
voor deze meening op verschillende plaatsen in den bijbel en bij 
geleerde schrijvers. Doch Voetius betwijfelde of de basilisk werd 
geboren op de wijze als hierboven is beschreven, en te eenen male 
verwierp hij»het destijds in ons land algemeen heerschende geloof, 
dat de basilisk zou huizen in holen of grotten en daar de binnen
tredenden zou dooden. Veeleer meende Voetius dat giftige uit
wasemingen en de stank die van gruwelijke plaatsen uitgaan, den 
mensch den adem benamen en deden verstikken 2 ) . 

In de heraldiek vertoont de basilisk den kop, de borst en de 
pooten van een haan, de tong van een slang en de vleugels van 
een vleermuis. C. C. v. d. G. 

1) Josef Cohen, Nederlandsche sagen en legenden. Dl. I. Zutphen, 1917. 8°. 
Blz. 5 3 - 5 6 , 364-365 . 

2) G. Voetii Disputationes theologicae selectae. I. Ultrajecti, 1648. 4°. Blz. 
732—733. 

E E N LATE „BEELDENSTORMER". 

Het archief van het kapittel van Oudmunster geeft o.m. herberg 
aan een portefeuille met stukken van allerlei aard. Zij zijn afkom
stig van wijlen zijn secretaris Henrick Rutgersz. van Ommen. Vele 
dier stukken zijn blijkbaar ontwerpen van vervolgens in correcter 
vorm en beter handschrift verzonden epistels, opgesteld krachtens 
zijn ambt of in opdracht van particuliere personen. Onder deze 
laatste rubriek is wel te rangschikken het hieronder afgedrukte 
stuk. Dat het een ontwerp is, bewijzen de vele doorhalingen en 
veranderingen. Of het werkelijk verzonden is, kan ik niet beves
tigen, daar de notulen van den raad der stad, aan wien het ge
adresseerd is, er geen melding van maken. 

Aen Mijn Edele Heren vande Magistraet der stadt Utrecht. 
Verthonen met behoorlijcke reverentie te kennen gevende, * ) 

hoe dat zij luyden tot hoeren leetwesen onlancx verstaen hebben, 
dat ene Gerrit Janss., mede kerckmeester in der tijdt vande 
parochie kercke van St. Nicolaes deser stadt, hem te mere ende 
vermetelijcken op zijn eygen auctoriteyt vervordert ende onder-
staen heeft d glasen inde voorss. kercke gegeven ende doen geven 
bij wijlen mr. Adriaen van Utrecht, in zijn leven Paus van Romen, 
dzeste van dien name, geboren in dese stadt van Utrecht, ende 
Frederick Schenck van Tautenborch, overleden Aertsbisschop 
deses stichts, mit oock d'bisschop van Groeningen, Jan Knijff, te 
violeren, te schenden ende te deformeren, eerst mit het off te doen 
nemen thooft vande effigie vande genoemde mr. Adriaen, Paus, 

1) Hier is in het ontwerp eenige ruimte opengelaten, vermoedelijk om de 
namen in te vullen van de verzoekers, die nu voor ons onbekend gebleven zijn. 
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ende daer naer tselve jegens d'eerde te werpen ende mit voeten 
te treden, ende van gelijcke 't glas van Tautenborch, oock van 
wijlen d'Bisschop Knijff in stucken te slaen. Alle welcke feytelijcke 
daden d'supplianten (als wesende tsaemen naeste vrunden vanden 
voorn. mr. Adriaen, Tautenborch ende Knijff, sulx zijluyden, 
supplianten, den rechte genoech zijnde sullen cunnen verthonen 
ende then dele kennelijck is) verstaende onbehoorlijck te zijn ende 
te strijden jegens zo d' Godlijcke als weerlijcke rechten desen aen-
gemerct. Versouckende d'supplianten mit reverentie 2) appoincte-
mente opte marge van dese, waer bij d'voorss. Gerrit Janss. ge-
ordonneert werde d'voorss. glasen te stellen in sodanigen state 
als die voorde voorss. feytelicke deformatie geweest zijn. Nisi 
causam, waer van d'voorn. Gerrit Janss. U, mijn E. Heren, ge
houden sali wesen binnen acht dagen then ingangh van U Ëd. 
t'adverteren, op poene van provisie. Dit doende etc. 

