
Utrecht heeft nu 183000 inwoners, 1 % daarvan is 1830; is het 
te veel verlangd als we in stilte hopen, dat aantal begunstigers 
nog eens te bereiken? Ik hoop van niet. De contributie is als 
minimum slechts ƒ 1.—. Men kan zich opgeven aan de Secretaris 
Mr. N . Vink op het Stadhuis of bij ondergetekende 

A. N . L. O T T E N . 

OUDKATHOLIEK MUSEUM. 

Het Oudkatholiek Museum voor kerkelijke kunst en geschiedenis 
zal van 15 October tot 15 Mei a.s. geopend zijn Zondag, Maandag 
en Woensdag van 2 tot 5 uur en verder op aanvrage bij de directeur 
Deken C. F. Nieuwenhuyzen, Kinderhuissingel 78 te Haarlem. 

Het museum is van half October af verwarmd. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
De jaarstijlen in het Sticht Utrecht, 1249 
•— 1267, — In een opstel in het Neder-
landsch archievenblad (L-1946, blz. 
41—45) wees dr. F. Ketner op de ver
gissingen, die door enkele historici be
gaan werden bij de dateering van 
Utrechtsche oorkonden, welke tijdens het 
pontificaat van Hendrik van Vianden 
uitgevaardigd zijn. 

Op verschillende door hem aangevoerde 
gronden acht de sehr, de conclusie ge
wettigd, dat de gewoonlijk gebruikte 
jaarstijl in de oorkonden, die van de 
kanselarij van bisschop Hendrik zijn uit
gegaan, de Paaschstijl is, de stijl, die 
sedert 1238 in de dyocese Keulen, waar
toe het bisdom Utrecht behoorde, alge
meen in zwang was, en die den gewezen 
Keulschen domproost en beschermeling 
van aartsbisschop Koenraad van Hoch-
staden dus geenszins vreemd geweest 
zal zijn. Uit de door dr. K. verder aan
gehaalde oorkonden van Utrechtsche 
kapittelen en der abdijen van St. Paulus 
en van Oostbroek mag opgemaakt wor
den, dat hij neigt naar de opvatting, dat 
in het hier bedoelde tijdvak ook in die 
instellingen gemeenlijk den Paaschstijl 
gevolgd werd, althans meer en meer in 

gebruik kwam. 
Ter verklaring diene, dat volgens den 
Paaschstijl het christelijke nieuwe jaar 
gerekend werd met Paschen te beginnen, 
volgens den Kerststijl met Kerstmis, en 
volgens den Boodschapstijl met Maria-
boodschap aan te vangen. Bij gebruik 
van den Kerst- en den Boodschapstijl 
begon het nieuwe jaar dus steeds op 
een bepaalden dag, resp. 25 December 
en 25 Maart, bij den Paaschstijl daaren
tegen op een geregeld wisselenden dag, 
die tusschen 22 Maart en 25 April viel. 

E . 

