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11 Arme-kamers op de Springh-wegh, behoirende tot het Wees-
huys, bij Gereformeerde bewoont. 

8 Arme-kamers ter dispositie van de kerckmeesters van de 
Buerkerck, bij Gereformeerde bewoont. 

10 kamers in t Kroontjes poortje tot het krane-gasthuys. Niemant 
paeps. 

10 kamers in t' Sacke-dragers steeghje, behoirende tot het 
Weeshuys, bij Gereformeerde bewoont, een bij een paepsche we
duwe, wekkers man nü overleden Gereformeert is geweest, en de 
soon in onse kerck gaat, dogh de doghters kloppe sijn, bewoont 
ibidem. 

20 kamers an het Margareten hoff ter dispositie van de Heeren 
Burgermeesters, bij Gereformeerde bewoont. 

15 kamers an t' Bagijn hoff ter dispositie van de Heeren Burger
meesteren, oock bij Gereformeerde bewoont. 

15 kamers in t' May, off Marye-poortje in de Water steegh 
tegen over de Jacobi kerck, alle bewoont bij papisten. Waer van 
10 worden vergeeven bij de erfgenamen van de vrou Van der 
Regge, de andere 5 bij den Advocaat Van den Bergh. 

6 woningen in t' 5 süster-huys, ibidem, alle bewoont bij Gerefor
meerde, en worden vergeeven bij de kerckmeesters van Jacobi 
kerck. 

29 Suyles kamers, ter dispositie van de Heer van Catsbergen 
en de Heer Johan Mantsfelt. 23 bewoont bij Gereformeerde, 3 bij 
papisten, 2 bij Lütherane, 1 bij een Arminiaen. 

2 woningen op de wal, tegen over de Berghstraat, ter dispositie 
van de kameraers deser stadt, een wort bewoont bij een bitter 
papist, de ander bij een papist en Gereformeerde. 

4 kamers in de A. b. c. straat ter dispositie van de Heer Secre
taris De Reuver, als rentmeester van Servaes, bewoont bij Ge
reformeerde. 

3 kamers in de A. b. c. straat, ter dispositie van de Heer Renesse 
bij de Volderbrug. Bewoont bij papisten." 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Een slag bij Vechten in 69? — In 
Hermeneus (XII-1939, blz. 4 2 - 4 6 ) 
gaf prof. dr. H. Wagenvoort in ver
korten en meer populairen vorm den 
inhoud weer van een opstel, dat de 
hoogleeraar tevoren in Mnemosyne 
(serie III, vol. VIII, p. 58—64) had 

gepubliceerd, i ) ,,Het gaat om een 
onderlinge verbinding van gegevens, 
die er op schijnt te wijzen, dat de 
strijd, waarin Iulius Civilis de Romei
nen in het jaar 69 versloeg, geleverd 

1) De Tungris nautisque Fectione 
consistentibus (C.I.L. XIII 8815). 
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moet zijn in de onmiddellijke nabij' 
heid van Vechten." 

Na herinnerd te hebben aan de uit
komsten der opgravingen, waaruit ge
bleken is, dat zoowel te Vechten als 
te Utrecht drie castella uit ongeveer 
denzelfden tijd achtereenvolgens over 
elkaar gebouwd zijn geweest, wijst 
de sehr., bij vergelijking der vondsten, 
eenerzijds op een bijzonder punt van 
overeenkomst, anderzijds op een merk
waardig teeken van verschil. 

De overeenkomst is, dat op beide 
plaatsen het oudste castellum met een 
laag klei overdekt is, te Utrecht ter 
dikte van ongeveer Yi, te Vechten 
van 1 à \y2 M. In verband met wat 
te Vechten aangetroffen is, lijkt vol
gens den sehr, de veronderstelling niet 
te gewaagd, dat de kleilaag als ge
volg van een overstrooming ontstaan 
is. Deze veronderstelling vindt steun 
in een mededeeling van Tacitus (His
toriën V, 23), waaruit blijkt, dat in 
het jaar 70 een groote overstrooming 
in deze streken voorviel, waarbij een 
legerplaats, die in de vlakte lag, door 
het geweld van den stroom werd 
medegesleurd. Mocht de Vechtensche 
hiermede niet bedoeld zijn, dan mag 
aangenomen worden, dat ze toch ook 
geteisterd werd. De Utrechtsche leger
plaats lag hooger. 

Het verschil is, dat het kamp te 
Utrecht in 69 door brand verwoest is, 
doch dat te Vechten geen brandsporen 
zijn gevonden. Aangenomen wordt 
daarbij, dat de Utrechtsche leger
plaats door de Batavieren bij den 
opstand in brand is gestoken. Een 
bericht van Tacitus (IV, 15) doet 
echter twijfel aan de juistheid dezer 
veronderstelling rijzen, omdat daar 
gesproken wordt van de overmeeste
ring van de winterkwartieren van 
twee cohorten, onmiddellijk aan zee 

gelegen, door de Canninefaten en de 
Friezen onder aanvoering van Brinno. 
Vervolgens, schrijft Tacitus, dreigden 
zij andere castella te verwoesten en 
daar men niet in staat was ze te ver
dedigen, werden ze door de bevel
hebbers der cohorten in brand ge
stoken. Prof. W . acht het derhalve 
meer waarschijnlijk, dat de Utrecht
sche legerplaats door de Romeinen 
zelf aan de vlammen is prijs gegeven. 
En het feit, dat te Vechten geen 
brandsporen gevonden zijn, zou er op 
kunnen wijzen, dat hier de vlucht der 
Romeinen tot staan kwam en dat hier 
de strijd met Civilis geleverd werd. 
De onderstelling van den sehr., dat er 
voortdurend sprake is van castella 
langs den Rijn, ongeveer de tegen
woordige Kromme Rijn, wordt vrijwel 
tot zekerheid door de mededeeling van 
Tacitus (caput 16), dat de slag dicht 
bij den Rijn plaats vond en dat in die 
rivier de schepen lagen, die daarheen 
waren gebracht, nadat de castella in 
brand waren gestoken. 

