
mochten de zegelbewaarders, dat waren de deken en drie kanun
niken, dien niet bezegelen, of hij moest geschreven zijn met de hand 
van den gezworen notaris van het kapittel. 

Zoo was het in het begin der 17e eeuw eigenlijk nog. De secreta
ris van het kapittel was tevens notaris en als het college de diensten 
van een notaris behoefde, trad hij als zoodanig op. Bruyning heeft 
zelfs een afzonderlijk protocol daarvoor aangelegd, dat door y. 
Wassenaer is vervolgd en nog in het kapittelarchief berust (Inv. 
no. 61 ). In het gewone protocol van den laatste is echter wel eens 
een acte verdwaald, die in dat van het kapittel thuis behoorde. 
Voor Bruyning is dit niet na te gaan, omdat van hem geen gewoon 
protocol bewaard gebleven is. Het was dus niet, gelijk Mr. Pitlo 
zegt (blz. 58), zoo, dat de aloude bevoegdheid van den bisschop 
om notarissen te benoemen op de kapittels was overgegaan en de 
stedelijke overheid daarnevens deze bevoegdheid had. De notaris
sen, die in de stad werkzaam waren, werden als zoodanig toege
laten door de Staten. Daarnaast kon zoo iemand van een kapittel 
een speciale aanstelling krijgen, maar in die kwaliteit was hij zuiver 
en alleen ambtenaar van het college, in welks dienst hij stond. 

A. J. V A N DE V E N . 

DE SINT-JANSVIERING DOOR DE GILDEBROEDERS 
V A N SINT-ELOYE OF SMEDEGILD. 

In het Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht" (jg. 1947 en 1948 blz. 57) 
wordt melding gemaakt van de viering van het Sint Jansfeest, 
waarbij ook de uitdrukking ter sprake komt „ghevangen verlossen" 
in het Resolutieboek 1615. Juni 24. (,,Op Sint Jansdach als de 
gildebroeders haar ghevangen verlossen"). 

Waarschijnlijk zal men de beteekenis van deze uitdrukking moe
ten zoeken in één der vele in gewest verdwenen folkloristische 
Sint Jansgebruiken, welke elders echter nog voortleven. 

Sint Jan was immers bijzonder de patroon der Hoefsmeden. 
Algemeen schrijft men dit patronaat toe aan de nagel, waarmede 
Herodias de tong van den onthoofden Joannes de Dooper liet door
steken (o.a. Kerler, Doyé) . Hieraan werden vooral de hoefsmeden 
bij hun werk herinnerd. Behalve te Utrecht werd ook te Zwolle 
het St. Jansfeest op bijzondere wijze gevierd. Daar bestond in de 
„Smeden", de wijk of buurt waar de smeden hun bedrijf uitoefen
den, het zoogenaamde Sint Jansgilde. Daags voor St. Jan (24 Juni) 
verscheen de Gildeknecht met een kereltje langs de huizen der 
Smedenbuurt, waarbij de straatjongens riepen: 

Doar kump Sint Jan 
met het ketteltien an, 
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en waarbij de gilde-bode zich allerlei baldadigheden van de jeugd 
moest laten welgevallen. Op de feestavond werd bier en wijn als
mede krentenbrood ten beste gegeven. 

Nu kan „het gevangenen verlossen" ook met Sint Jansviering 
in verband staan. Joannes zat onder Herodes in de gevangenis 
(Luc. XI. Math. X I V ) . Daarop steunt ook de St. Joanneslegende, 
welke luidt als volgt: 

Toen Herodes St. Jan zocht gevangen te nemen en zijn soldaten 
uitzond om hem te zoeken, gebeurde het, dat een verrader tot 
Herodes kwam en zeide, dat Joannes zich bevond in het huis, dat 
zij met een tak versierd zouden vinden. Toen de soldaten den vol
genden morgen in het dorp kwamen, zagen zij tot hun verwonde
ring en teleurstelling dat alle huizen met een tak versierd waren. 
Ter herinnering aan deze list om St. Jan uit de gevangenschap te 
houden worden nu nog Sint Janstakken, of kransen van groen en 
bloemen met St. Jan aan de muren van het woonhuis opgehangen, 
en blijven ze hangen totdat zij verdord zijn. Dit gebruik bestond 
in Duwen, Wehl en andere Geldersche plaatsen. 

Er is dus wel een verband te ontwaren tusschen St. Joannes en 
de gevangenen in dit volksgebruik. Dit komt nog sterker uit in het 
gebruik, dat nog voortleeft in het Geldersche stadje Huissen. Daar 
wordt door de Gilden 's Maandags na Sint Jan een spiegelgevecht 
gehouden, waarbij ook gevangenen gemaakt worden, die soms op 
een wagen worden meegevoerd en daarna bevrijd worden. Moge
lijk had zoo iets ook te Utrecht plaats bij de Gildebroeders van 
St. Eloy, de smeden. A. E. R. 

FUNDATIES, VRIJWONINGEN EN PREUVES. 

In de vergadering van 18 Januari heeft mr. ƒ. W. C. van Campen, 
nadat het huishoudelijk deel van de agenda was afgehandeld, een 
lezing gehouden over de „Fundaties, vrijwoningen en preuves te 
Utrecht". Deze instellingen vervullen een belangrijke sociale rol 
in de stedelijke gemeenschap en haar taak ligt grotendeels op het 
gebied der armenzorg. Spr. begon met de beantwoording van de 
vraag: wat is een fundatie, een vrij woning, een preuve. Aan deze 
drie verschijningen ligt eenzelfde begrip ten grondslag. Spr. zette 
daarop eerst het algemene begrip uiteen en wees daarna aan de 
hand van voorbeelden aan hoe dit in de wereld van de Utrechtse 
armenzorg tot uiting komt. 

De drie instellingen, welke het onderwerp uitmaken van de lezing 
vallen onder het begrip stichting. Het verschil is gelegen in het doel. 
Het woord fundatie gebruikt men bij voorkeur, maar niet uitslui
tend, voor stichtingen, van godsdienstige, culturele of filantropische 
aard. Beperkt men zich tot het laatst dan kan het onderwerp nog 

13 


