
Ter gelegenheid van de Willibrord-herdenking in 1939 zijn ze 
op de tentoonstelling van vroeg-middeleeuwsche kunst te 
Utrecht 3 ) te zien geweest. E. 

Sr. Patrisius, naer behoorlijcke groetenisse Nu en can ick niet naerlaeten 
een woortken te schrijven, te weeten, alsoo het bij die heeren is geordineert, 
dat ons (Neder) Duytse predicanten, behalven die kercken, die sij tot nu toe 
hebben gehadt, oock sullen preecken in de Sint Janskerck, en die Engelse, die 
sus lange in de Sinte Peterskerck hebben gepreeckt, sijn geweesen in de Sinte 
Marienkerck, en die Franse, die in de Sint Janskerck hebben gepreeckt, sijn 
geweesen in de Sinte Peterskerck, soodat elck met sijn gestoelten ende bancken 
sijn verhuyst, die Fransche nu in de Sinte Peterskerck gecommen sijnde, viel 
haer die voorkerck, soo het scheen, wat te kleyn, soo ist geordineert, dat men 
al die trappen, daer men meede klom in die hooge koor, die boven die krocht 
staet, af soude breecken, om die voorkerck te verlengen. O hoe wonderlijck is 
Godt in sijn wercken. Daer brack men, daer groeff men weecken langh en deede 
alle die steenen en aerde wechvoeren, totdat men ten lesten in die aerde recht 
voor den hoogen autaer vijndt staen een steene kist, en daerin in sijn bisschop-
lijcke gewaeyt, met sijn staff, een gouden rinck an sijn handt en een sillevere 
verguit kelcxken en pateelken (Wie toch) den heyligen Bernulphus, den twijn-
tichsten bisschop van Utrecht, die storff jaer duesen vier ende vijftien, is nu 
geleden seshondert en twee jaer, soo men in die cornijeke van Hollant, Selant 
en Vrieslant vijnt bescreeven. Hier hebben duesenden van menschen commen 
kijeken, die katholijcke met divotie, die van andere religie uut nieusciericheit, 
waervan der veel spotten en geckten, dat daer soo een borch in sijde kleeren 
met goudt geboort, dat men die blommen noch cost sijen, maer aenraeckende is 
alles assche geweest, uutgenomen het kelcxken met het pateelken en den rinck 
en haute staffken, die door resolutie van die kanonicken van Sinte Peter in die 
ergieve aldaer sijn opgeslooten om te bewaeren, en die assche van het verteerde 
heilich lichaem en kleederen sijn in een haute kistken gedaen om in die steene 
kist gestelt en soo te samen op dieselffde plaetse in die aerde gesoncken, soo 
dat wij met recht wel moogen leesen in die Woensdaechtse letanie: Santé 
Bernulphus, alderdevootste bisschop, bidt voor ons. En ick blijven oock U.E. 
dienaer en vrindt wat ick vermach Heindrick Ghijsbertsz. Weyman. 
Uut Utrecht den 9den December 1656 ouden stijll. 

1 ) A. M. van Akerlaken Jr., Korte beschrijving van de Pieterskerk te Utrecht... 
Utrecht, 1934, 8°. Bk . 25—26. 

a ) W . J. A. Visser, Een inventaris van goederen, toebehoorende aan de vijf 
kapittelen te Utrecht, die in 1811 bij de saecularisatie in staatsbezit zijn over
gegaan. In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht LVIII-
1934, blz. 208. 

3) Catalogus van de tentoonstelling van vroeg-middeleeuwsche kunst. Utrecht, 
1939. 8°. Blz. 42, nr. 126 en 127. 

NOGMAALS D E KERK V A N VREESWIJK. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van een belangstellende 
die zich met de initialen J. W . W . teekent, zou ik het volgende 
willen opmerken. 

Het naar Van Buchell's Diarium geciteerde klopt aardig met 
hetgeen door den onvolprezen P. Bor Chr.z. verhaald wordt. De 

90 



krijgsoverste Taxis had bij Amerongen in het jaar 1585 de over
winning behaald over de Staatsche troepen. Na dit feit volbracht 
te hebben verbleef hij enkele dagen ter plaatse voor het begraven 
zijner dooden en het uitplunderen van de lijken zijner tegenstan
ders, die onbegraven bleven liggen. Vervolgens sloeg hij zijn 
tenten op in het kerspel Houten. Van daaruit brandschatte hij 
„alle" Stichtsche dorpen, terwijl zijn ruiters zich onder de muren 
van Utrecht vertoonden. De Utrechtenaren staken het Vrouwen
klooster aan de Bilt in brand, om te voorkomen, dat Taxis zich 
daarin zou nestelen. Eenzelfde lot onderging het klooster ten Daal 
of Mariëndaal aan de andere zijde van de stad. Dat iets soort
gelijks gebeurde met de kerk te Vreeswijk, is bij Bor niet te vinden. 
Van Buchell schrijft „templumque dirutum", hetgeen evenzeer op 
inwendige onttakeling door het weghalen van gestoelte e.d. voor 
het opwerpen van verschansingen als op verwoesting van het 
gebouw zelf kan duiden. 

