
sloteii-verklaring van enkele wegen is deelname met eigen auto aan 
deze excursie niet mogelijk. 

Deelnemers moeten bij h u n aanmelding opgeven bij welke groep 
zij wensen te behoren. Voor het geval bij aanmelding een groep reeds 
is volgeboekt, gelieve men een tweede keuze en een derde te noteren. 
Indien niets naders wordt opgegeven neemt het bestuur aan, dat men 
voor de 4e (wandel) groep gekozen heelt. Onderl inge verwisseling van 
groep kan niet worden toegestaan. 

Alle deelnemers worden verzocht uiterlijk 13.30 uu r te verzamelen 
voor het Stationspostkantoor (achter het kantoorgebouw van Van 
Gend & Loos) aan de Moreelselaan te Utrecht. De kosten voor deze 
excursie bedragen ƒ 2,50 per persoon. 

Opgave voor deelname en afhalen van de kaarten (waarbij men 
tevens een oriëntatiekaartje ontvangt) bij de penningmeester van 
Oud-Utrecht, de heer J. W. van Woensel Kooy, Ned. Handel Mij, 
Janskerkhol 12, Utrecht, bij wie ook schriftelijk kaarten kunnen 
worden besteld. 

betaling kan aldaar contant geschieden of door overschrijving op 
g i ronummer 575520 ten name van penningmeester Oud-Utrecht . 
Aanmeldingen uiterlijk tot 13 september. 

KASTELEN LANGS DE W E T E R I N G 

In afwijking van onze gewoonte om bij aankondigingen van excur
sies ook enkele mededelingen betreffende de te bezoeken objecten te 
geven, zal men di tmaal niets daarvan vinden. Er zijn zoveel kastelen 
langs de Langbroeker Wetering, dat vermelding van gegevens teveel 
plaats zou vragen. Daarom vestigen wij de aandacht op het artikel 
van prof. dr. H. Wagenvoort te Utrecht over een episode uit de ge
schiedenis van het geslacht Hindersteyn. De ridderhofstad Hinder
stein is immers een der kastelen die men tijdens de wandel ing 
aandoet. 

E V E R A R D VAN H I N D E R S T E Y N 

EN DE D O O R H E M G E S T I C H T E VICARIE 

IN DE ST. P I E T E R S K E R K T E U T R E C H T 

Nu de leden van Oud-Utrecht b innenkor t een bezoek gaan brengen 
aan enige kastelen nabij de Langbroeker Wetering, zijn de volgende 
mededelingen aangaande een lid van het geslacht Hindersteyn mis
schien niet onwelkom. Weliswaar betreffen ze een détail , waarvoor 
niet ieder zich machtig interesseren kan, maar er treden enkele fi-
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guren in op, die op meer algemene belangstelling aanspraak mogen 
maken. 

Over de ridderhofstad Hindersteyn zelf spreek ik niet; de gegevens 
daarover, zoals die o.a. vermeld zijn in het Kastelenboek voor de 
provincie Utrecht, zullen bij de excursie vanzelf wel ter sprake komen. 

In de 15e eeuw bestonden nauwe betrekkingen tussen de heren 
van Hindersteyn en de St Pieterskerk te Utrecht . Zo vindt men bij 
Van Heussen i ) , dat in 1439 magister Gerardus van Hyndersteyn 
stierf, die kanunn ik was van St. Pieter. In 1455 (als dit jaartal vast
staat) stierf Wilhelmus Zuermont van Hindersteyn, decaan van 
St. Pieter. Hij was de vader van magister Petrus, die in 1467 overleed, 
eveneens decaan van St. Pieter. Het wapen van deze Hindersteyns was 
golvend gedwarsbalkt in acht stukken van zilver en zwart (men vindt 
het nu nog o.a. op een wapenbord van Asch van Wijck in de Pieters
kerk) . 

Everard nu, wiens naam boven dit artikel staat, was een jongere 
broer van Petrus, zoals hij zelf zegt in een na te noemen acte. Ook hij 
was kanunn ik van St. Pieter, en tegelijk pastoor van Warnsveld. Dit 
kerspel, dat oorspronkelijk ook Almen en Vorden omvatte, was name
lijk in 1121 door de bisschop van Utrecht aan het kapit tel van St. Pie
ter geschonken 2). Jaarlijks betaalde de pastoor van Warnsveld twee 
oude ponden aan het kapittel 3). Uit een aantekening in de Reke
ningen van St. Pieter uit 1465/6 schijnt op te maken, dat Everard 
toen tot het kapit tel toetrad en daarvoor zeven franse schilden 
betaalde. 

