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Een der depots van het Rijksarchief te Utrecht is dat der kleine 
kapit telen en kloosters. He t bevat o.a. stukken afkomstig van tie 
kapit telen van de H. Drievuldigheid ter Horst bij Rhenen, St. J an 
Baptist te Wijk bij Duurstede en van St J a n Evangelist te Mont-
foort. (Het archief van het kapit tel van St. Joris te Amersfoort be
rust ten gemeentehuize a ldaar ) . Voorts worden archivalia van enige 
mannen- en vrouwenkloosters in genoemd depot bewaard i) Ui t 
deze heel summiere inventarisopgave blijkt wel, welk een schat aan 
historische gegevens de afdeling K. k. en k. bevat, hoewel de ar
chieven der zogenaamde statenconventen bij „de betreurenswaar
dige opruiming in het Provinciaal archief in het begin der 19de 
eeuw grotcnciCCiS zijn verdwenen 2) , 
Wij willen ons hier slechts bezighouden met één stuk van het eerst
genoemde kapittel en wel met het Liber Secretorum, geschreven in 
1559. De titel bedoelt niet iets sensationeels te suggereren: het boek 
der geheimen bevat slechts part icularia van het Horster kapit tel na
melijk afschriften van de fundatiebrief en van de oorkonde die 
Karel V deed uitgaan, oude en nieuwe statuten, lijsten van bezit
tingen, eedsformulieren en een naamlijst van de kanunniken en 
benificieerde priesters. De naam Liber Secretorum is de gebruikelijke 
voor dergelijke charters. 
Naast de statuten die ons de inrichting van het kapit tel doen 
kennen, lijken ons de lijsten van bezittingen het belangrijkst, zowel 
om de topografische en toponymische gegevens en de opgave van 
persoonsnamen als om die omtren t de rechten op de grond. 

1) J. de Hullu en S. A. Waller Zeper, Catalogus van de archieven der kleine 
kapittelen en kloosters, Utrecht 1905. 

2) S. Muller Fz. Inleiding tot genoemd werk onder 1. 
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Maar alvorens daarop in te gaan, willen wij eerst het boekje zelf 
beschouwen. Het is op papier geschreven en in perkament gebonden 
en telt slechts ongeveer veertig folio's, recto et verso beschreven. 
Het ontstond in de tijd dat het gothisch-cursieve ol' naar de oor
sprong angelsaksisch schrift in de Neder landen nog in zwang was 
en tot ver in de 17de eeuw zou b l i jven 3 ) . P. C. Hooft ging eerst 
in 1635 in zijn Needcrlandsche Historien, die hij in 1628 begon, 
van gothisch op italiaans schrift o v e r 4 ) . He t eerste blijkt toch in 
de paleografie wel iets meer geweest te zijn dan „een komeet aan de 
hemel van de geschiedenis", zoals Ben Engelhar t en Frans de Clercq 
in hun aardige Prismaboekje „Vijftig eeuwen schrift" trachten te 
suggereren ">). 

Calligrafisch is het Liber Secretorum van een grote sierlijkheid, die 
enigszins vrouwelijk aandoet en ons her inner t aan de constatering 
van A. Hulshof, dat „die gotische Kursive einen ausgesprochen fran
zösischen Charakter hat, ohne Zweifel un ter dem Einfluss der 
Kanzlei der burgundischen Herzöge" l !) . In tegenstelling tot het vaak 
onpersoonlijke van vele gothische charters vertoont ons Liber een uit
gesproken karakter: liefde, toewijding, nauwgezetheid, zin voor even
wicht, ja zelfs iets van latijnse klaarte lezen we af van de harmonisch 
verdeelde bladspiegels. 

Bezittingen, erfpachten en renten. 

De bezittingen van het kapittel worden onderscheiden in die gelegen 
in Overijsel buiten Zwolle 7) en die „gheleghen inden gerechte van 
Mansche inde Renenssche ende Wagheningssche Nuwe byder 
Gribbe ende achterberch". Van de laatste laten wij hier de letter
lijke tekst in extenso volgen. Vooraf zij opgemerkt dat met de Nuwe 
bedoeld wordt de Nude, Noda, Noden, (datief hnödi , vermoedelijk 
groef, geul, waterloop) reeds in 855 g e n o e m d 8 ) , in 1165 opnieuw 
vermeld in een oorkonde van Frederik Barbarossa 9 ) , die toestond 
de dam te Noden door te graven en het water noordwaarts te leiden. 

3) H. Brugmans en O. Oppermann, Atlas der Ned. Palaeographie, 's Gravenhage, 
1910 
A. Hulshof, Deutsche und Lateinische Schritt in den Niederlanden (1350— 
1650), Bonn MCMXVIII. 
H. Reussens, Eléments de paléographie, Louvain 1899. 

