
Muyland moet dan een verschrijving of verspreking van Muy-
ler(t) zijn. 

Nu is het merkwaardig, dat dezelfde Jhr. Dirck Mulaert, die in 
1665 in den Dom begraven is, daar in de buurt sedert 1625 „ander
half morgen landts min vijff roeden" bezat, nader omschrven als 
„gelegen buyten de Wittevrouwepoort in desen gerechte, wesende 
een gedeelte van de Colfweyde, daar boven de Vrouwe van Out-
wijck ende beneden de landen bij de heeren van St. Jan in erff-
pacht uitgeslagen" naast gelegen zijn, „streckende van 't voetpad 
aldaer tot aan het erve, dat Mr. Hendrik van Schroyenstein van 
't Capittel ten Dom in erffpacht hout". 9) 

Het is niet gelukt, dit perceel precies te localiseren en daarmede 
de vraag te beantwoorden, of ook het genoemde voetpad de latere 
Muylersteeg is. Zoo ja, dan zal onze Jhr. Dirck Mulaert wel de 
naamgever van de Mulderstraat zijn; anders toch wel een naam
genoot, v. C. 

9) Register van Transporten en Plechten van Wittevrouwen 18 Juni 1625. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

DE KARDINAAL DE BOUILLON. 
De bezetting van de stad Utrecht door 

het Fransche leger in 1672 heeft aan het 
katholieke volksdeel een overigens kort
stondige vrijheid van godsdienstoefening 
gebracht. Het Fransche bewind had nau
welijks 14 dagen geduurd, toen de beide 
burgemeesters bij een bezoek aan den 
Gouverneur op Paushuize op Zaterdag 
29 Juni/9 Juli van den kardinaal de 
Bouillon de mededeeling ontvingen, dat 
hij speciaal naar Utrecht gekomen was 
cm de Domkerk weder voor de katho
lieken in gebruik te nemen. Reeds een 
dag later (Zondag 30 Juni/10 Juli) werd 
de historische kathedraal door den kardi
naal weder voor den katholieken eere-
dienst gewijd. Een schilderij van Hendrik 
Corneliszoon van Vliet, dat in het Cen
traal Museum berust, geeft ons een voor
stelling, hoe de kerk werd ingericht. 

In verschillende historische werken, 
waarin deze periode uit de stedelijke ge
schiedenis beschreven wordt, vindt men 
den prelaat niet anders dan met dezen 

naam aangeduid. Achtten de auteurs een 
nadere verklaring niet noodig en be
schouwden zij dezen hoogwaardigheids-
bekleeder als voldoende bekend? Niet 
ieder heeft echter een naslagwerk als 
de (Nouvelle) Biographie Universelle bij 
de hand. Voor de lezers van dit Maand
blad heeft het daarom wellicht belang 
hier in het kort de gegevens mede te 
deelen, die men vinden kan op een 
plaats, waar men ze niet terstond zoe
ken zou, nl. in het in December 1950 
verschenen werk van Mr.. A. P. van 
Schilfgaarde over het Huis Bergh (bij 

s-Heerenberg) in de provincie Gelder
land. Het is hier niet de plaats om dit 
rijk geïllustreerde boekwerk, dat over 
pen van de meest bekende kasteelen van 
Gelderland en over deszelfs eigenaars 
en bewoners,een schat van gegevens be
vat, aan te kondigen of te bespreken. 
Wie zich voor de geschiedenis van de 

fraaie landstreek bij 's-Heerenberg en 
haar regeerders interesseert, neme het 
boek zelf ter hand. Hij zal er een rijke 
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bron van inlichtingen vinden en het zal 
hem stellig niet berouwen. Thans willen 
wij onze aandacht slechts aan den bo-
vengenoemden kardinaal wijden. 

Uit het huwelijk van den in de Va-
derlandsche geschiedenis niet zeer gun
stig aangeschreven stadhouder van Gel
derland Willem IV graaf van den Bergh 
(1537—1586) met Maria van Nassau, 
zuster van prins Willem van Oranje, 
sproten 16 kinderen. Derde kind en 
tweede zoon was graaf Frederik van den 
Bergh de jonge (1559—1618), die in 
1601 trouwde met Françoise de Ravenel. 
Deze zoon van Willem en Maria was 
evenals zijn oudere broeder graaf Her
man aanvankelijk in Staatschen dienst, 
maar ging in 1584 naar de Spaansche 
zijde over. Hij nam aan verschillende 
krijgsbedrijven deel en werd in 1611 tot 
Spaansch stadhouder van Gelderland 
benoemd, als hoedanig hij een korten 
tijd te Roermond gevestigd is geweest. 
Zijn huwelijk met zijn 24 jaar jongere 
vrouw bracht hem in relatie met den 
Spaansch-Italiaanschen adel, die in de 
Zuidelijke Nederlanden de Spaansche 
kroon diende. Uit dit huwelijk sproten 
drie kinderen, onder wie een in 1613 te 
Brussel geboren dochter, Leonora Ca-
tharina Febronis genaamd. Haar vader 
overleed reeds in 1618, terwijl haar moe
der, die in 1622 was hertrouwd, in 1629 
stierf. Gravin Leonora is met haar zus
ter, die ongetrouwd is gebleven, aanvan
kelijk door haar grootmoeder van moe
derszijde opgevoed, en nadat deze in 
1632 was komen te overlijden, zijn de 
beide zusters door de aartshertogin Isa
bella tot zich genomen en hebben zij aan 
het Hof te Brussel vertoefd. 