Nada t hij in 1469 van de lakenkoper Henrick Krysken en zijn 
vrouw Lysbeth het goed Wagenvoorde, gelegen in clc buurtschap 
Harfsen, kerspel Almen 4), enige tijd later het goed Lutticke Usinck 
in dezelfde buurschap, en in 1475 van de vicarissen der St. Walburgis-
kerk te Zu tphen het nabijgelegen land Closkamp gekocht had, schonk 
hij op 9 februari 1478 te Deventer ten overstaan der notarissen Johan 
Eadinck en j o h a n Stovekanne de jonge deze goederen aan St. Pieter. 
Blijkens het sierlijk latijnse charter, dat nu nog in het archief van 
St. Pieter berust, geschiedde dit onder voorwaarde, da t in de Pieters
kerk een vicarie gesticht zou worden ter ere van St. Sebastiaan, St. An
tonius en St. Maria Magdalena 5), en dat de fungerende vicaris voor 
hem na zijn dood zielmissen lezen zou. 

l) Historia Episcopatuum Foederati Bclgii I (1755) p. 81 v. 
-) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 298. 
:i) Rekeningen der Fabrica maior, Arch. St. Pieter No. 16."). / ie o.a. de ont

vangsten van 1-184. Over de kerk van Warnsveld zie men ). de (.raaf, 
Gelre 1946 p. 181. 

') Arch. St. Pieter No. 1075. 
r>) Is het te ver gezocht, de keuze van deze heiligen geheel of gedeeltelijk in 

verband te brengen niet een streven, boete te doen voor zijn concubinaat? 
Everard had in elk geval een natuurlijke zoon Dirk. (Zie de acte, genoemd 
n. 6). In 1467 had hij Cele Kemyng als zijn enige exécutrice aangewezen; 
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In een handschrift over de Pieterskerk, berustend in het gemeente
archief te Utrecht en daterend van 1902, maakt jhr . G. G. Calkoen u i t 
een aantekening in de Registers van St. Pieter van 1557/8 het vol-

ende op: „Hier blijkt de vicarie van Everard van Hyndersteyn ge
sticht te zijn op het al taar van St. Thomas . . . . Eene bijzondere vi
carie was de instelling van Van Hyndersteyn. . . . Well icht gold he t 
hier een dotatie aan een vicarie, gesticht door den in 1467 overleden 
Petrus Zuermont van Hyndersteyn (Arch, van St. Pieter no. 1078 en 
1539). Die vicarie schijnt te hebben gerust op het al taar in de Zuide
lijke of Dekenskapel. Voor het eerst komt zij voor in 1 4 9 2 / 3 . . . . " 
Dit is een aaneenschakeling van misverstanden, die echter voor een 
goed deel op rekening komt van de nalatigheid en slordigheid in de 
boekhouding van het kapittel . De rekeningen waren namelijk in vaste 
rubrieken ingedeeld, en het komt herhaaldelijk voor, dat men rustig 
de aantekeningen van zijn voorganger afschreef zonder zich af te 
vragen, of b.v. in de inkomsten uit bezittingen ook veranderingen 
gekomen waren. Zo is het wel waar, dat de inkomsten der vicarie-
goederen eerst in de rekening van 1492 verantwoord worden. Maar 
uit de stichtingsacte, die Calkoen ontgaan is, blijkt, dat de vicarie 
reeds in 1478 gefundeerd werd. In die acte werd als eerste vicaris 
aangewezen Splinter Gijsbertz., klerk van de utrechtse diocees, en 
dat hij van het begin af de inkomsten genoot blijkt vut een acte van 
14 maart 1482 ( i ) , waarin zijn gevolmachtigde Bernt ten Have in zijn 
naam optreedt om achterstallige gelden te innen. Ook de opmerking 
over het al taar van St. T h o m a s is onjuist, maar zij is van oude da tum. 
In een notariële acte van 12 augustus 1535 7) verklaart de toenmalige 
vicaris al, dat de vicarie van St. Antonius en St. Sebastiaan gesticht 
zou zijn door Pieter Zuermont van Hyndersteyn; de ware toedracht 
was dus toen al vergeten 8). Vergelijkt men nu register-aanteke-
ningen •<) u i t 1578 en 1584, dan heten beide malen de goederen te 
behoren aan de vicarie van St. Sebastiaan en St. Antonius , maar 
komen de inkomsten de eerste maal aan het al taar van St. Thomas , 
een aantekening, die de tweede maal werd weggelaten. Blijkbaar was 
de zaak al vroeg in de war gelopen; trouwens, de vicarie bestond toen 
al niet meer: op 16 mei 1566 waren de vicarie-goederen verkocht aan 
de Zutphense patriciër Cornelis Iseren io ) . 

