
MAANDBLAD VAN „OUD-UTRECHT" 
VEREENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNIS 

DER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT 

DECEMBER 
1953 

ONDER REDACTIE VAN: 

H. DE JONG 
26e JAARGANG 

N° 12 

UITGAVE DER VEREENIGING. ADRES-. MAJELLAPARK 6', UTRECHT 

u ei me van cïe v ereeniging „\J u U- u 1 K C t n i ' 

E X C U R S I E C E N T R A A L M U S E U M . 

Het bestuur van de vereniging „ O u d - U t r e c h t " wekt de leden op 
deel te nemen aan een excursie naar het Cent raa l Museum te Utrecht 
en wel speciaal naar de stedelijke afdeling. 

Deze excursie wordt gehouden op Vrijdag 18 December 's avonds 
S uur. 

De directie van het Centraa l Museum, mej. dr M . Elisabeth Hout 
zager hoopt de rondleiding te verzorgen. 

He t bedrag van ƒ 0.60 per persoon, dat voor deze excursie ver
schuldigd is, kan op 18 December bij de entree worden voldaan. 

Namens het bestuur: 

Ir J. D. M. BARDET, voorzitter. 

Mr N. B. TEN BOKKEL HUINNINK, secretaris. 

t 

TEN DERDEN MALE: DE RODE DEUR TEN DOM 
TE UTRECHT 

T o e n ik enige jaren geleden over het in den titel genoemde 
onde rwerp schreef, heb ik verzuimd de a a n d a c h t te vest igen op 
den leenbrief van bisschop Freder ik van Baden voor Johan graaf 
van E g m o n d van 30 September 1497, waarbi j de graaf de dage
lijkse heerl i jkheden Zui len en W e s t b r o e k on tvang t . H e t opmerke
lijke van deze acte is, dat zij de enige van de in de b e w a a r d ge
bleven bisschoppelijke leenboeken geregis t reerde of in protocol-
vorm opge tekende acten is, welke de Rode D e u r vermelden. D e 
weinige, door mij v roeger gegeven voorbeelden w raren ont leend 
aan op a n d e r e plaatsen aangetroffen s tukken. 

N u had de leenhandeling van 1497 een voorgeschiedenis . In 
M a a r t van het jaar 1485 had Alienora van Borsselen, die na den 
dood van h a a r broeder heer F r a n k van Borsselen, den laatsten 

105 



echtgenoot van Jacoba van Beieren, vrouwe van Zuilen gewor
den was (15 Maart 1471), de dagelijkse heerlijkheden Zuilen en 
Westbroek verkocht aan Johan heer van Egmond, heer van Baer 
enz.1) Zij was oud en ziekelijk en niet in staat om zich in persoon 
naar de residentie van den leenheer, bisschop David van Bour-
gondië, te begeven, teneinde het leenrechtelijke transport te ver
richten, waarna heer Johan beleend zou moeten worden. Er vond 
daarom een opdracht aan het Sticht „overmits eenen coep voir 
Onse (van bisschop David) ende Ons Gestichts leenmanne" 
plaats (aan de Rode Deur ten Dom?) ten gunste van den verkrijger. 
Bij deze handeling was de bisschop-leenheer niet tegenwoordig. Kort 
daarop verzocht heer Johan aan bisschop David om als leenheer over 
het transport te willen staan en hem met de leengoederen te willen 
belenen. Dit werd hem 22 Maart 1485 door den leenheer geweigerd, 
„overmits Sonderlinge merckkelicke saken, van bloets wegen nae 
bewant". 

Welke kunnen die redenen geweest zijn? De woorden „van 
bloets wegen nae bewant" zouden er op kunnen wijzen, dat bis
schop David, die als zoon van Filips den Goede een achterneef 
van Jacoba van'Beieren was, van mening is geweest, dat hij als 
behorende tot den verwantenkring der Borsselens in de transactie 
had moeten worden gekend en niet uitsluitend als leenheer in de 
aangelegenheid betrokken was. 

