz. 82. 

5) D. Bierens de Haan, Cornelis van Nienrode. In: Bouwstoffen voor de 
geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden. Dl. I. 
Amsterdam, 1878. 8». Blz. 190—195. 

BOEKAANKONDIGING. 

P. W . A. I m m i n k, De Stads-
vrijheid van Utrecht. In: Opstellen 
aangeboden aan Prof. Jhr. Dr. 
D. G. Rengers Hora Siccama, 
1906-1942. Utrecht, 1942. 8». Blz. 
314—434, met kaart. 

Deze omvangrijke bijdrage van Mr. 
Immink in den bundel opstellen van 
een twaalftal oud-leerlingen van pro
fessor Hora Siccama, hem in Juli j.I. 
aangeboden naar aanleiding van zijn 
voorgenomen aftreden als gewoon 
hoogleeraar aan onze universiteit, mag 
voor de geschiedenis onzer stad van 
uitnemend belang geacht worden. 
Immers', zooals de schrijver terecht 
opmerkt, ontbreekt vrijwel alle littera
tuur, welke zich met het gemeentelijk 
grondgebied in het algemeen en met 
de stadsvrijheden in het bijzonder op
zettelijk bezighoudt. W a a r dus gelijk 
hier een poging gewaagd wordt om 
deze leemte voor de Utrechtsche stads-
vrijheid aan te vullen, kan dit niet 
anders dan toegejuicht worden en te 
meer is dit het geval, nu die poging 
tot zoo belangrijke uitkomsten geleid 
heeft. 

Voor den minder deskundigen lezer, 
voor wien de term stadsvrijheid een 
onbekend of eenigszins vaag begrip 
mocht vertegenwoordigen, zij opge
merkt, dat men daar oudtijds onder 
verstond het in hoofdzaak landelijk 
gebied buiten de omwalling eener 
stad, waar deze nog zeggenschap uit
oefende. Voor Utrecht zijn de grenzen 
harer vrijheid in 1539 nader vast
gesteld bij een decisie van de land
voogdes, Maria van Oostenrijk, en 
het mag merkwaardig heeten, dat deze 
nog altijd vrijwel samenvallen met die 
van het tegenwoordig gemeentelijk 
grondgebied. Zooals het geheele Sticht 
was ook dit om de stad gelegen ge
bied samengesteld uit een aantal af
zonderlijke, aan den landsheer of een 
ambachtsheer toebehoorende gerechten 
en dit aantal was niet gering. Men 
telde er niet minder dan een vijftien
tal: aan de noordzijde van de stad 
de Bemuurde Weerd, de Nieuwe 
Weerd, Domproosteneng Lauwerecht 
Pijlsweerd, Nieuwenoord, Hoogelan
den en Proosdij van St. Jan, aan 
de oostzijde Wittevrouwen (oudtijds 