Een deftige begrafenis in 1677. — Van 
het onlangs op initiatief der Arbeiders
vereniging voor lijkverbranding uitge
geven werk over Dodenbezorging en 
cultuur (Amsterdam, 1947), schreef me
juffrouw dr. O C. van de Graft het 
tweede deel, dat over de Dodenbezor
ging bij de volken van Europa, inzon* 
derheid in Nedertand handelt. Het geeft 
o.m. het relaas van een begrafenis in 
1677, waarbij vermoedelijk voor het 
eerst in Utrecht van rijtuigen gebruik is 
gemaakt. De koetsen, bij de lijkstatie 
van Frederik Hendrik in 1627 blijkbaar 
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voor het eerst ingevoerd, en dan nog 
alleen voor de begeleidende magistraats-
leden en predikanten beschikbaar ge
steld, vonden dertig jaar daarna te 
Utrecht navolging. Te Arasterdam vond 
dit algemeen wordende gebruik eerst 
veel later ingang, en toen daar in 1739 
de burgemeestersvrouw Sautijn werd be
graven en alle genoodigden in koetsen 
meereden, verwekte dit nogal opspraak. 
In 1677 werd te Utrecht vrouwe Cathe-
rina van Santen in een huurkoets met 
een gevolg van drie koetsen naar haar 
laatste rustplaats gebracht. Begeleid door 
10 flambouwdragers werd ze in den laten 
avond grafwaarts gereden. 
Reeds in dien tijd werden de begrafenis
kosten door allerlei bijkomstig weelde-
vertoon hoog opgevoerd en men placht 
soms in zijn testament een som voor die 
kosten vast te stellen. De bedoelde vrouwe 
Van Santen, 24 December 1677 in de 
Buurkerk te Utrecht bijgezet, had die 
som bepaald op ƒ2085, maar deze bleef 
beperkt tot ƒ 1150. Uit haar lange begra-
fenisrekening blijkt, dat de doode be
halve door de klokken der Buurkerk 
ook door de Domklokken werd „be-
luid", zooals voorname lieden destijds 
aan hun stand verplicht waren. De cel-
lebroers kregen een gift, waarschijnlijk 
voor diensten, die zij nog altijd bewezen, 
b.v.b. bij het afleggen. Ook de kleppers 
der wijk, de nachtwakers, werden be
dacht, mogelijk zorgden zij voor de stilte, 
zoolang de doode boven aarde stond. 
Voorts werden de buren beloond, die als 
buurverplichting de kist droegen en vol
gens het heerschend gebruik hiervoor 
een „verering" ontvingen. Voor het in 
de kerk opgehangen wapenbord, ge
woonlijk hetzelfde dat, met zwart trijp 
omfloerst, boven de poort had gehan
gen, was te Delft een onderzoek inge
steld naar de kwartieren, die blijkbaar 

op het bord zijn bijgeschilderd. 
De posten van apotheker en chirurgijn 
werden vroeger op de begrafenisreke
ning gebracht. Nu die van den chirur
gijn hier ontbreekt, is het mogelijk dat 
de apothekerspost betrekking heeft op 
de bedeffwerende en welriekende krui
den, waarmee men tot in de 19de eeuw 
de kist wel vulde. Tenslotte blijkt, dat 
men de rouwbrieven deed schrijven door 
een klerk, die ze met zwarte lak ver
zegelde. 
De dame, die haar uitvaart zoo vorste
lijk bij testament voorgeschreven had, 
was Mechtelt Catharina van Santen, de 
weduwe van André du Moulin, dit Van 
der Muelen. 

Bij de reductie van Antwerpen in 1585, 
toen de stad weer aan het Spaansche 
gezag onderworpen werd, hadden de fa
milies der aanzienlijke kooplieden, de 
broeders Daniël en Andries van der 
Muelen de stad verlaten. De eerstge
noemde schijnt rechtstreeks naar Leiden 
getrokken te zijn, waar hij in 1600 over
leed. Andries daarentegen, die de stad 
met toestemming van de magistraat ver
liet, ging naar Bremen, doch verhuisde 
in 1609, bij het aanbreken van het 12-
jarig bestand, naar Utrecht, en stierf 
daar twee jaar later. Een zoon van den 
laatstbedoelde, in 1591 geboren en even
eens Andries geheeten, trouwde in 1627 
te Delft met de bovengenoemde Mech
telt Catharina van Santen. Bijna gelijk
tijdig kocht hij een „canonicaïe preben
de" in het kapittel van Oud-Munster 
(Sint-Salvator) te Utrecht en, zooals 
gebruikelijk was, werd hij vier jaar later 
tot kanunnik van dat kapittel benoemd. 
In 1633 verwierf hij door aankoop het 
Utrechtsche burgerrecht, dat t hij niet 
door geboorte bezat, al zal hij toen al 
wel geruimen tijd in Utrecht gewoond 
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hebben. Hij overleed in 1656 in zijn huis 
„bij de oude munt", volgens het huisgeld. 
register van 1653 een vrij groot pand, 
dat even voorbij de Pieterstraat aan de 
westzijde van den Regenboog van Sint-
Pieter, nu de Kromme Nieuwe Gracht, 
schuin tegenover den ingang van -de te
genwoordige Muntstraat gelegen was. 
Op heel wat eenvoudiger wijze dan later 
met zijne weduwe het geval was, werd 
hij den 3den Juli, dat was 17 dagen na 
zijn sterfdag, in den Dom bijgezet. De 
momberkamer, die hiervan de inkomsten 
genoot, ontving wegens de grafopening, 
de beluiding en de plaatsing van het 
wapenbord slechts 8 gulden, wat 21 jaar 
later namens de weduwe met 300 gulden 
werd vergolden. 
De rekening der begrafeniskosten is in 
haar geheel in De Navorscher (XXXI— 
1881, blz. 550—554) medegedeeld. E. 