Een gevolg van de aan heer Johan geweigerde belening is ge
weest, dat den 12den November 1485, na Alienora's overlijden, 
haar kleinzoon Jaspar, heer tot Culemborg, ten Weerde, tot Bors-
selen, tot Hoogstraten enz., met Zuilen en Westbroek beleend 
kon worden en diens leenvolgers en rechtverkrijgenden achter
eenvolgens de lenen ontvingen, laatstelijk Lamorael prins van 
Ligne in 1618. 

Na de regeringsaanvaarding door Frederik van Baden, die bis
schop David was opgevolgd, verzocht en verkreeg graaf Johan 
de belening met de dagelijkse heerlijkheden Zuilen en Westbroek. 
Voor graaf Johan werd hulde en eed gedaan 30 September 1497 
door zijn gevolmachtigde Mr. Andries van Hergen, die voor het 
plaatsgrijpen der belening aan den leenheer een acte vertoonde, 
waarin verklaard werd, dat enigen tijd tevoren graaf Johan zich met 
zes leenmannen vervoegd had „voir linsen Doem t Utrycht ther 
plaitsen, die men noempt die Rode Doer", en aldaar getuigd had, 
dat hij, niettegenstaande hem de vorige bisschop de belening ge
weigerd had, bereid was de leengoederen te ontvangen en te doen 
al, wat hij behoorde te doen. 

Hier blijkt uit, dat de leenheer bij een handeling aan de Rode 
Deur niet aanwezig behoefde te zijn. Het verzoeken aan de Rode 

1 ) Destijds nog' niet tot graaf verheven. 
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Deur droeg het karakter van een ter officiëler plaatse voor leen
mannen afgelegde bereidheidsverklaring om al datgene te doen, 
waartoe hij tegenover den leenheer verplicht was. Het eigenlijke 
verzoek aan den leenheer zelf, de leensverheffing, diende nog te 
volgen. De handeling voor de Rode deur had in dit geval niets te 
maken met een open huis van het Sticht, want het slot te Zuilen 
maakte van de leengoederen in kwestie geen deel uit.2) 

Na graaf Johan zijn diens leenvolgers en rechtverkrijgenden 
achtereenvolgens beleend. ïn 1617 verwierf Jr. Adam van Lock-
horst de heerlijkheden na koop. 

De acte moge hier in haar geheel volgen. 

1497 September 30. 

W y Frederick etc. maken kondt allen luyden. Alsoe W y clair-
licken in Unses voirvaders bisschop Davidts zaliger gedachten 
registere ende leenboecke bevynden die wailgeboren Unse lieve 
neven her Johan grève toe Egmont, her tot Bair etc , stadtholder-
generail der lande Hollant, Zelant ende Frieslant, gecomen is, ver-
soickende, biddende ende begerende van Unsen voirvader voirs. 
als leenhere, dair over the staen, synen consent dair to the doen 
ende hem belenen wolde sulcke gherichte, tynsen ende thienden 
van Zulen ende van Westbroick myt allen horen toebehoren, die 
Alienora van Borsselen, vrouw van Sant Mertensdijck etc , za
liger gedachten van Unsen Gestichte te lene houdende, hebbende 
ende gebruyckende was ende Unsen neven voirs. overmits enen 
coip voir Unses Gestichts leenmannen opgedragen ende overge
geven hadde. so sy selve overmits syecten ende crancheyden voir 
Unsen voirvader voirs. op de tijt nyet comen moichte, des Unse 
voirvader voirs. omme sekere merckelicke saecken, van bloits 
wegen nae bewant, die gherichten, tynsen ende thienden myt al
len horen toebehoren ais voirs. Unsen neven voirs. die the be
lenen weygeringe dede, ende oick nyet over the staen Alienora 
voirs. die uuthgaen ende opdragen soude, als Unses voirvaders 

