
kaartje doet zien. Doch in het noordelijke blok zijn de meest af
wijkende scheidingen óók in strijd met de richting van het blok 
zelf. Blijkbaar zijn hier perceelen vereenigd, in afwijkende rich
ting bebouwd en toen volgens die nieuw aangenomen richting 
weer gesplitst. In elk geval hoeft het beloop van de perceel
scheidingen niet als tegenbewijs opgevat te worden. Persoonlijk 
ben ik er van overtuigd, dat ten tijde dat nog een water door 
de Minrebroederstraat liep, de beide blokken aan weerskanten 
van de Annastraat er nog één vormden. 

Wanneer dat veranderd is? Naar ik vermoed, in de 13e eeuw. 
Ik zal dat hier niet nader uiteenzetten en alleen nog enkele 
woorden besteden aan het punt, aangeduid in de tweede helft 
van het opschrift. 

De straat Oudkerkhof moet aangelegd zijn op of langs een 
oud, buiten gebruik gesteld kerkhof. Bij welke kerk dat hoorde, 
heeft men zich niet al te veel afgevraagd. Ter onderscheiding 
van de straat duid ik het aan als het Oude Kerkhof. Lag het 
hoofdzakelijk ten noorden van de straat, ten zuiden er van of 
aan beide kanten? De studie over de Annastraat heeft dit beslist: 
ten noorden van het Oudkerkhof lagen al vroeg huiserven; ten 
zuiden, en allicht ook er in (de straat is breed) moet het Oude 
Kerkhof zijn geweest. Dit is een belangrijk resultaat. Ja, het 
hoeft er nog niet bepaald van te weerhouden, om (gelijk wel ge
daan wordt) een kerk van Willibrord te localiseeren in de buurt 
van de Annastraat, want na Willibrord is de Noormannentijd 
gevolgd, die wie weet hoeveel in het beeld van de nederzetting 
heeft veranderd. Maar tezamen met andere gegevens voert de 
vastlegging van het Oude Kerkhof toch tot hoogst opmerkelijke 
uitkomsten. J. PRAKKEN. 

!) Gemeentearchief Utrecht: Calkoen, Aanteekeningen omtrent claustrale 
huizen van den Dom en Oude Munster, kaartje op blz. 86. 

2) N. v. d. Monde, Beschrijving van de pleinen, straten, enz., I blz. 11. 
3) Beschijving, II blz. 42. 
4 ) Beschrijving, II blz. 43 e.V. 
5) H. Heeringa, Inventaris Domarchief, nr. 1115: huis en hofstede aan het 

Oudkerkhof tot aan de Middelstraat. 
e ) Beschrijving, II blz. 29 e.v. 
7) Wstinc, Het rechtsboek van den Dom, uitg. S. Muller Fz.. blz. 88. 

HET VERZOEKEN VAN EEN LEENGOED AAN DE 
RODE DEUR VAN DEN DOM TE UTRECHT. 

In het Jaarboekje van , ,0ud-Utrecht" van 1934 staat een lezens
waardig artikel van den ZeerEerw. heer A. E. Rientjes over de rode 
deur aan den Dom te Utrecht, waarbij hij op de betekenis van de 
rode kleur als symbool voor het Recht wijst. Aan het slot deelt hij 
op voetspoor van Mr. S. Muller Fzn x) mede, dat de volgende 
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handelingen geschiedden aan de rode deur van den Dom, nl. aan
plakking van bekendmakingen van belangrijke transacties en van 
vonnissen van den bisschoppelijken officiaal, alsmede het belenen 
van bisschoppelijke leenmannen. Ik heb getracht over dit laatste 
punt iets meer te weten te komen, doch, alhoewel ik deNederstichtse 
leenboeken over het bisschoppelijk tijdvak (1393—1528) geheel 
heb kunnen doornemen, heb ik in geen enkele acte de rode deur 
vermeld gevonden. De beleningen werden op de meest verschillende 
plaatsen verricht, d.w.z. daar, waar de bisschop-leenheer zich juist 
ophield. Er was echter een soort van lenen, welke onder de be
moeienis van de Staten van het Nedersticht (het z.g. Kapittel-
generaal) viel en waarbij niet volstaan kon worden met een gewone 
belening door den bisschop-leenheer en mannen. Dit waren de 
„open huizen" van het Sticht. Enige dezer sloten zijn in 1536 onder 
de Utrechtse ridderhofsteden gerangschikt, zoals bijv. het huis te 
Loenersloot. Er hadden, wanneer er een belening met dit huis moest 
geschieden, twee handelingen plaats: een handeling voor het Ka
pittel-generaal, hetwelk gewoonlijk vergaderde in het grote kapittel-
huis van den Dom, en een handeling voor leenheer en leenmannen. 
Die handelingen behoefden niet op één en denzelfden dag verricht 
te worden en zelfs niet op één en dezelfde plaats. In het Kapittel-
generaal moest de leenman zweren, dat hij noch iemand anders 
het open huis sterker zou maken dan het op dat ogenblik was, en 
dat hij het zou hoeden en verwaren als een open huis van het Sticht; 
hij zou het wijders in goeden, d.w.z. verdedigbaren, staat moeten 
houden en het in geval van oorlog voor den bisschop of de stad 
Utrecht moeten openen 2 ) . Het is nu de handeling t.o.v. het Kapittel-
generaal, waarbij de rode deur te pas kwam, al wordt zulks in den 
regel niet met zoveel woorden gezegd. Wanneer Elsebe van 
Loenersloot, dochter van heer Splinter, met het huis te Loenersloot 
c a . beleend wordt op 24 Juni 1406, wordt in de acte gezegd „be-
houdelic hem (den bisschop), sijnre kercken, des verbants ende 
der brieve van den versueke, dat se doin sail in den Generail Capittel 
ten Doem t Utrecht". Hier moest de handeling in het Kapittel-
generaal nog volgen; in den regel ging ze vooraf aan de handeling 
voor het leengerecht. 