Leonöre heeft daar haar achterneef 
Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne 
ontmoet, wiens moeder Elisabeth van 
Nassau een dochter was van Willem 
van Oranje en Charlotte de Bourbon. 

Zelf was hij dus een volle neef van 
graaf Frederik van den Bergh. Hij was 
protestant en daarom in Nederlandschen 
krijgsdienst getreden. Na de verovering 
van Maastricht in 1632 benoemde Fre-
derik Hendrik hem tot gouverneur dier 
stad. Zijn huwelijk met zijn katholieke 
achternicht (zij wordt beschreven als 
„d'une beauté surprenante, mais catholi
que et sans un bien") heeft tot hevig 
verzet geleid, vooral bij zijn streng Ge
reformeerde moeder. Zelf was hij onver
schillig in zaken van godsdienst en hij 
heeft zijn wil weten door te zetten. In 
October 1633 werd hij in de katholieke 
kerk opgenomen en nadat de Paus dis
pensatie wegens te nauwe bloedverwant
schap verleend had, vond op 2 Januari 
1634 in de kapel van het kasteel te 
Boxmeer, een heerlijkheid, die eveneens 
aan de graven van den Bergh behoorde, 
het huwelijk plaats. 

De hertog van Bouillon, naar welke 
bezitting hij genoemd werd, bleef nog 
tot 1641 in dienst van de Staten, wat 
tot veel moeilijkheden leidde, omdat hij 
met de Spaansche partij en met den 
Franschen koning in verbinding stond. 
De stadhouder hield hem echter de 
hand boven het hoofd. Na zijn ontslag 
nam hij deel aan een samenzwering tegen 
Lodewijk XIII, maar zij mislukte en de 
schuldigen werden gevangen genomen. 
Door den invloed van den stadhouder 
werd zijn leven gespaard, doch zijn 
prinsdom Sedan werd door de Fransche 
troepen bezet. Nadat hij van 1644— 
1647 bevelhebber van de pauselijke troe
pen was geweest, vertrok hij weer naar 
Frankrijk en kon in 1651 een accoord 
met den Franschen koning sluiten, waar
door zijn financiën eenigszins konden 
worden hersteld. 

Uit het huwelijk sproten 5 zoons en 5 
dochters. Eén van hen was Emmanuel 
Théodose de la Tour d'Auvergne (1644 
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—1715), die verschillende kerkelijke 
waardigheden heeft bekleed. In 1669 
werd hij tot kardinaal benoemd en naar 
het hertogdom van zijn vader staat hij 
als Ie cardinal de Bouillon bekend. Hij 
bezat verschillende abdijen en Lodewijk 
XIV stelde hem als zijn groot-aalmoeze
nier aan, maar later is hij bij den Koning 
in ongenade gevallen. Hij was uitermate 
op pracht en praal gesteld en heeft een 
pompeus grafmonument voor zijn ouders 
willen oprichten in de kerk zijner abdij 
van Cluny. De uitvoering van dit plan 
is door den Koning verboden, omdat 

deze bezwaar had tegen „les prétentions 
trop ambitieuses de son auteur sur l'ori
gine et la grandeur de sa (maison". Van 
de beelden van het monument, die be
waard zijn gebleven, komen in het ge
noemde boekwerk afbeeldingen voor en 
ook van de portretten van het echtpaar. 
Een levensbeschrijving van den pracht-
lievenden kardinaal is o.a. opgenomen 
in deel V van de Nouvelle Biographie 
Universelle, die op de Universiteitsbi
bliotheek alhier te vinden is. 

vdV. 

PROTEST TEGEN KERNPLAN 
1949 — AMERSFOORT. 

Het comité tot bescherming van al
gemene en bijzondere belangen binnen 
Amersfoort heeft zich opnieuw tot de 
gemeenteraad van Amersfoort gericht 
om er op te wijzen dat door het Kern-
plan 1949 diverse belangen onherstel
baar zullen worden geschaad, tot groot 
nadeel van Amersfoort als stad. 

Ook onze vereniging betreurt deze 
plannen en zij heeft destijds daartegen 
ook zelf geprotesteerd. 

Inmiddels is dit uitbreidingsplan door 
Ged. Staten van Utrecht -goedgekeurd. 

In het nieuwe adres spreekt het co
mité als zijn mening uit, dat het voor
barig en onverantwoordelijk is om, voor 
het Kernplan de goedkeuring heeft van 
de Kroon, bouwplannen in voorberei
ding te nemen of goed te keuren, welke 
karakteristieke plaatsen hebben gekre
gen op het Kernplan 1949 of straks een 
andere oplossing belemmeren c.q. on
mogelijk maken, wil men althans vol
dongen feiten en onnodig geld uitgeven 
voorkomen. 
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