Het stuk bevat geen datum. Maar de tijd van opstelling is wel 
te benaderen. Henrick van Ommen overleed 13 November 1611. 
In het jaar Lichtmis (2 Februari) 1608 — 1609 is zekere Gerrit 
Janss. uuten Hage kerkmeester van de Nicolaaskerk geweest. Deze 
werd 9 Augustus 1593 als nieuwe burger van Utrecht ingeschre
ven, en bovengenoemde rekening is de eenige na dit jaar en 
vóór 1611, welke hij als kerkmeester aflegde. Bovendien leveren 
enkele posten in zijn rekening voldoenden grond, om hem met den 
in het ontwerp-rekest genoemden wanbedrijver te vereenzelvigen. 

In de eerste plaats is het een post, die onder het hoofd: „Extra-
ordanaris ontfanck" voorkomt. Deze luidt: „Noch ontfangen van 
een lieffhebber der waerheyt, tot het uuytdoen ende veranderen 
eniger supertitieuser scriften inde kercke gestelt, d'somme van 
vijfthien gulden." — Hij heeft dus, om wat hem ergerde te doen 
verwijderen, de geldelijke hulp ingeroepen van een medestander. 
W a n t men behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij ook zich zelf 
als een „lieffhebber der waerheyt' ' beschouwde. 

Maar hij bleef zelf ook niet achter. Onder het hoofd „Ander 
alderhande uuytgeven" deelde hij mede, dat door den „rendant" 
gewoonlijk voor het schrijven van een manuaal 18 stuivers in 
rekening gebracht werd. „Ende alzoo ick die selffs gescreven 
hebbe", vervolgt hij dan, „so scincke ick dat d'kercke". De reden 
waarom, laat hij onmiddellijk volgen: „in regard (ende niet tot 
een consequentie) van d'oncosten, die ick gedaen hebbe in het 
uuytdoen van eenige paepsche memory tafels". — Onder het 
hoofd: „Ander ordonaris uuytgeven" komt dan nog een post voor, 
groot 9 gulden, betaald aan St. Pelt, „voor het concipiëren, 

2) In plaats van de beide cursief gedrukte woorden stond oorspronkelijk: 
„als in haerluyder voorouders grotelicks geledeert zijnde". 
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maecken ende grosseren ende dubbeleren" van de rekening, even
eens „nae ouder gewoonten". Maar ook dit bedrag betaalde hij 
uit eigen beurs, blijkens hetgeen hij onder deze post mededeelde: 
„Soo ist, dat ick sulxs voor dese tijt om seeckere redenen hebbe 
voorbij gegaen (doch niet om in consequentie te trecken) d'selve 
IX guld. de kercke scincke, ende dat tot het veranderen der 
voorsc. superstitieuse scriften, ende daerom alhier mede — — 
niet." 

De geschonken bedragen beloopen dus samen 15 q. 4- 9 q. -f-
18 st. = 24 g. 18 st. 

De uitgaven voor de aangebrachte veranderingen waren echter 
vrij wat hooger. In de eerste plaats werd op 28 Mei 1608 reeds 
39 g. 5 st. betaald ,,aen Marcelis Splintersz., scilder, voor het 
scrijven ende veranderen enigher superstitieuser gedichtseien, met 
tsamen enige Latijnsche veersen verduytscht: als oock noch een 
scrift, tafereels gewijse gesteh naest de genaemde Cruyscapel, 
ende tegenover de thien geboden het gelooff gesteh, ende meer 
andere, alles tot stichtinge in Godes kercke". Helaas is des schil
ders „reeckeninge", die de aangebrachte veranderingen „breder" 
vermeldde, niet bewaard gebleven. Die rekening zou allicht eenige 
bijzonderheden bevat hebben over de bovengenoemde „paepsche 
memory tafels", welker verandering hier ongetwijfeld geboek
staafd is. 

Behalve deze post komen er onder het hoofd „Ander alderhande 
uuytgeven" nog een paar posten voor, die zeer waarschijnlijk het 
gevolg van het „lieffhebben der waerheyt" zijn. Aan Peter 
Hermensz., „glaesmaecker" werden namelijk op 11 Juli 1608 nog 
10 g. 3 st. betaald „voor reparatie ende dicht maecken der kercken 
glaesen ende kercken huysingen" en op 15 Augustus d.a.v. 15 g. 
„voor de glaesen gemaect inde capel". 