Slechts twee malen, doch niet in de bisschoppelijke leenboeken, 
wordt — voorzover mij bekend — de rode deur in dit verband uit
drukkelijk genoemd; beide keren betreft het een lid van het geslacht 
derNyenrode's. In zijn „Nalezingen op de proeve eener geschiedenis 
van het geslacht van Nyenrode" 3) deelt J. J. de Geer mede (ver
moedelijk aan de hand van een gegeven uit het archief van het 
slot Nyenrode): want in het volgende jaar getuigden Klaas 
van Oostrum en Lambert van Zuylen, dat Gijsbrecht van Nyenrode 
van Velsen zich op St. Lambrecht 1426 buiten de Gildenpoort bij 
Utrecht had bevonden, om de verleiding der hofstede van den Poel 
aan den Heer van Utrecht te gaan verzoeken, maar dat Gijsbrecht, 
„van ancxt weghen sijns lijffs ende sijns goets" niet verder dur-
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vende reizen, van hen, als Stichtsche leenmannen, had begeerd, dat 
zij met hem zouden trekken naar de roode deur van den Dom te 
Utrecht, alwaar Gijsbrecht de voorzegde hofstede naar behooren 
had verzocht". Bij onderzoek in het Buurspraakboek der stad 
Utrecht bleek het mij, dat er in 1426 „up Sinte Lambr. dach" (d.i. 
17 September) binnen Utrecht een Kapittel-generaal belegd werd. 
Doordat het leenboek over dit jaar toevalligerwijs niet meer in het 
Utrechtse bisschoppelijk archief (Rijksarchief in Utrecht) aan
wezig is, kan niet meer worden nagegaan, wanneer de belening 
met de hofstede hierin geboekt werd. Ook de excerpten van dr. C. 
Booth in zijn „Probationes L" 4 ) verschaffen geen verder naricht. 

Het tweede geval vindt men in het handschrift van A. van Buchell 
<p, fol. 85 v s o 4 ) . De verkort weergegeven acte luidt: „ W y Alfer 
van der Horst ende Joost van der Meer kennen, dat wy daerover 
geweest hebben als leenmannen des Gestichts van Utrecht, daer 
Splinter van Nyenrode quam in den Dom t'Utrecht voor die roode 
dore ende versocht aldair sulck leen, als hy van den goeden St. 
Marten ende van den Gestichte te leene hout, ende was daer over-
bodich met reden goede zynen heergewaede te betalen ende hulde 
te doen nae recht ende gewoonte des Stichts van Utrecht etc. Ge
geven in 't jaer O.H. 1456 6 April." Ook hier bleek het mij bij 
onderzoek in het Utrechtse Buurspraakboek, dat er op 6 April 
1456 binnen Utrecht een Kapittel-generaal gehouden werd. In
schrijvingen in de bisschoppelijke leenboeken worden er echter in 
1456 niet aangetroffen vóór 27 Juli. Uit het leenboek van bisschop 
David van Bourgondië blijkt, dat Splynter van Nyenrode met het 
huis Bolensteyn ca . bij Maarssen beleend werd door den bisschop 
19 September 1458. 

De oogst is wel heel schraal; het is te hopen, dat er uit particu
liere archieven nog meer gevallen, waarin de rode deur van den 
Dom in verband met leenhandelingen voorkomt, aan het licht mogen 
worden gebracht. 

A. J O H A N N A MARIS. 

1) De Dom van Utrecht, blz. 9. 
2) Het dénombrement van het leengoed Loenersloot van 1476, in „De Neder-

landsche Leeuw", jrg. 1949, kol. 4. 
3) In „Berigten" van het Historisch Genootschap te Utrecht, dl. V, 1ste stuk, 

1853, blz. 172. De hofstede ten Poel lag onder Breukelen. 
4) Beide handschr. in het Rijksarchief te Utrecht, rechterl. arch. no. 1875, en 

hs. no. 338. 
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