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EXCURSIE NAAR DE JANSKERK TE UTRECHT. 

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit om deel te nemen aan 
een bezoek aan de Janskerk te Utrecht, welke momenteel wordt 
gerestaureerd. De architect De Haan zal een toelichting op de 
werkzaamheden geven. 

Deze excursie zal gehouden worden op Zaterdag 28 October 
a.s.; de deelnemers worden verzocht zich te verzamelen voor Hotel 
des Pays Bas om 14.30 uur. Kosten zijn hieraan niet verbonden. 

Ofschoon ook in vroegere jaren de Janskerk wel eens het doel 
van een excursie is geweest vertrouwt het bestuur toch gaarne dat 
velen aan deze uitnodiging gevolg zullen geven in verband met de 
uitgebreide restauratiewerkzaamheden, welke van groot belang 
geacht moeten worden. 

Namens het bestuur: 
Mr. Ä. N. L. O T T E N . Voorzitter 
Mr. Th. A. H O O G , Secretaris. 

NOGMAALS D ü RODE DEUR V A N D E N DOM IN 
VERBAND MET LEENRECHTELIJKE HANDELINGEN, 

In het Maandblad jrg. 23, no. 6, heb ik betoogd, dat het ver
schijnen van een leenman van het Sticht aan de rode deur ten 
Dom te Utrecht in die gevallen plaats vond, waarin het Kapittel-
generaal (de Staten van Utrecht) bemoeienis had met het onder-
werpelijke leengoed. Hierbij wees ik in het bijzonder op de z.g. 
open huizen van het Sticht. Het blijkt nu uit een oorspronkelijk 
charter d.d. 10 Juni 1311, dat een Stichts leenman aan de rode deur 
kon/moest verschijnen, wanneer hij een leengoed wilde opdragen 
ten behoeve van een nieuwen verkrijger, ook indien het geen open 
huis betrof. Dit laat zich gemakkelijk verklaren. De Stichtse leen
goederen werden nl. gehouden van den bisschop en zijn „Ge
sticht". Het Kapittel-generaal, prelaten, riddermatigen — mannen 
van het Sticht —, waarbij zich reeds in het laatste kwart der 13e 
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eeuw vertegenwoordigers van de Stad Utrecht plachten te voegen, 
vertegenwoordigde het Sticht, en meer in het bijzonder 's bisschops 
wereldlijke gebied aan deze zijde van den IJssel. In dezen vorm 
was het een afsplitsing van de synode van het bisdom, zoals het 
bijeen placht te komen voor belangrijke zaken, bijv. bij het ver
kiezen van een nieuwen bisschop. 

In het charter van 10 Juni 1311 maakt Agnese van Merlo, echt
genote van Baernt van Dorenwerde, bekend, „dat ic quam met 
minen vrien wille ende bi wille ende bi rade Bernards, mins mans,\ 
van Dorenwerde voerghenoemt t Utrecht ten Doeme in de monster 
voer de rode doere des Manendaghes yoer Sente Odolphs daghe 
( = 7 Juni 1311 ) ' ende verteech daer vore die prelaten van Utrecht 
ende yoer des Stichts manne een deel mins goets, dat ie van minen 
vaderliken erve te haer toe ghebrocht hadde in dienstman stat, als 
ghenoemt in Wlvinxcamp anderhalve hoeve, die men pleghet te 
rekenen voer viir ende tvingtich marghen, die gheleghen sijn in der 
heren gherechte van Oudemonster, ene halve hoeve, die gheleghen 
is in denselven gherechte, ende enen veertel lants, dit gheleghen 
is beneden der Marne in Sueders gherechte van Montforde; Ende 
dit voerghenoemde goet, dat gaf ie daer op bi wille ende bi rade mire 
maghe te Stichts behoef in alsulker manieren, dat haer Ghisebrecht 
here van Yselsteyne dit goet ontfaen soude ende van den Süchte 
houden." Agnese laat hier onmiddellijk op volgen: „Daerom bid ie 
ju live Here haer Ghy, bi der ghenade Goets biscop t Utrecht, dat 
ghi heren Ghisebrecht here van Yselsteine dit voerghenoemde goet 
lien wilt in dienstmans stat, als ic te haer ghebrocht hebbe van 
minen vader, van ju te houden ende van onsen Stichte, want ic dit 
voerghenoemde goet ju opgheve met diesen tieghenwordighen 
brieve ende vertie daerop tot heren Ghisebrechts behoef van Ysel
steine in allen manieren als hiirvoer ghescreven staet." Het charter 
werd bezegeld door Baernt van Dorenwerde, die verklaart, dat 
Ghisebrecht van Yselsteine de percelen van hem en zijn vrouw 
gekocht heeft en er voor betaald heeft, en door Ghisebrecht heer 
uten Goy, burggraaf van Utrecht, en Johan Yen zoon, getuigen (*). 