Met dat al zou het veel te gewaagd 
zijn, vervolgt prof. W. , den beslis-
senden strijd tusschen Civilis en de 
Romeinen zoomaar bij Vechten te 
locaüseerèn, wanneer niet een nieuwe 
aanwijzing dit vermoeden schijnt te 
bevestigen. 

In het museum van oudheden te 
Leiden berust thans een altaarsteen, 
zeer waarschijnlijk uit de tweede helft 
der eerste eeuw afkomstig, die in 
1868 te Vechten werd opgegraven. 
Blijkens het inschrift hadden de Tung ri 
met „de matrozen die te Vechten ge-
domiliceerd zijn" de afspraak gemaakt, 
om een altaar aan de godin Vira-
decdis te wijden, indien de (hun) toe
leg mocht gelukken. De aard van dien 
toeleg vindt vermoedelijk verklaring 
bij Tacitus (IV, 16), die schreef, dat 
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Civilis zijn overwinning op de Ro
meinen te danken had aan het over-
loopen van twee groepen: een cohorte 
Tongeren en een groep roeiers uit de 
Batavieren. 

„Dat de hier gegeven voorstelling 
van zaken juist is, is natuurlijk niet 
bewezen"; de sehr, hoopt echter, „dat 
ze aannemelijk schijnen zal. Daarmee 
zou dan tegelijk verklaard zijn, waarom 
de legerplaats te Vechten geen brand-
sporen vertoont: Civilis zal ze dan 
natuurlijk intact gelaten en voor zijn 
eigen doeleinden gebruikt hebben. En 
wij zouden kunnen vaststellen, dat 
België en Nederland al in zeer ouden 
tijd hebben samen gewerkt, om vreemde 
indringers van hun gebied te weren!" 

E. 

Het Utrechtsche bockdrukkersgilde. 
— In het kerstnummer van de Tam-
pon, het orgaan der school voor de 
grafische vakken te Utrecht (XX-1939, 
blz. 7.—15), komt een verhandeling 
voor over dit gilde, dat in 1599 ont
stond, toen de drukkers, binders en 
verlichters zich van het zadelaarsgilde, 
waarvan zij tevoren een afdeeling 
hadden gevormd, afscheidden. Dat 
gilde heeft rond 62 jaar bestaan en 
werd in 1663 door een boekverkoopers-
gilde vervangen. De verhouding van 
het vak ten opzichte van de samen
leving was blijkbaar zoodanig gewij
zigd, dat de tijdsomstandigheden een 
nieuwe regeling noodig maakten. De 
boekhandel, tevoren meer een neven-
bedrijf van drukkers en binders, was 
allengs een meer zelfstandig beroep 
en de hoofdbron der inkomsten van 
vele gildebroeders geworden, zoodat 
de nieuwe ordonnantie in de eerste 
plaats den verkoop van boeken raakte. 
Toch werd van de gildebroeders nog 
wel evenals vroeger, behalve het bur

gerschap der stad, technische kennis 
van de druk- en bindkunst geëischt en 
die eischen hadden geen wijziging van 
beteekenis ondergaan. Ze waren echter 
naar het tweede plan verdrongen. 

Aan de hand der ordonnanties van 
1599 en 1663, die op gezag der stede
lijke overheid tot stand kwamen, deelt 
de sehr, verder de bepalingen mede, 
waaraan de leden zich te houden 
hadden. Ze regelden de arbeidsver
houdingen, de bekwaamheidseischen en 
den boeken-aanmaak en -verkoop ter 
plaatse. 

Behalve reproducties van de titel
bladen der ordonnanties is een bijzon
der gelukkig geslaagd facsimilé van 
een aanvullende gildeproef uit 1776, 
waarvan het origineel in het Centraal 
museum wordt bewaard, bij het opstel 
gevoegd. E. 

Utrechtsche almanakken en pers-
censuur in de 17de eeuw, — Eveneens 
in het bovenbedoelde nr. van de Tam
pon (blz. 67—79) gaf de heer G. 
van Klaveren Pz. een overzicht van 
de oudste Utrechtsche almanakken, die 
ia de bibliotheek van het gemeente
archief bewaard worden, en deed hij 
mededeelingen van de censuur, die 
door den Utrechtschen kerkeraad in de 
17de eeuw is uitgeoefend. Die censuur 
gold niet den inhoud der almanakken, 
doch de aanhangsels, die er door de 
drukkers-uitgevers, vermoedelijk meer 
door de verkoopers (leurders) aan 
werden toegevoegd. Toch hebben ook 
wel de Utrechtsche drukkers zich aan 
de verspreiding van „vuyle kluchten" 
en „onkuysche liedeboekjens" schuldig 
gemaakt. In samenwerking met de 
vroedschap werden hun dan, wanneer 
waarschuwingen en berispingen niet 
hadden geholpen, bij herhaling straffen 
opgelegd, 't zij vrij hooge geldboeten 


