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H E T HUIS CLARENBURCH T E U T R E C H T . 

Een aanvulling. 

Nadat mijn artikel over de geschiedenis van het huis Clarenburch 
in het jaarboekje 1952 verschenen was, vond ik bij toeval nog een 
notariële acte, die ik daar zeker zou hebben vermeld, als ik ze tijdens 
de bewerking van bedoeld artikel gekend had. Deze aanvulling meen 
ik thans in ons maandblad te moeten publiceren. 

Toen het huis Clarenburch, waarschijnlijk in 1640 of 1647, tot 
schuilkerk werd ingericht, moest de eigendom op naam van een 
particulier worden gesteld, omdat de nieuwe (R.K.) parochie als 
zijnde een verboden organisatie niet als eigenares kon optreden. Jor. 
Adriaen Ram, die het huis in 1640 had gekocht, ontdeed zich in 
1647 er van ten gunste van Mr. Arnold Schade. De Overheid heeft 
zich hieraan verder weinig gelegen laten liggen: nog in 1687 stond 
het huis in het manuaal van het huisgeld op zijn naam, gelijk Muller 
in zijn Oude huizen mededeelt. Haar was het kennelijk voldoende, 
d s het huisgeld maar betaald werd, en dat zal 'de pastoor wel hebben 
gedaan, want in 1674 reeds was Mr. Arnold Schade overleden. Dat 
er toen een pastoor was, blijkt uit het feit, dat het oudst-bewaarde 
doopboek met 1665 aanvangt. Wij kunnen aannemen, dat de tijden 
zo rustig waren geworden, dat het bewaren van een doopboek niet 
meer compromittant behoefde te zijn. 

Hoe het met de formele eigendom van het huis gegaan is, heb ik 
in mijn verhandeling in het midden moeten laten. Materieel kon 
natuurlijk de parochie als eigenares worden beschouwd, gelijk zij 'dit 
later ook formeel geworden is. Deze formele eigendomsovergang is 
vermoedelijk nooit officieel vastgelegd, doch de boven bedoelde 
notariële acte bewijst, dat tijdens de Republiek het naamlenerschap 
is blijven bestaan. Op 8 November 1 773 compareerden voor notaris 
J. 'de Clefay te Utrecht Mr. Ernst François Schade van Westrum 
en zijn zuster Theodora Cornelia Schade van Westrum, weduwe 
van Mr. Adriaan Wittert, heer van Hoogland, beiden wonende te 
Utrecht. Zij verklaarden, de enige erfgenamen te zijn van hun in 
1735 overleden vader Arnoud Schade van Westrum, heer van 
Dompselaer. (Dit was niet de koper van 1647, maar diens kleinzoon 
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uit het huwelijk van Mr. Dirk Anthony Schade van Westrum, overl. 
1710, en Cornelia Maria van der Wiel) . Na de scheiding vas 
Arnouds nalatenschap waren twee huizen nog onverdeeld gebleven, 
nl. het ene genaamd Clarenburg met twee huizen ten Zuiden gele
gen tussen de straat en de stadswal, en met een vrije uitgang naar 
het St. Marien kerkhof, het andere omtrent de Schupstoel tussen 
Clarenburg en de Croontjespoort. Dit tweede huis was dus ten 
Noorden van Clarenburch gelegen, want op <de plaats van de vroe
gere vrijwoningen in de Croontjespoort is later een school en nu het 
gebouw van Gemeentewerken geplaatst. De Schupstoel was oor
spronkelijk een waltoren aan de tegenwoordige Rijnkade ter hoogte 
van de Stadsrijschool. In het begin der 17e eeuw werd deze ver
sterking afgebroken en toen kreeg de afdrift van het Vreeburg 
naar de wal die naam. 

Partijen wilden de nog overgebleven goederen verdelen en wel in 
dezer voege, dat Theodora Cornelia haar aandeel aan haar broeder 
afstond, terwijl zij tevens verklaarde deswege voldaan te zijn. Van 
een contraprestatie spreekt de acte niet en naar alle waarschijnlijk
heid zal deze er ook wel niet geweest zijn, omdat de gehele hande
ling slechts een formaliteit was. Tegenover de buitenwacht zou Mr. 
Ernest Schade voortaan alleen als eigenaar te boek staan. 