tegelijk kochl hij haar huis buiten de Laarpoort te Zutphen. (Kentenisboek 
Stad Zutphen 1461-1470, fo 199 v.) Was zij mogelijk de moeder van zijn 
kind(eren) ? 

I!) Signaat Scholtambt Zutphen. 
') Arch. St. Pieter No. 1087. 
•s) Dat Petrus wel legaten vermaakt had aan de kerk, blijkt uit een perkament, 

ingeplakt in het Necrologium Canonicorum van St. Pieter bij de sterfdatum 
van zijn vader Willem (27 Sept. 1455), maar van een vicarie wordt daarbij 
niet gesproken. 

!') Registrum bonorum vicariarum, fundatarum in ecclesia Sancti Petri Traiec-
tensis, Rijksarch. Utrecht. 

10) Acte in Vrijwillig Protocol Scholtambt Zutphen. 



Nadat Everard als eerste vicaris Splinter Gijsbertz. had aangewezen, 
terwijl voortaan de aanwijzing aan deken en kapittel van St. Pieter 
toekwam, zijn er nog vier vicarissen gevolgd. De tweede in de rij was 
Adriaan Florisz. van Utrecht , theologiae professor. In 1492 wordt hij 
als zodanig het eerst genoemd, maar kan de post wel eer gekregen 
hebben. Bij een aantekening van 1500 is toegevoegd: ,,Hic factus 
pontifex dictus est Adrianus sextus": „Deze werd paus en kreeg de 
naam Adriaan VI" . Adriaan was 28 februari 1459 te Utrecht geboren 
en studeerde te Utrecht , Deventer en Leuven (van 1476 af). In 1491 
gaf Margareta van Oostenrijk hem een st ipendium voor voortzetting 
van zijn studiën te Leuven, waar hij 1497 kanselier der universiteit 
wrerd, tot hij in 1507 werd aangesteld tot leermeester van 's keizers 
kleinzoon, de latere Karel V. In 1515 ging hij als gezant naar Spanje, 
werd in 1516 bisschop van Tortosa , in 1517 kardinaal, in 1522 paus. 
Wanneer wij nu zien, dat in de rekeningen van St. Pieter tot en met 
het jaar 1512 staat aangetekend „possessor est absens": „de bezitter 
(namelijk van onze vicarie) is afwezig", dan mag ook deze aanteke
ning enige jaren ui t tradit ie zijn overgenomen, maar blijkt toch wel, 
dat Adriaan Florisz. ook in den vreemde lange tijd de inkomsten der 
vicarie genoot. Of en hoe in die tijd voorzien werd in de zielmissen 
voor Everard van Hindersteyn, bleek mij niet. 

De derde vicaris was Wil lem Henrix van Ameronghen, die voor
komt van 1513 tot en met 1528. De vierde was Bernard Henricks van 
Grollo, die tevens op t rad als vicarius van de kapel te Harfsen. Het 
eerst wordt hij genoemd in 1530. Hij zou de gevolgen ondervinden 
van de zgn. Gelders-Utrechtse oorlog, in de kroniek van Henricus 
Bomelius n ) „Bellum Tra i ec t i num" genoemd (1525—1528). Het 
was een strijd geweest tussen geestelijkheid en adel enerzijds, de 
burgerij onder leiding van de energieke burgemeester Everard 
Zoudenbalch anderzijds. Bisschop Hendr ik van Beyeren had op den 
duur de zijde gekozen van de burgerij, waarop eerstgenoemden hu lp 
zochten bij Karel van Gelre. Talri jke gelderse edelen sloten zich bij 
hen aan, maar later bleek er geen geld te zijn voor h u n soldij 12). 
Daarom lieten zij na afloop van de oorlog beslag leggen op de goede
ren der Utrechtse geestelijkheid, waarvan ook Bernard van Grollo's 
vicariegoederen het slachtoffer dreigden te worden. Na een zeer lang
durige procedure was het de bemiddel ing van Maar ten van Rossem, 
die hem het behoud van zijn bezit verzekerde 1 3 ) . 