4) H. W. van Tricht, 1'. C. Hooft, Arnhem MDCCCCLI: een reproductie van 
de merkwaardige bladzijde in Hoofts m.s. met deze overgang t.o. bldz. 189. 

5) Utrecht-Antwerpen 1957 De schrijvers reduceren m.i. de betekenis van hel 
gothische schrift, hoewel zij toegeven dat het in het noorden een vrij lang
durig leven leidde, in de 17de eeuw hier en daar voor dagelijks gebruik ge
bezigd werd en in Duitsland thans nóg. Wat de gothische drugletter aan
gaat, in 1892 verscheen nog in Amsterdam bij J. Brandt & Zoon en te Haar
lem bij Joh. Enschedé en Zonen een foliobijbel in deze letter. Zie Ned. 
Bijbels en hun uitgevers 1477—1952 Proost en Brandt N.V. 1952. 

<;) Deutsche und Lateinische Schrift in den Niederlanden, Einleitung V. 
7) Deze zullen gepubliceerd worden in de Driemaandelijkse Bladen. 
8) Oorkondenboek van het Sticht t 'trecht tot 1301, 69. 
9) Idem 448. 
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Wijlen H. f. Moerman stond in zijn Nederlandse Plaatsnamen 
(1956) in dubio of de terra Noda de utrechtse Neude of de toegang 
tot de Gelderse Vallei bedoelde. Het eerste leek hem waarschijn
lijker io). 
f o. 2! Universael Register ende bepalinge van Landen Erffpacht 

ende Renten van t Capittele vander Horst. 
1. Een hoeve leggende int wout buyten Amersfoirt onder die 
caspel van Luesden genaemt Hohors t groot synde 127 mergen 
daer oostwerdt nae gheleghen is Frans van Woord wyck, west-
werdt Heynrick Versper ende J a n Booter van Snellenborch ende 
die weduwe van Willem Berck zuydtwerdt J a n Steven Lauwen 
ofte synen erven ende Jan Booter van Snellenborch noordt-
waerts die moerderberch. 
2. Noch een hoef geheten Cleyn Muers gheleghen int wout in 
die caspel van Bommelgen ir) bepaelt oostwerdt met Colfschoten 
ende Glinthorst zuydtwerdt Dashorst, westwerdt mit Groot 
Meurs : 2) ende Middelmuers noordtwerdt Hardevelt . Dese hoef 
gift jaerl ix op sinte Meertens avont twe stuyvers tot een erfpacht 
te betalen tot Amerongen. Ende dese hoef is veertich merghen 
groot. 
Dit is den Erfpacht en Renten van het Capittel . 

fo. 22 3. Noch een erfpacht jaerlix gaende vuyt dertich merghen 
veens leggende in Capellen lot onder die Caspel van Venedael 
die somme van tweentzeventich gulden / die welcke vuyt rey-
ckende is Wouter Heynricxz. Hover. 
4. Dat Convent van Renen gift jaerlicx seven schepel rogge voor 
welcke betaelt drie gulden tien stuyvers. 
5. I tem meester Arien van Stoutenborch vuyt syn goet leggende 
inder Mersche 13) jaerlicx acht gulden tien stuyvers. 
6. I tem Jacob van Renen gift vuyt syn brouwinghe 14) ghe-
naemt die Pegel leggende Achterberg twe gulden. 

e syn noistede gheleghen Achter-
berch by Levendael jaerlix een gulden, 

fo. 26 Die goederen gheleghen inden gherechte van Marssche ende 
Renensche ende Wagheningssche Nuwe byder Gribbe ende 
achterberch. 
1. I nden eersten Inder marsschen vier ackeren lants groot-
ont ren t anderhalff merghen bepaelt oostwaert ende zuydwaert 

10) In voce noed bldz. 169 
11) Welk kerspel hier bedoeld wordt, is mij onbekend. 
12) De adjectieven groot en klein werden piëteitshalve gegeven, de oude stam-

sate heet: groot, de jongere: klein (zie ook P. Vine, van Wijk O.G., Boerderij
namen, Leiden 1948, bldz. 48 en 77). 

13) De Mersche of Marsche behoorde oorspronkelijk lot het Nedersticht (Vgl. 
W. van Iterson De geschiedenis van het pontveer te Rhenen in Jaarboekje 
O-U 1953 en W. F. J. den Uyl, De grenzen van het gewest Utrecht sedert 
l / Js in jaaroocKje v_/-c \voi. 