2) De handeling voor de Rode Deur vertoont hier gelijkenis met de in het Stichtse 
leenrecht bekende „ringroering": „Item als die leenheere den man weygeringe 
doit sijn leen te verlien, soe sal die man koemen mit twee of drie leenmannen 
ende gesynnen des heren tot sijnre woenstat en staen dair mit enen openen 
buedel, ende hebben bereyt die heergewaede, overboedich wesende den heere 
te doen all dat hy sculdich is te doen, ende rueren den ryng van der poerten, 
is die heere niet tegenwoerdich. Ende dan mach die man gaen ewech, ende 
nemen des brief onder de vorgeruerder mannen segeil, ende doen dat selfs 
t evndens jair weder ende noch dairnae over een jair weder, tot drie reysen 
toe" (Mr. S. Muller Fz, Het zoogenaamde leenrecht der St. Pau'us-abdij te 
Utrecht, Verslagen en Med. „Oud-Vaderlandsch Recht", 1881,11, blz. 63, 
punt 6). 
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voirs. registere ende leenboeck dit alle claerlicken innehouden; Is 
dair nae Unse neve voirs, myt sekeren Unses Gestychts leen
mannen, alse Johan van Zulen van Nathewysch, Gotschalck van 
Wyndsem, Gheryt van Rijn Zouwenz.. Henrick van Baecx, Hen-
riek van Alendorp ende Alpher Ruysch, voir Unsen Doem 
t Utrycht ther plaitsen, die men noempt die Roede Doer, geco-
men, hemluyden alse Unses Gestychts leenmannen t kennen grie
vende ende protesterende Unse voirvader hem in der beleninge 
weigeringe als voirs. gedaen hadde ende dien nyettegenstaende 
gelijckewael die the untfangen ende anders dien geboirlicke the 
doene overbodich was, als sy dat ciairlicken in horen segelen 
ende brieven getuget hebben, die Uns huden by Unses neven 
voirs. dienre Meister Andries van Hergen getoent sijn ende dat 
als voirs. geschiet the wesen ciairlicken innehouden; Nae wekken 
die selve Meister Andries Uns een procuratorium overgegeven 
hefft, daerinne hy van Unsen neven voirs. mechtich ghemaict is, 
die gherichten, tynsen ende thienden myt allen horen toebehoren 
van Uns tot Unses neven voirs. behoiff ende in synen name the 
untfangen ende Uns dairaff huldinge ende ede. gelick Unses 
Gestychts leenmanne schuldich sijn, the doene, begerende W y 
hem die in namen Unses neven voirs. believen wolden; Ende als 
W y dan des Unsen neven nyet waill gebuerlicke weygeringe doen 
kunnen, hebben W y den voirs. Meister Andries in namen Unses 
neven voirs. die gherichten, tynsen ende thienden van Zulen ende 
van Westbroick myt allen horen toebehoren verliet ende beleent, 
verlyen ende belenen myt desen Unsen brieve, the houden van 
Uns ende Unsen Gestichte in allen manieren als Alienora voirs. 
die the houden plach ende alse men Unses Gestychts leen myt 
rechte schuldich is the houden; Ende die behoirlicke huldinge ende 
ede hyer tho staende hefft Meister Andries voirs. in name Unses 
neven voirs. aen Unsen handen gedaen, behoudelicken Uns, 
Unsen Gestychte ende malick sijns rechts. 

Hyer waren over ende aen her Johan van Zulen van Nyevelt, 
ridder, Johan Olgers., Unse manne, ende meer gueder luede ghe-
noich. 

In oirkonde s brieffs besegelt myt Unsen segel. 
Gegeven in Unsen sloite tot Duersteden in t jaer Unses Heren 

duysent vierhundert soeven ende tnegentich opten lesten dach in 
Septembri. 

A. Johanna Maris 

Rijksarchief Utrecht, leenboek van 
bisschop Frederik van Baden, ge
merkt B, Nedersticht, fol. XV. 
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