De vijfde en laatste vicaris was Wil lem Quirijns van Groenevelt, die 
het eerst voorkomt in 1556 en dan geregeld genoemd wordt tot 1578, 
hoewel, zoals we zagen, al in 1566 de eigendom der goederen aan Cor
nells Iseren werd overgedragen. Dit geschiedde volgens de aangegeven 
acte door Quir in van Groenevelt (dus Willems vader) , „Scholtus der 

ii) Werken Historisch Genootschap, N.R. No. 28, van 1878. 
12) Vgl. L. Hortensius, Historie ofte wijder Verklaringhe van de Utrechtsche 

Geschiedenissen (1625) p . 208 v. 
!3) Signaat Scholtambt Zutphen, 10 dec. 1533. 
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Kareken und Gaetzhuises van Sunt Petri tUt re th t , als vulmechtich 
des Eerwerdigen Herrn Deckens und Capittels daer selves." Bijgevolg 
is het onjuist, wanneer de opgave der Fabrica Minor reeds in 1556 
Wil lem noemt „quondam sculteti nostri filius", „de zoon van onze 
vroegere schout" 14). Ook andere onjuistheden schijnen er op te 
wijzen, dat deze opgaven eerst veel later werden geregistreerd.  

H. W A G E N V O O R T 

14) Ook elders, b.v. Signaat van 17 jan. 1558, komt hij als schout van St. Pieter 
voor (t.a.p. heet hij Quirin Willemsen). 

U I T H E T V E R L E D E N VAN SOEST 

In het noordoosten van het Sticht ligt een brede heuvel, die tot 21 m 
boven A.P. reikt. Deze is in de z.g.n. 3e Ijstijd gevormd, zodat zijn 
ouderdom ongeveer 180.000 jaren zal bedragen. Hij bestaat uit zand 
en grint, waar ook wel wat keileem bij zal zijn, al zijn leemgroeven 
daar ons onbekend. Langs de noordwestelijke zijde scheidt een smal 
dal deze heuvel van het Baarns-Gooise heuvel land; nog geen acht 
eeuwen geleden heeft men hier in de z.g.n. Praamgracht gegraven, 
om hierdoor turf af te voeren. Dit dal is zo smal dat het geen ernstige 
hindernis voor bewoners van het Gooi geweest kan zijn. Men kan er 
dus op rekenen, dat de vroegste bewoners van het Gooi (waarvan 
sporen uit ongeveer de 15e eeuw voor Chr. gevonden zijn) ook wel 
op de Soester heuvel gewoond zullen hebben. Inderdaad zijn er 
mensensporen bij Soestdijk aangetroffen, doch de ouderdomsbepal ing 
ervan laat te wensen over. 

Ui t later tijd zijn eveneens mensensporen gevonden, doch niet 
in 't noorden der gemeente. Bijvanck vermeldt vondsten bij Soest-
duinen en bij Soesterberg i ) . Verder her inneren wij ons een bericht 
in een Soester weekblad van omtrent twintig jaren geleden, waar in 
een vondst nabij de spoorbaan Utrecht-Amersfoort genoemd werd. 
Daarbij zou o.a. een met veldkeitjes geplaveide weg gevonden zijn, 
wat zeer merkwaardig moet worden genoemd. Wellicht weet iemand 
daar nog bijzonderheden over, zodat deze vondst vastgelegd zou kun
nen worden. Mijn navragingen hierover leverden tot dusverre nog 
geen baat op. 

Over de vroegste bewoning hier kan men nog geen voorstelling 
krijgen, doch over die uit latere tijd wel enigszins. Die tijd noemt men 
Nieuwe Steentijd omdat de stenen die gebruikt werden, vooraf door 
hakken of slijpen bewerkt werden. Daarop volgt de Bronstijd, waar in 
het kl imaat zoveel droger en kouder werd dat de voordien dichte 
bossen ijler wrerden en hier en daar hei ontstond. De mensen ui t die 
tijd kregen daardoor gelegenheid om aan landbouw te doen. W a n t 

a) A. W. Bijvanck: „De voorgeschiedenis van Nederland". 
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