!•*) Vermoedelijk een brouwerij. De naam Pegel komt nog voor. In oude stukken 
wordt vaak het Pegelschut in de Grift vermeld. 
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Liber Secretorura capituli van der Horst 1559 folio 20. 
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Dirck Vonck / westwaert Dirck ende Heynrick lyster / noordt-
waerdt den rynstrooni. 
2. Noch twee acker hints groot ontrent een halff merghen bepaelt 
oostwaert die Landcommenduer i">) /nyden ende west die ghc-
meyn straet 16) / noorden Gerit noest. 
3. Noch een Ackerken gheleghen achtel' touwe v e e r i " ) , groot 
ont rent twee hon t lants bepaelt oost ende west Dierick Vonck 
pelgrims/, zuyden Meyster Ruthgher die bruyn / noorden over 
den Dyck Inden Rynstrooni. 
4. Noch twe ackeren lants groot ontrent een merghen bepaelt 
oost Dirck vonck voorsz. zuyden Mr. Ruthger tue bruyn / west 
Jan lysters / noorden den Rynstrooni / 
5. Noch twe ackeren lants groot ontrent twe merghen bepaelt 
oost Steven van Grootvelt suyden Mr. Ruthger die bruyn / west 
die kerck tot Renen, noorden den Rynstrooni. 
6. Noch twe ackeren lants ontrent twe merghen / bepaelt oost 
Wil lem arienss/. weduwe / suyden die leetsche wegh, westwaert 
Mar ten gravinex / noorden die Heeren van sinte Katherinen 
binnen Utrecht. 
7. Noch een acker lants groot ontrent een morghen bepaelt oost 
dat gasthuys binnen Renen suyden die leetsche wegh / West 
Herman Scarpinck selffs / noorden die Heeren van sinte Kathe
rinen b innen Utrecht. 

fo. 27 8. Noch vier ackeren lants groot ontrent acht hout lants 
gheleghen Inde wageningsche nu / bepaelt oost ende zuyden 
Heynderick Valckenaer / west die kerck tot Rhenen / noorden 
dat Convent tot Renen.18). 
9. Noch vier ackeren lants groot ontrent ses merghen / gheleghen 
inde Renensche nu / bepael t oost Eerst van Kewyck, suyden over 
den ofwech tot aen die kereke camp / West Claes lyster / noorden 
die Weytdyek. 
10. Noch. een Campken lants gheleghen inde neernude / groot 
ont ren t elf hon t lants bepaelt oost dat gasthuys binnen Renen / 
Suyden die Weytdyek / West dat Convent b innen Renen / noor
den die grift / 
11. Noch een stuck hoylants gelegnen Inde maet i9) groot ontrent 
ses merghen lants bepaelt oost die Coninck 20) J Suyden die maet-
steghe / West die kerck van Renen / Noorden streckende over 
die grift tot Inde cromme eem / 
12. Noch een ackereken hoylants gheleghen Inden Hors tbrant 
groot ont rent een halff merghen lants / bepaelt oost den Com-
menduer tot Renen / suyden die hoochsteghe / west dat Convent 
binnen Renen / Noorden die maetsteghe / 

ló) Van het Duitse Huis. komnianderij Rhenen. 
16) De huidige Cuneraweg. 
17) Voor de plaats van hel oude veer, zie Van lleison. a.w. 
IS) Het Agiiietenconvcnl. 
19) De Helmertsmaet. 
20) Philips II. 
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13. Noch twe ackeren lants gheleghen op heymenberch byden 
overgodt / groot ontrent derdalff hon t lants bepaelt oost Mr. 
Ariaen van Stoutenborch / suyden die gribsche wech / west 
ende noorden tgasthuys binnen Rhenen. 
14. Noch drie ackeren lants gheleghen op Heymenberch groot 
ont ren t een halft merghen / bepaelt oost zuyden ende west Mr. 
Ariaen van Stoutenborch / Noorden die gribsche wech / 

fo. 28 15. Noch vier ackeren lants groot ont ren t derdalff hont 
lants gheleghen u t supra / bepaelt rontsom Mr. Arien van Stou
tenborch / 
16. Noch drie ackeren lants oock aldaer ghelegen groot ont rent 
anderhalf!' merghen rontsom bepaelt Mr. Arien van Stouten
borch / 
17. NOCH vier ackeren lants groot ont ren t derdalff merghen 
lants / bepaelt oost die kercke van Renen / suyden die gribsche 
wech / westwaert westerholt / noorden Meyster Arien van Stou
tenborch / 
18. Noch een plexken lants groot ont rent anderhalf merghen / 
bepaelt oost Heyndrick beyer suyden die Co e M t s bosch ende 
wordt ghenaemt die Koerhovel 21). 
19. Noch vyf ackeren lants groot ont ren t anderhallf merghen / 
bepaelt oost Heyndrick beyer / suyden die Co e M* ende Stijn 
bruyn West die kerck van Renen / Noorden die Co e Ma*. 
20. Noch een acker lants groot twe hon t lants bepaelt oost ende 
west de Co e Ma* suyden den Rynstroom / noorden Heynderick 
beyer / 
22. Noch twe ackeren groot ontrent twe hont lants bepaelt oost die 
suydtoost de Co e Ma* Noordtoost dat Heylich cruys gilde b innen 
Renen noordtwest die gribsche wech / suydtwest Jan Coenderts/ . 
slot. 
. Noch twe ackeren groot ontrent twe hon t lants bepaelt oost die 
Co e Ma* / suyden die gribsche wech / west die kercke b innen 
Renen / noorden die ghemeen wech / 
23. Noch een acker groot ontrent onderhalff hon t lants / bepaelt 
suydtoost die gribsche wech / zuydtwest dat Convent b innen 
Renen , Noordtwest die ghemeen wech / noordtoost Ariaen 
roelofsz. erffgenamen / 

