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EEN POLITIEKE WEDDINGSCHAP. 

Fruin heeft, precies een halve eeuw geleden, in een vergadering 
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, eenige mede-
deelingen gedaan omtrent politieke weddingschappen in vroeger 
tijd. Het waren zuiver speculaties op hetgeen op politiek gebied ver
wacht werd. Als oudste voorbeeld haalt hij aan een mededeeling 
in de Divisie-Kroniek: Karel de Stoute was voor Nancy gesneu
veld, maar velen konden en wilden zulk een ramp niet gelooven. 
,,Ende sy wedden ende deden groote coopmanschappen op syn 
leven ende wedercomen." De Divisie-Kroniek zegt dat dit „gecke 
luyden" waren, maar er zijn sedert dien nog heel wat — alles
behalve ,,gecke" — lieden geweest, die met dergelijke politieke 
speculaties geld gewonnen en verloren zullen hebben. Fruin weet 
er enkele interessante gevallen van mede te deelen. 

Een Utrechtsch geval uit het jaar 1620 vermeldt het Utrechtsche 
Kronykjen van Cornelis Cornelisz. Jonchghere, door Dodt van 
Flensburg gepubliceerd in het zesde deel van zijn ,Archief voor 
Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen" (Utrecht 1846). Den 
15en December 1620 werd ,,Spaensche Gerrit" aan den Steenweg 
„ingeluydt" en wel omdat hij verscheidene weddingschappen had 
aangegaan „gedaen tegen 's landts welvaren, soo op Präge (de 
slag bij den Witten Berg nabij Praag had in November aan de 
heerschappij van den jongen koning van Bohemen een einde ge
maakt en vluchtende had de „Winterkoning" Bohemen radeloos 
verlaten om in April 1621 met de zijnen in den Haag bescherming 
te vinden bij zijn neef, prins Maurits) ende oock op de stadt van 
Wtrecht". W a t dit laatste soort weddingschappen betreft, ging 
het er om, dat „men binnen 6 jaren openbaer misse sal doen in 
de Domskerck, ende dat de stadt Wtrecht sal voor den coninck 
van Spaengien syn". Utrecht dus weer Roomsch en Spaansch. 
En dat in 1620! Spaansche Gerrit had drie weddingschappen aan
gegaan en voor elke had hij 50 gulden „verschooten" (voor
geschoten, vooruitbetaald) onder conditie, dat, wanneer zijn voor
spelling uitkwam, hij voor elke 50 guldens er 300 zou terug ont
vangen. „Ende sal voor elck 50, 300 weder hebben, soo hij wint". 
Maar er waren nog rechters te Utrecht. De heeren van het gerecht 
hebben Spaanschen Gerrit de „obligatie" ontnomen, waarop de 
boosdoener er vandoor is gegaan en wist te ontkomen. W e l kwam 
er een paar dagen later bericht dat hij, in een herberg, „hemselven 
den hals aff heeft gesneden", maar dat bericht berustte op een 
misverstand. „Maer is fout", zegt kort en bondig het Utrechtsche 
kroniekje. Hetgeen ook de waarheid was, want Spaansche Gerrit 
werd een maand later voor „de vierde reyse" ingeluid en uit de 
stad verbannen en 9 Maart 1624 „al syn leven" uit Utrecht weg
gestuurd. W a t niet wegnam, dat in Juni 1625 het kroniekje weet 
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te vermelden: „Desen tijt Spaenschen Gerrit weder in de Stadt 
ende Dom gaen wandelen" . . . 

De stedelijke overheid van Utrecht vond in hetgeen zich in 
1620 afgespeeld had blijkbaar aanleiding het placaat tegen het 
wedden uit den jare 1610 nog eens te hernieuwen en te herzien. 
Uit den aanhef van het placaat blijkt wel, dat dit soort speculatie-
zucht de Utrechtsche burgerij nog al flink te pakken had. „Veele 
en diversche" personen plachten „dik- en meenigmael" op ver
overing van steden, „op peys, trêves (wapenstilstand) en oorlogen, 
op verre reysen, Heeren ende andere luyden leven, op kinderen 
te procreëeren", te wedden, waarvan „veele en verscheyde pro
cessen, differenten, dissensien ende ongemakken" het gevolg 
waren. Der burgerij werd derhalve aangeraden zich „van sulke 
ende diergelyke uytleggingen, weddingen ende malle koopman
schappen" te onthouden. De boete op overtreding was niet gering. 

G. v. R. 

UTRECHT IN ROMANVORM. 

INA BOUDIER-BAKKER, Aan den grooten weg. Amsterdam 
[, 1939]. 8o. 
Leven aan de grote weg, meegaan met de tijd, onze tijd, waarin zich alles 
in snel tempo ontwikkelt, waarin men mee moét, om niet vergeten achter te 
blijven, gedoemd tot verval, althans tot uiterlijk verval. De grote weg in dit 
boek, die wordt gelegd om een klein dorp heen, zo dat alle verkeer, dat 
vroeger door het dorp ging en dat veel gasten in pensions en hôtels bracht, 
nu bosten het dorp omgaat, tracht men bij het lezen al combinerende in zijn 
gedachten terug te vinden in de weg die van Utrecht naar het Oosten loopt 
en Amerongen „rechts" iaat liggen. Immers, dè stad is Utrecht en bij het 
dorp zijn bossen en heide. 
Corrie Sondaal, het meisje uit het bescheiden pension, dat altijd al zo afgunstig 
keek naar het grote dorpshôtel „De Leeuw", ziet het eenvoudige pension 
van haar grootmoeder, maar ook het grote hôtel tot verval komen door de 
grote weg. En haar ideaal is, daàr, aan die grote weg een hôtel te exploiteren, 
modern en comfortabel. Maar voor zij dat bereikt zal hebben moet zij nog 
heel wat moeilijkheden overwinnen. Als er geen gasten meer in het pension 
komen en zij en haar grootmoeder geen middelen van bestaan meer hebben, 
trekt zij naar Utrecht, als winkeljuffrouw in een zaak aan het Janskerkhof. 
Zij gaat met haar grootmoeder bescheidenlijk wonen ergens aan de Oude-
gracht, maar nergens laat het verlangen naar de grote weg haar met rust. 
Na de dood van haar grootmoeder stelt een erfenis haar in staat om in haar 
dorp een groot buiten, dat aan de grote weg ligt, te kopen. Ze gaat dan eerst 
in de leer in een hôtel aan het Vreeburg. 
En wanneer dan ten slotte na veel moeite en arbeid haàr hôtel klaar is om 
geopend te worden, en zij dus de grote weg bereikt heeft, is zij niet blij, 
maar alleen maar eenzaam. Samen met haar vroegere vriendje Bart, de zoon 
uit de Leeuw, weet zij echter het hôtel tot grote bloei te brengen, nadat zij 
ook de andere weg, die van het stille geluk, heeft leren kennen. 

CLARE L E N N A R T [pseud. van Clara Klaver], Huisjes van 
kaarten. Utrecht [, 1938]. 8o. 