W a t deze tweede post betreft, het is mogelijk dat de ver
nieuwing der glazen in de H. Kruiskapel samenhangt met andere 
werkzaamheden daaraan in dat jaar verricht. W a n t er werd nog 
een „deurraempt" benevens ander houtwerk voor genoemde kapel 
geleverd. Verder is er ook sprake van het „doorbreecken vande 
capel" en van geleverd ijzerwerk, waarvoor op 27 Augustus resp. 
16 g. en 1 g. 5 st. betaald werd. Bovendien werd op 10 December 
1608 aan bovengenoemden schilder nog 2 g. 11 st. betaald „voor 
het af setten vande Cruyscapel ende het tafelet voor de predick-
stoel te scilderen". Deze kapel onderging dus een gedeeltelijke 
verandering en vernieuwing, waarvan niet blijkt, of zij in verband 
staan met die waarheidlievendheid. Maar het vermoeden, dat dat 
verband toch aanwezig geweest kan zijn, vooral ten opzichte van 
de glazen, kan daarom toch nog wel eenigen grond hebben. 

W i e vol verwachting het handschrift van Van Buchell opslaat, 
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in de hoop daarin een en ander over de „supertitieuse serif ten", 
of de „memory tafels" te vinden wordt'schromelijk teleurgesteld. 
Niets van dien aard heeft hij daarin vastgelegd. Uit het feit, dat 
hij achter hetgeen hij als aanwezig in de St. Nicolaaskerk aan-
teekende nog drie bladzijden in zijn handschrift blank gelaten 
heeft, kan men wel besluiten, dat hij zijn werk ten opzichte van 
deze kerk niet voltooid heeft, maar niet, dat hij dat na het jaar 
1608 begonnen is. 

Van Engelen, wiens leven ongeveer een eeuw later dan dat van 
Van Buchel viel, en die het handschrift van dezen gekend en 
gedeeltelijk in het zijne overgenomen heeft, vermeldt (I blz. 536) 
„tegen de capel aen de zuytzeyde hanght een tafreel" waarop 
de teksten Lucas XI vers 26 en Lucas I vers 48 (Maria's lofzang) 
te lezen waren. En op bl. 539: „Volgt nu een tafreel met dese 
letteren en woorden op de noordzijde tegen pylaer nae het 
w(esten)"; die „letteren en woorden" waren Romeinen V vers 
14 en 15, 1 Cor. X V vers 54 en Romeinen VIII vers 1, terwijl hij 
op bl. 544 aanteekende: „Tussen dé capel van Rossum en den orgel 
[d.i. dus aan de zuid-westzijde] hangt een groot tafreel", waarop 
te lezen waren „De XII articulen van het oude catholyk en alge-
meyne Christelijcke gelove", en: „Tussen den orgel en de capel 
van Tuyl [d.i. dus aan de noord-westzijde] hangt een tafreel met 
dit opschrift — Exod. — Deutern.", waaronder volgen de 10 ge
boden, en de hoofdsom daarvan, Mattheus XXII de verzen 
37—41, benevens nog Romeinen III vers 31 en van Titus III de 
verzen 5 en 6. 

Ongetwijfeld waren dit de ,,tafereels gewijse" schriften, die 
Marcelis Splintersz. vermoedelijk schilderde over de oude „ge
dichtseien" en „veersen", die hart en geest van den kerkmeester 
ontsticht hebben. 

Intusschen blijkt uit de gegevens, die de rekening der Buurkerk 
over 1608/9 bevat, dat het bovenstaande stuk vermoedelijk in 
Juni of Juli 1608 opgesteld zal zijn. Bovendien leveren zij, evenals 
het stuk zelf, het bewijs dat de 16e eeuwsche beeldenstormers 
ook in de Nicolaaskerk niet alles vernield hebben (zie het vorig 
nummer blz. 14). K. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
Een terra-sigillata-kom uit Vechten, i voorschijn is gekomen. In dat jaar 

— In de Oudheidkundige mededee- werd begonnen met het onderzoek 
lingen uit het rijksmuseum van oud' naar de burgerlijke nederzetting, die 
heden te Leiden (n. r. XXI-1940, blz. zooals reeds lang vermoed werd, bij 
1—3) geeft dr. W . C. Braat de be- het castellum heeft gelegen, 
schrijving van een kom, die bij de Bij de eerste proefgraving bleek 
opgravingen te Vechten in 1938 te dadelijk, dat er minstens twee perio-