Er moet natuurlijk een aanleiding voor zijn geweest, dat men deze 
acte opmaakte. Ik zou die niet aan de zijde van de parochie willen 
zoeken, al had zij stellig belang er bij, dat deze zaak behoorlijk ge
regeld werd. Ik acht het echter niet onmogelijk, dat een familie-
aangelegenheid de stoot tot deze regeling gegeven heeft. Uit het 
huwelijk van Mr. Adriaan Witter t en zijn tweede echtgenote Theo
dora Cornelia Schade van Westrum, dat op 12 Augustus 1737 te 
Utrecht gesloten was, werd een zoon geboren, Adriaan Wittert van 
Westrum, ged. 's-Gravenhage O.R.K. 25 Januari 1741. Deze zoon 
vertrok in 1765 naar Frankrijk en vestigde zich te Tain in 
Dauphiné (bezuiden Lyon), waar hij op 2 Januari 1770 zijn testa
ment maakte. Volgens deze acte was hij toen nog gezond naar 
lichaam en geest, maar een paar jaren later is hij dermate zielsziek 
geworden, dat de familie het beheer zijner goederen aan een curatoi-
moest toevertrouwen. Reeds op 10 September 1774 gaf de moeder 
aan de bekende Dupac de Bellegarde, die toen in het z.g. Fransche 
huis aan de Mariaplaats woonde en herhaaldelijk naar Frankrijk 
reisde, volmacht om rekening te doen met lieden, die in Frankrijk 
goederen van haar zoon hadden beheerd, en verder om „au sujet 
d'une incapacité survenu à son dit fils" curatoren over persoon e;? 
goed van Adriaan Wittert van Westrum te doen aanstellen. Even
zo bepaalde zij in haar testament van 3 April 1775, dat een voor haar 
zoon bestemd praelegaat zou overgaan op haar dochter Catharina 
Maria Wittert, echtgenote van Johannes Gerar'dus Steman, heer van 
Maarsbergen en Maarn, ,,zoo onverhoopt den ongelukkigen toe
stand, waarin (hij) zig thans bevind, continueerde en ZijnEd. tot 
den dood verstooken bleef van zijn redelike vermogens". De vrees is 
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bewaarheid: althans toen de patiënt in 1799 te Tain overleed, duurde 
het bewind nog voort. Eigenaardig is daarbij overigens wel, dat de 
nalatenschap onder de erfgenamen ab intestato verdeeld is, zodat of 
het testament van 1770 geen effect heeft gesorteerd, of wel dat men 
er onkundig van is gebleven. Zou de omstandigheid, dat vreemden 
als vertegenwoordigers van de zoon bij de dood van Theodora Cor
nelia — zij overleed in 1782 — bemoeienis met haar nalatenschap 
zouden hebben, aanleiding zijn geweest om haar toch eigenlijk nomi
nale aandeel in de eigendom van Clarenburch vóór dien te doen 
verdwijnen? Wij weten het niet, maar ik acht deze oplossing niet 
uitgesloten. 

Met die eigendom had nu in ieder geval alleen Mr. Ernest Schade 
te maken, doch na zijn overlijden in 1777 hebben zijn kinderen geen 
regeling op dit stuk meer getroffen. Van veel gewicht was het naam-
lenerschap, dat trouwens in zijn nadagen was, dan ook niet meer, al 
zou het formeel nog tot het einde van de Republiek voortbestaan. 
Nadat de Nationale Vergadering op 5 Augustus 1796 de scheiding 
van Kerk en Staat gedecreteerd had, maakte de Staatsregeling van 
1798 aan het naamlenerschap een einde door in art. 5 der Additioneele 
Bepalingen voor te schrijven: ,.Alle andere (nl. dan die der voor-
maals heersende kerk) Kerkelijke Goederen, door vrijwillige gift, 
erfmaaking, inzameling of aankoop, bij eenig Kerkgenootschap ver
kregen, worden als het wettig Eigendom der Bezitteren erkend en, 
als zoodanigen, aan hun verzekerd". Op grond van deze bepaling 
heeft de parochie ook formeel de eigendom van het huis Claren
burch verkregen en in die toestand is verder geen verandering meer 
gekomen.1) 

vdV. 

' ) De verschillende Utrechtse acten zijn aangetroffen in het protocol van 
notaris De Clefay, berustend in het Gemeente-archief te Utrecht. De gegevens 
omtrent Adriaan Witter t van Westrum zijn ontleend aan Wittert van Hoogland, 
Geschiedenis van het geslacht Wittert. 

VERGEET HET MUSEUM NIET! 

Op een van de mooie lentedagen in Maart hebben we een kostelijke middag 
beleefd in de bovenzalen van het Centraal Museum. Het Nicolaïkerkhof op een 
voorjaarsdag te bekijken vanuit de hooggelegen zalen, is op zichzelf al een ge
noegen, vooral wanneer van tijd tot tijd het klokkenspel met zijn klanken de 
lucht vervult. 

Bovendien blijft de Nicolaïkerk zelf boeien, Uit die bovenzalen heb je telkens 
verrassende kijkjes op kerk en torens. Het gebouw van deze zijde te bezien — 
en vooral ook het anders zo verscholen koor — brengt een mens beslist in ver
rukking. Wij zijn telkens weer naar een venster gegaan om kerk en kerkhof nog 
eens op te nemen en we hebben daarbij gedacht: g'elukkig, er mag dan veel ver
dwenen zijn in Utrecht (en verdwijnen!), maar dit hoekje is niet aan de sloop
woede prijsgegeven. 

Deze troost heeft de bezoeker van de bovenzalen in ons museum overigens 
wel nodig! W a n t in die zalen zelf, ziet hij momenteel de restanten opgesteld van 
huizen, poorten en kerken, die al lang uit het utrechtse stadsbeeld zijn verwijderd. 
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