Agnese verrichtte dus de opdracht aan het Sticht van de door 
haar verkochte goederen met toestemming harer magen in het 
Kapittel-generaal. Het blijkt niet, dat er bij die goederen een open 
huis van het Sticht behoorde. Er wordt slechts medegedeeld, dat 
de leengoederen dienstmansgoederen waren. Dit had in dien tijd 
vooral nog belang voor de wijze van vererving. De opdracht doet 
Agnese vervolgens bij haar brief eveneens aan den bisschop. De 

1) Oorspr. Algemeen Rijksarchief, archief van den Nassausen Domeinraad, 
f. 2009 no. 9. Zie dr. J. W . Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van Oorkon
den betreffende de Bisschoppen van Utrecht, 1301—1340, 1937, no. 223. Dat 
Agnese geen melding maakt van stedelijke vertegenwoordigers, maar alleen van 
prelaten en leenmannen, wijst er op, dat de stad Utrecht geen belangstelling had 
voor deze handeling. 
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belening van den nieuwen man geschiedde echter niet in het Kapit
tel-generaal, maar had 5 Juli d.a.v. plaats op het slot ter Horst 
bij Rhenen door bisschop Guy met leenmannen. Ook hiervan 
is de oorspronkelijke acte bewaard gebleven. Zij is gedateerd 8 
Juli 1311 en werd door den bisschop bezegeld. Hierin verklaart 
de bisschop, „dat vor ons quam ende vor onse manne ter Horst 
in 't jaar ons Heren Mo CCCo ende elve des Manendages na Sente 
Pieters ende Pauwels dage ( = 5 Juli 1311) Agnes willeneer Jans 
dochter van Maerlo Baernds wijf van Dorenwerde ende droegh 
op bi horen vrien wille in onse haend met Baernds hand van Doren
werde vorghenoemt, hoers mans ende hoers wittelike mombaers, 
viir ende tvintich morghen lands, die gheleghen sin in der heren 
gherichte van Oudemonster an den Aftersloet, die men heet W o l -
vingskamp, ende achte morghen lands, die gheleghen sin in den
selven gherichte, , ende een viirteel lands, dat gheleghen 
is op die Maerne in Sveders gherichte van Montforde, ende dat 
se ende hoer vorvaren van ons ende van onsen Ghestichte plaghen 
te houden in dienstmans recht Ende dit vorghenomde 
goed hebte wy verlient ende verlenen met desen brieve haren Ghi-
sebrecht van Yselsteyne, te houden van ons ende van onsen Ghe~ 
stickie in dienstmans stat erf like" ( 2 ) . Op het slot ter Horst heeft 
Agnese derhalve de opdracht aan den bisschop, welke zij reeds 
in geschrifte had gedaan, persoonlijk verricht, waarna de bisschop 
Ghisebrecht van Yselsteyne met de betrokken leengoederen be
leende, „in dienstmans stat", en wel „erflike". De aanwezige leen
mannen waren Henric Borre, Baernd van Dolre en Everard van 
Wilpe. 

In het Kapittel-generaal kon dus een leengoed verzocht worden 
en van een leengoed opdracht gedaan worden, maar ditzelfde 
diende ook voor bisschop en leenmannen te geschieden. De be
lening kon alleen door den bisschop, met leenmannen, verricht 
worden. Het Kapittel-generaal, dat het Sticht vertegenwoordigde 
(clerus ac populus, d.i. geestelijkheid en volk), stond den bisschop 
terzijde in het bestuur van zijn gebied, doch de bisschop was de 
drager van het hoge overheidsgezag en mitsdien landsheer en 
leenheer (3) . 

A. JOHANNA MARIS. 
2) Oorspr. Alg. Rijksarchief, arch. Nass. Domeinraad, f. 2007, no. 5. Zie 

Berkelbach, r.o. 226. 
3) Den 3den Feb. 1476 ontving Dirck van S wieten a!s erfgenaam zijns vaders 

Arnt het leengoed Loenersioot. De belening door den bisschop met leenmannen 
geschiedde toen in aansluiting bij en tezelfder plaatse als de daaraan vooraf
gegane handeling in het Kapittel-generaal. Het heeft er hierdoor den schijn van, 
dat de bisschop onder bijstand van het Kapittel-generaal de belening verrichtte. 
Het tegendeel blijkt aan het slot der leenacte, waar als degenen, die over de 
belening gestaan hebben, uitsluitend leenmannen en geen prelaten en stedelijke 
vertegenwoordigers genoemd worden. Zie Rijksarchief Utrecht, bisschoppelijk 
arch., inv. no. 139, fol. 96j. 
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