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De tekst van het jaarhoekje 1945—1946, een dubbele jaargang, 
staat reeds geruimen tijd gezet, maar de afwerking werd tot nu toe 
door allerlei moeilijkheden, gevolgen van de tijdsomstandigheden, 
vertraagd. Zeer waarschijnlijk zal het in het vroege voorjaar van 
1947 kunnen verschijnen en aan de leden v/orden gezonden. 

Titel en inhoudsopgave 1946 van liet Maandblad zullen bij een 
volgend nummer worden gevoegd, Een deelsomslag kan wegens 
papierschaarste nog niet worden gegeven. 

DE BISSCHOP ALS KLOKLOIDER T E ZEIST, 

Een geschiedschrijver, die de verschijnselen in het verleden van 
eigen omgeving bestudeert, zal licht geneigd zijn die verschijnselen 
als iets van min of meer localen aard te beschouwen zonder zich 
er voldoende van bewust te worden, dat iets soortgelijks ook elders 
voorkwam en men dus niet zal kunnen volstaan met zulke ver
schijnselen uit de locale geschiedenis te verklaren. 

In het hier bedoelde scherpzinnige artikel is de schrijver, dr. K. 
Heeringa 1), slachtoffer van de hier geschetste neiging geworden. 
Hij verklaart de bekende ceremonie, waarbij de nieuw optredende 
bisschop zijn wereldlijke gezag in het Nedersticht aanvaardde, en 
w*_ijs.<w U a d i i l i UCÛLUJ1U, u a t Lic i v e ± A v u i ö L - i c t i i u s i i e e i ' j jeiüuuiii j jJK. ( i e 

(ban)klok in den Zeister kerktoren luidde, hieruit, dat Zeist een 
oude grafelijke dingplaats is geweest, misschien sedert de tijden 
der z.g. volksverhuizing. Later zou het dorp Zeist de dingplaats 
geweest zijn van de graven van Utrecht, van wie de laatste, Albert 
van Kuik, in Î220 zijn rechten verkocht aan bisschop Otto II van 
Lippe. Blijkens deze oorkonde verkocht graaf Albert „comitiam et 
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rumincgam et omnia jura, que nobis (ni. Albert van Kuik) asscrip-
simus in Trajecto vel de jure habuimus". Dit beteekent, dat de 
rechten om het volk bij klokslag op te roepen en om in den weg 
staande of hinder veroorzakende bouwsels e.d. op te laten ruimen 
binnen de burcht Trecht niet meer buiten den bisschop om dooi 
een graaf van 's Konings wege uitgeoefend konden worden, Voort
aan geschiedde zulks door de burggraven van Utrecht, die hun 
ambt van den bisschop hielden. Van bevoegdheden buiten de burcht 
Trecht rept de oorkonde niet. 

Indien dr. Heeringa's onderstellenderwijs geopperde verklaring 
juist is, kan de ceremonie van het klokluiden te Zeist door den 
nieuwen bisschop niet ouder geweest zijn dan 1220. Dit laatste nu 
meenen wij ernstig in twijfel te moeten trekken, aangezien dit ge
bruik ook elders voorkwam, nl. in het bisdom Luik. Ds. W . Ba:s 
verhaalt in zijn prachtige boek „Het Protestantisme in het Bisdom 
Luik en vooral te Maastricht, 1505—1557" 2) hoe de prins-bis
schop Cornelis van Bergen als landsheer zijn intrede te Maastricht 
deed en daarbij eigenhandig de banklok moest luiden op 3 JuB 
1538. Den 9den October daarna deed hij dit eveneens te Tongeren, 
Ook prins Philips van Spanje moest te Maastricht de klok luiden, 
toen hij zich aldaar den 4den }uni 1550 als hertog van Brabant 
liet huldigen. Het betreft hier dus een gebruik, dat niet iets speci
fieks Utrechtsch is en dat van zeer hoogen ouderdom — althans 
ouder dan 1220 — moet wezen, aangezien deze ceremonie plaats 
had in de steden, die vroeger bisschopszetel van het Luiksche bis
dom geweest waren. 

Waarom werd juist Zeist voor deze ceremonie uitverkoren? 
Zeist is een zeer oude plaats; in 838 kon de bisschop in ruil voor 
andere goederen aan graaf Rodgar eenige bestanddeelen van zijn 
domeingoed aldaar in leen geven. Weliswaar moest bisschop 
Hunger in 858 uit Utrecht vluchten voor de Noormannen, maar 
zijn opvolgers hebben zich in het Zeister domein kunnen hand
haven. Binnen de burcht Trecht oefende een graaf van Utrecht 
gezag uit; de bisschop kon dus vóór de 13 de eeuw moeilijk op die 
plaats zijn wereldlijk gezag inluiden. Vandaar dat er in de omge
ving naar een plek voor deze ceremonie gezocht moest worden. 
Het blijft overigens nog onduidelijk, waarom juist Zeist deze eer 
te beurt viel. 

Dr. A. J O H A N N A MARIS. 

x) Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6de reeks, IX, 
blz. 263: Dr. K. Heeringa, De bisschop als klokluider te Zeist. 
2) Deel I, 1937, blz. 150 vlg. 
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