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UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 
XXIV. ANNA VAN ROSSEM. 

Maarten van Rossem, de onverschrokken legeraanvoerder van 
Karel van Egmond, hertog van Gelre, later van Willem van Gulik, 
stierf in 1555 op 77-jarigen leeftijd. Hij was een geducht veldheer, 
de schrik van Noordwest-Europa geweest, die zijne op buit be
luste soldaten in den regel naar de overwinning voerde, waar hij 
tot den aanval overging. Eerst vurig strijder tegen de opdringende 
macht van het Habsburgsche huis, stelde hij zich echter in 1543, 
nadat zijn meester zich had moeten onderwerpen, in dienst van 
keizer Karel V. 

Volgens de overlevering is Van Rossem niet wettig getrouwd 
geweest, doch heeft hij een natuurlijke dochter nagelaten. Die 
overlevering steunt op een mededeeling bij Pontanus, die door 
Van Slichtenhorst is overgenomen. 1) In die mededeeling wordt 
echter niet uitdrukkelijk gezegd, dat Van Rossem niet gehuwd 
was, en dat zijn eenige dochter dus een onecht kind was. Wel 
blijkt daaruit, dat hij geen zoons naliet, zoodat zijn rijke nalaten
schap, grootendeels door roof en plundering verkregen, onder de 
daarover twistende familieleden is verdeeld, nadat een aanzienlijk 
bedrag aan proceskosten was geofferd. 
„Na sijn af-sterven', schreef Van Slichtenhorst, „zijn sijne 
goederen, als een twistappel ofte grabbelworp, onder de erven in 
stucken en lappen gescheurd, ende door onderlinghe twist-gierig-
heid verminderd ofte aen vreemde handen gekoemen: waer wt dit 
zeghs-woord ontstond, dat Rossems goederen met den cleghen wa
ren gewonnen, en weder met de pen verteerd. Behalven dat de 
mannelijke na-laetenschap van dit edel geslacht, als tot een toe-maet 
van plaghen, rechtevoort t' zaemen met den naem van Rossem 
t' eenemael is wt-gestorven. W a n t Rossem niet dan eene eenighe 
dochter had geteelt, geheeten Anne, welke met eene aengeboorene 
stommigheid gestraft ende daer over schaemachigh zijnde, op 
zeeker huys niet verre van Utrecht buyten het gewoel van men
schen wierd op-gevoed. Het laet half ongeloovelyk 't geen met 
waerheid van haer word verhaeld. Hoe te weeten in haer volwas
sen ouderdom (als wanneer sy, om zeeker haer dingh-tael te ver
volghen ofte te voorderen, by de richters van Utrecht was gegaen 
ofte ontbooden, ende aldaer yet ongemeyns haer voor-quam) door 
eene schielijke ontsteltenis haer tongh is los geworden, ende zedert 
dien tijd noyt haer plicht heeft geweygert." 

In welk huis in de omgeving van Utrecht Van Rossem's doch
ter, die niet spreken kon of misschien aan een ernstig spraakgebrek 
leed, verpleegd is, of, wat meer waarschijnlijk is, uit een soort van 
valsche schaamte afgezonderd werd gehouden, is niet bekend. Aan 
geen der Stichtsche kasteelen is de herinnering aan haar verblijf 
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verbonden gebleven. O p verschillende kasteelen in de provincie 
woonden in de eerste helft der 16de eeuw verwanten der Van 
Rossems en op de ridderhofstad Nyvelt bij De Meern woonden 
toen een oom en tante van Anna, den ouderen broer van haar 
vader, Jan van Rossem, die met Oda of Odilia van Zuylen van 
Nyvelt getrouwd was. 2 ) Om welke reden Anna voor de Utrecht-
sehe rechters is verschenen en door welke schokkende verklaring 
zij haar spraak terug heeft gekregen, is evenmin bekend geworden. 
Graadt Jonckers heeft het voorval in gebonden vorm weerge
geven. 3) 

Ten einde de mogelijkheid van het wonder aannemelijk te 
maken, zelfs „alle twijfelmoedigheid in desen weg te nemen", ver
wees Van Slichtenhorst naar een overeenkomstig voorval „sich 
eertijds vertoonende in den zoon van den koningh Cyrus". Be
doeld zal wel zijn de doofstomme tweede zoon van Croesus, den 
laatsten koning van Lydië (560 vóór Chr.), die plotseling de be
schikking over zijn tong kreeg, toen hij zijn vader in levensge
vaar zag. E. 
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KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Herleefde schoonheid. — In een 
ook uiterlijk goed verzorgd boekje heeft 
prof. dr. W . Martin, ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan der Rijks
commissie voor de monumentenzorg, 
onder den bovenstaanden titel een 
rijk en zakelijk geïllusteerd overzicht 
van 25 jaar monumentenzorg in Ne
derland' (1918—1943) gegeven. (Am
sterdam 1946). Het eerste hoofdstuk 
biedt een schets van de jaren 1875 
tot 1918, het tijdvak waarin jhr. mr. 
Victor de Stuers blijvende belangstel
ling voor het behoud en de herstelling 
van belangrijke oude gebouwen wist 
te wekken, en waarin in 1899 de 

Oudheidkundige bond ter verdediging 
van de Nederlandsche oudheidkundige 
belangen werd opgericht. In 1918 
volgde toen de instelling der rijks
commissie, welke, bijgestaan door een 
bureau, voor de inventariseering en 
beschrijving der Nederlandsche monu
menten, reeds sedert 1903 aan eene 
commissie opgedragen, zou zorgen, en 
den minister omtrent -de restauratie 
der monumenten van geschiedenis en 
kunst van advies zou moeten dienen. 
Hierbij sluiten hoofdstukken over de 
samenstelling der commissie, de wijzi
ging der werkmethoden, den vooruit
gang der techniek, de terreinen van 