Van Amsterdam en Utrecht uit waren soldaten en andere lieden 
naar de Vaart gezonden om deze strategisch belangrijke plaats 
bezet te houden en van schansen en andere versterkingen te voor
zien,. Bij elkaar moeten dit wel een drie- tot vierhonderd menschen 
geweest zijn. Voor de legering van dit aantal zal de Vreeswijksche 
kerk wel noode te ontberen geweest zijn. Tegelijk werden de sluizen 
open gezet om den naderenden vijand door het hooge water te 
stuiten. De brug bij Jutfaas werd door de Staatschen afgebroken. 
Eenige huizen bij die brug werden door Taxis' soldaten in brand 
gestoken. Niet lang daarna verliet Taxis het Sticht. 

Voor het door Bor vermelde brandschatten der Stichtsche dor
pen was het uiteraard noodig, dat Spaansche patrouilles het ge
west doorkruisten, terwijl de hoofdmacht onder Houten gelegerd 
was. Het is dan ook niet onmogelijk, dat een dergelijk troepje zich 
aan de Vaart vertoond heeft en aldaar slaags geraakt is. Overigens 
is het juist niet waarschijnlijk, dat de kerk zich binnen de Spaansche 
linies bevonden heeft, omdat zij, evenals haar opvolgsters aan de 
westelijke zijde der sluizen, heeft gestaan; wel kan de kerk van 
de oostelijke zijde uit in brand geschoten, zijn. Dat de kerk door 
brand verwoest is, staat m.i. vast. In een memorie der Vrees
wijkenaren voor de Staten van Utrecht, waarvan de door den 
Vreeswijkschen secretaris Lobbrecht onderteekende minuut in het 
oud-archief der Gemeente onder no. 154 bewaard wordt en welke 
van 1638 dateert, heet het: „Worden Hare Ed.Mogh. oitmoedelijck 
by die van de Vaerdt versocht eyndelijck te comen tot een finale 
conclusie in hare saecke betreffende de kercke (n.l. omtrent 
de een of andere wijze van steun voor den bouw van de nieuwe 
kerk). Dat geen Dat sy hare kerkcke ten dienste van 't 
gemeyne Vaderlandt 1585 hebben moeten sien afbranden. Dat " 
enz. In de „Visitatie der kerken ten platten lande in het Sticht 
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van Utrecht ten jare 1593", uitgegeven door Mr. H. Verloren van 
Themaat in de „Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap", VII, 1884, leest men onder „Het Overquartier, 
XVIII. De Vaert": „De kercke is verbrandt ende men behelpt hem 
met de Speuye Boven tot zeer groot ongeryf van de gemeynte". 

In het archief der Ned. Hervormde Kerkvoogdij van Vreeswijk 
vond ik destijds aanteekeningen omtrent de gebeurtenissen, welke 
tot de verwoesting der oudste kerk in 1585 en der tweede kerk in 
1673 leidden. Deze aanteekeningen heb ik thans helaas niet ter 
beschikking; slechts kan opgemerkt worden, dat zij geruimen tijd 
na de feiten op schrift gesteld zijn en dat ooggetuigenverslagen 
ongelukkigerwijs niet voorhanden zijn. 

Bij Van der Aa vindt men opgegeven, dat er van de oudste 
kerk nog eenig muurwerk overgebleven was, in de eerste helft 
van de 19de eeuw derhalve. Deze middeleeuwsche kerk stond 
iets meer oostelijk dan de nieuwe kerk, welke in 1641 ingewijd 
werd. De tweede kerk was in achtkant met een kruis van vier 
gelijke tamelijk korte armen als grondslag ontworpen door 
Henrick Aertss. (oud-archief Gemeente Vreeswijk, no. 155). 
Misschien sprak men van een achtkante kerk, omdat men voor
nemens was schuingeplaatste muren op te trekken tusschen de 
uiteinden der kruisarmen, welke muren althans bij de derde, d.i. de 
thans nog bestaande, kerk ontbreken. De derde kerk werd op de 
fundeering der tweede opgetrokken en men neemt aan, dat zij 
vrijwel een herhaling was van de tweede. 

A. J O H A N N A MARIS. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N , 

Utrechtsere Kartuizers, — Mr, H. J, J. 
Scholtens, van wiens hand reeds vele 
studies over vaderlandsche Kartuizer
kloosters verschenen, scheef in de Han
delingen van het Genootschap ,So> 
ciété d'émulation" te Brugge (deel 
LXXXIII, 1946), Brugge 1947 een uit
voerig artikel over het Kartuizerklooster 
Dal van Graciën of Genadedal te 
Brugge, dat in 1318 als een der eerste 
op dietschen bodem gesticht is. Als de 
eigenlijke stichter of liever als schenker 
van den grond, waarop het klooster zou 
verrijzen, wordt de priester Jan van Kou-
kelaere vermeld. De eerste prior was Jan 
van Maldeghem, 
Onder diens opvolgers komen eenige 

prioren voor, die met de utrechtsche 
Chartreuse in relatie hebben gestaan. 
Als eerste in dit opzicht moet de uit 
een bekend utrechtsen geslacht geboren 
Tydeman Graeuwert worden genoemd. 
Ingetreden in het klooster van Geer-
truidenberg, bekleedde hij achtereenvol
gens het prioraat aldaar, te St. Maar-
tenbosch bij Geeraadsbergen, te Luik, 
te Geertruidenberg en te Brugge. In 
het Westersche Schisma, dat een tij
delijke scheuring ook in de Kartuizer
orde tengevolge had, werd hij, na 
langen tijd geijverd te hebben om de 
eenheid in de orde te bewaren, in de 
tachtiger jaren der 14e eeuw, kort voor 
hij prior te Brugge werd, een overtuigd 
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