Van Oldenbarneveld't's huis te Amers
foort. — Aan een ongeteekend artikel in 
De Tijd van 11 October 1947 is het 
volgende ontleend: 

Dezer dagen, precies gezegd al op 14 
September, was het 400 jaar geleden, 
dat de raadspensionaris en grondlegger 
van de Republiek der Verenigde Pro
vinciën Johan van Oldenbarneveldt in 
Amersfoort werd geboren. 
Veel heeft Nederland om dit feit te her
denken, nog niet gedaan. Al wat wij 
konden ontdekken, zijn een beperkte her
denkingstentoonstelling deze maand in 
't prentenkabinet van Boymans, georga
niseerd door het Rotterdams Historisch 
Museum en binnenkort een studenten-
opvoering in de Rotterdamse schouw
burg van een n.b. uit het Engels ver
taald stuk over „The tragedy of Sir 
John van Oldenbarneveldt". Uit Amers
foort herinneren wij ons niets dan een 
kort herdenkingswoord van de burge

meester bij de opening van een raads
zitting. Zelfs de leerlingen van het naar 
hem genoemde gymnasium, dat met zijn 
borstbeeld versierd is, hebben de gerede 
kans van zich te doen spreken, nog niet 
aangegrepen. 

Zijn geboortehuis in de Muurhuizen 
bij het trefpunt van Kortegracht en 
Weeshuisgang is een droeve teleurstel
ling. Overal, waar ge komt in Amers
foort, binnen de lijst der grachten, vindt 
ge het oude bouwwerk van onze Hol
landse meesters met zorg bewaard. De 
stad staat er voor bekend met hoeveel 
piëteit ze behoudt wat aan de verniel-
zucht der negentiende eeuwers ontsnapte, 
alleen juist hier moest blijkbaar de uit
zondering liggen op een regel, die som
wijlen zo absoluut was, dat het de 
middenstanders, die moderniseren wil
den, verdroot. 

De muren zijn vaal en in een half open
hangend raam beweegt het wasgoed in 
de herfstwind. Het maakt u kil en dat 
boven de brede deur „'t Huis van 
Oldenbarneveldt" geschreven staat, 
neemt die indruk niet weg. Het is nog 
altijd triest rond het huis van de man, 
wiens dood een vale schaduw wierp op 
de gouden flonkering der 17e eeuw. 
Hier heeft hij gewoond en hier moet hij 
zijn verdriet hebben gehad om zijn vader, 
die — als wij prof. Fruin en van Bemmel 
en Rootselaar, de Amersfoortse geschied
schrijvers, geloven mogen — zijn 
ongunstig leven in de stad besloot met 
een doodslag. Hij heeft hier ook wel heul 
gevonden; binnen Amersfoort was hij 
betrekkelijk veilig en op de „Putjes
drukkerij" op Den Hof vond hij een 
plaats, waar zijn geschriften gretig ver
menigvuldigd werden. 
De stad van vandaag is hem goeddeels 
vergeten. Er is van hem niet meer ge
bleven dan de naam van een laan en in 
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