fo. 29 24. Noch een placxken lants groot ont ren t een bont lants 
gheleghen op Clieft 22) / bepaelt oost ende noorden die Coe 
Mat / suyden dat lieft 22) / west die kerck van Renen. 
25. Noch een ackerken groot een halff hon t lant bepaelt oost 
Heynderick valekenaer / suyden dat Convent binnen Renen / 

20) Welke plaats hier bedoeld wordt, is mij onbekend. 
21) Koerheuvel. Coeren: uitkijken. Een koelhuis was een wachthuis bij een mid

deleeuwse stad, hier Rhenen. (Vgl. W. v. Iterson, De historische ontwikkeling 
van de rechten op de grond in de provincie Utrecht, Leiden 1932 Deel 1 
band I bldz. 111. H. J. Moerman f a.w. in voce koer. M. Schönfeld, Veldnamen 
in Nederland 1950 bldz. 156). 

2-) Welke plaats hier bedoeld wordt, is mij onbekend. 
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west ende noorden Joffer kraecx. 
20. Noch twe ackeren lants groot ont ren t vier hont lants / bepaelt 

snyden westerholt oost ende west Joffrou kraecx / noorden dat 
Convent binnen Renen / 
27. Noch twe ackeren lants groot ont rent vier hont lants bepaelt 
snyden ende west dat Convent binnen Renen / noorden ende 
oos-t Joffrou Kraecx. 
28. Noch een acker groot ont ren t twe hont hint bepaelt oost 
dat Convent voois/. / snyden die kerck binnen Renen / west 
Styn bruynen Noorden Jasper goertssz. 
29. Noch een viercant stucxken groot ontrent een halff hont 
lants, bepaelt oost Styn bruynen, snyden ende noorden die Ca-
thuysers buyten Utrecht, west den Horsterwech. 
30. Noch een acker lants groot ont rent een hont lants bepaelt 
oost Styn, bruynen, suyden Evert Janssz. west den Horsterwech, 
Noorden Joffrou Kraecx. 
31. Noch twe ackeren lants groot ontrent acht hont lants bepaelt 
oost den Horsterwech, snyden tConvent binnen Renen, west 
Joffrou Kraecx noorden Evert Janssoen. 

fo. 30 32. Noch een acker hints groot ontrent anderhalff hont 
lants bepaelt oost ende west dat Convent binnen Renen, suyden 
Styn bruynen, noorden Evert Janss. / 
33. Noch een acker lants groot ontrent anderhalff hont lants, 
bepaelt oost die Commenduer tot Renen, suyden Evert Janssz. / 
west dat Convent voors., noorden Jasper goertssz. 
34. Noch een ackerken groot ont ren t een hon t lants bepaelt oost 
die ghemeen wech, suyden Evert Janssz., west die Commenduer 
tot Renen, noorden dat Convent b innen Renen. 
35. Noch een ackerken groot ont rent een hout lants bepaelt oost 
die gheemeen wech, suyden dat Convent binnen Renen, west 
Willem van Harn, noorden Evert Janssz. 
37. Noch, twe ackeren °root ont rent dr iehont lants, bepaelt oost 
oost, zuyden ende noorden Wil lem van Harn , west dat Convent 
b innen Renen met Styn bruynen. 
37. Noch twe ackeren groot ontrent dr iehont ants, bepaelt oost 
Styn bruynen, suyden west ende noorden dat Convent binnen 
Renen / 
38. Noch twe ackeren groot ont ren t vier h o m lants bepaelt 
suydtoost dat gasthuys b innen Renen, suydwest Toffrou Kraecx, 
noorcltwest Styn bruynen, noordtoost Wil lem van Harn / 
39. Noch een viercant stucxken ghenaemt die molenwerff groot 
ont rent twe hout lants, bepaelt oost den Horsterwech, suyden 
Joffrou Kraecx, west wy prebendaten selfs, noorden dat gast
huys binnen Renen / 
40. Noch drie ackeren lants gheleghen achterberch, groot ont rent 
acht hont lants, bepaelt suydtoost ende suydtwest die Herps, 
noordlwest Evert Janssz. noordtoost dat Convent binnen Renen. 

D. PHILIPS 
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