
„HENDRIK V A N ARNHEM". 

Met belangstelling las ik het artikel betreffende Hendrik van 
Arnhem, „die scriver", van de hand van de Heer F. Keiner in 
het maandblad van 31 Augustus 1948. 

Aan het einde van zijn betoog komt de Heer Ketner tot de 
conclusie, dat Hendrik van Arnhem leek zou zijn geweest, aan
gezien hij burger van de stad Utrecht werd en geen frater werd 
genoemd. 

Nu vond ik één dezer dagen in de 5e Verzameling bijdragen 
van de Oudheidkundige Kring ,,de Goude" 1947 blz. 56, de 
mededeling, dat Hendrick van Arnhem in 1455 benoemd werd 
tot rector van het Frater-, of Collatiehuis ,,op" de Jeruzalemstr. 
te Gouda. 

In 1456 werd dit Goudse Fraterhuis opgenomen in het Zwolse 
Kapittel. 

Hendrick van Arnhem regelde de financiën van het Frater-
huis en schreef een overzicht van haar geschiedenis, waarvan 
het laatste gedeelte niet geheel zou zijn voltooid, of mogelijk 
verloren is geraakt. 

Hier dus ook een schrijver genaamd Hendrick van Arnhem, die 
echter kennelijk geen leek was. 

Alhoewel er wel heel wat jaren liggen tussen het optreden van 
de Utrechtse — en dat van de Goudse Hendrik van Arnhem, 
acht ik toch de mogelijkheid wel aanwezig met één en dezelfde 
persoon te doen te hebben, zodat dan de vermelding van Prof. 
Bijvank juist zou zijn. 

Stellen we nml. de hypothese dat Van Arnhem deel I van de 
Latijnse bijbel, omschreven in het bovengenoemde artikel van de 
Heer Ketner, toen hij 21 jaar oud was voltooide, dan zou hij 
74 jaar oud zijn geweest toen hij tot Rector van het Fraterhuis 
te Gouda werd benoemd, wat m.i. voor die tijd toch niet on-
moqelijk was. 

J. M. W E S T E R H O U T . 
Utrecht, 4/12-'48. 

NASCHRIFT. 
Uit de Kroniek van het Fraterhuis te Gouda, ingeleid en uitgegeven door Dr. 

A. H. L. Hensen in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Genootschap, deel XX, 
blz. 1—48, blijkt, dat Hendrik Gijsberti de Aernhem in 1456 op zeer jeugdige 
leertijd — er is sprake van hominem simplicem, inexpertum — tot rector van 
het Goudse Fraterhuis werd aangesteld, nadat hij reeds in 1455 procurator van 
dit huis was geworden. Hij zelf schreef deze kroniek in 1483. Hiermede is de 
identiciteit van de Utrechtse en Goudse Hendrik van Arnhem volkomen uitge
sloten. Bij het naspeuren van deze gegevens viel mij op, dat in Juni 1395 een 
Hendrik van Arnhem als student aan de Universiteit te Parijs ingeschreven 
stond (Archief Aartsbisdom Utrecht, XXVI, blz. 129). Hieruit conclusies te 
trekken ten aanzien van de Utrechtse Hendrik van Arnhem lijkt mij echter zeer 
voorbarig. F . KETNER. 


