
Is de door X opgeworpen vraag nu onoplosbaar geworden? 
Gelukkig niet, want een vluchtig doorbladeren van het „Oorkonden-
boek van Hol land en Zeeland" leverde iets heel verrassends op. Ik 
vond daarin nog andere oordsnamen, die zonder slot-t geschreven 
waren en bovendien ouder waren dan het italiaanse geval uit de 
14e eeuw. Zo Reydrech (1199), Paindrech (1120), Peindrech (1240), 
alle nu Pendrecht op Yselmonde. Vervolgens noem ik Catendrech 
(1199) ten zuiden van Rot terdam, Gigeldrech (1064), onbekend. 
Verder Thü red r i ch (1064), Durtrech (driemaal in 1206), Durtr ich, 
Dordrech (1206 en 9 x in 1252), alle nu Dordrecht . Slicher van 
Bath 5) had ook nog Dordreg (1233) ontdekt. 

Uit deze vondst blijkt duidelijk dat „t-dieverij" reeds in de 11e 
eeuw voorkwam, en wellicht zou nader onderzoek, b.v. in Limburg , 
dit nog aanvullen. He t grote aantal sluit bovendien het vermoeden 
van schrijffouten uit. Verder krijgen de door ons in vroegere opstellen 
genoemde utrechtse gevallen 6) een stevige ruggesteun. Het wordt 
waarschijnlijk — om het woord „zekerheid" nog even terug te houden 
- dat dit gebruik ook al in de 8e eeuw bestond. Verder wijzen wij 
op het feit, dat de bewoners van het T r i ch t aan de Maas hun stad 
„Maastreech" noemen. X was derhalve wat voorbarig toen hij alleen 
de Utrechters over t-dieverij aansprak. Het blijkt geen slordigheid of 
gebrekkige ui tspraak te zijn, doch een oud (misschien zelfs zeer oud) 
taalverschijnsel ui t de voor-nederlandse tijd. Well icht komt de naam 
„Westnederfrankisch" hier voor in aanmerking. Nader , en tevens 
ruimer onderzoek laten we daarom aan taaldeskundigen over. 

Men ziet ook hier weer eens, dat een toevallige opmerking die 
wellicht ui t scherts geboren is, de vaststelling van een belangrijk 
verschijnsel uit zeer vroege tijd ten gevolge kan hebben. In dit geval 
zijn we X dankbaar . Alle pogingen om iets uit deze oude tijd te 
ontdekken, zullen eens h u n baat opleveren. J. VAN G A L E N 

i) Door L. P. C. van den Bergh in 1867 en 1873 te Amsterdam uitgegeven. 
5) Bijdr. Vad. Geseh. II (1948, 234). 
G) Jb. Oud-Utr. 1954, 28 Ok. 70 uit 870 met „Utrech" en 1958, 42. Eigii schreef 

„Trech" omstr. 790. 

S W I D B E R T , K A I S E R S W E R T H , U T R E C H T 

In het apr i lnummer van Oud-Utrecht komt een stukje voor over 
bisschop Swidbert, waarin aan het slot wordt vermeld dat hij een 
kloostertje op een Rijneiland mocht besturen. In een noot staat dan 
dat dit het latere Keizersweerd was. Het is misschien niet onaardig 
naar aanleiding van deze terloops gemaakte opmerking de betekenis 
hiervan wat nader toe te lichten vooral omdat het voor de meeste 
lezers wel niet zonder meer duidelijk zal zijn waar dit Keizersweerd 
te vinden is. 
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Afb. 1. Barbarossapfaltz te Kaiserswerth. 

De plaats waar deze bisschop Swidbert of Suitbert, zoals hij ook 
genoemd werd, in 713 zijn klooster bouwde, was strategisch goed 
gekozen, namelijk op een eiland, omgeven door twee Ri jnarmen. 

Het werd het s teunpunt voor de missionaire werkzaamheden van 
Suitbert en de zijnen die in 690 uit Engeland waren gekomen. Al 
spoedig kreeg de vestiging de belangstelling der duitse keizers, omdat 
deze gunstig gelegen was om tol te heffen van de Rijnschippers. Nog 
in dezelfde eeuw verrees dan ook een „Kaiserpfaltz". 

In 1181 werd Suitbertwerth, zoals het aanvankelijk heette, door 
Frederik Barbarossa tot vrije rijksstad verheven. De bestaande sterkte 
werd door hem vergroot tot een imposant kasteelachtig fort, de 
Barbarossapfaltz: een welsprekend getuigenis van de belangrijkheid 
van deze plaats, welke dan ook de naam Kaiser Friedrichswerth 
ontving. De ui tgang „werth" vindt men terug in het nederlandse 
woord „waard" dat een door rivierarmen omgeven gebied aanduidt . 
Na de dood van Barbarossa verdwijnt op den duur het tweede lid 
van de naam en spreekt men kortweg van Kaiserswerth. 

Lange jaren is Kaiserswerth een belangrijke plaats geweest, niet 
alleen uit militair-strategisch oogpunt, maar ook als handelscentrum. 
Bijgaande afbeelding kan daarvan een indruk geven (afb. 1). 

In 1702, in de tijd der successieoorlogen, werd de keizerpalts 
geheel verwoest (afb. 2) en het plaatsje zonk in vergetenheid terug, 
terwijl het nietige dorpje, 5 km. ten zuiden van de stad gelegen, bij 
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Afb. 2. Barbarossapfaltz na de verwoesting in 1702. 

de u i tmond ing van de Düssel in de Rijn, Düsseldorf, geleidelijk aan 
een wereldstad werd. 

In 1822 gevoelde een jong predikant uit het nederrijnse gebied, 
Theodo r Fliedner (afb. 3) zich geroepen, juist vanwege de armoede 
en de werkloosheid die er heerste, een beroep naar deze gemeente 
aan te nemen. Hier begon hij zijn activiteiten, aanvankelijk op 
sociaal gebied. Zo was hij degene die de Westfälische Gefängnis 
Verein oprichtte , daartoe vooral geïnspireerd door wat hij in Enge
land had gezien van het werk van Elisabeth Fry. 

He t tuinhuisje in de pastorietuin te Kaiserswerth, dat nog steeds 
bestaat, was de plaats waar hij ontslagen vrouwelijke gevangenen 
onderdak verschafte om haar de gelegenheid te openen, weer als 
volwaardige mensen in de maatschappij te kunnen terugkeren, zonder 
opnieuw tot misdaad en prostitutie te moeten vervallen. Aan 
Fliedner, die zulk een open oog had voor de practische noden om 
hem heen, ontging ook niet de nood der zieken, aangezien de 
ziekenverpleging op een bijzonder laag peil stond. Het was een daad 
van grote moed, dat hij, gedreven door christelijke naastenliefde, 
ongehuwde vrouwen ui t allerlei kringen voor de ziekenverpleging 
wist te bezielen, daar men algemeen de opvat t ing koesterde dat di t 
geen bezigheid was voor „anständige" vrouwen. Hier te Kaiserswerth 
werd het diakonessenwerk geboren (1834). He t nam weldra een grote 
vlucht. Ook op het gebied van onderwijs, maatschappelijk werk, en 
in- en uitwendige zending waren de diakonessen al spoedig werkzaam. 

Het was ook hier dat Florence Nightingale toen zij als jonge vrouw 
een reis naar Europa maakte, haar inspiratie vond in een persoonlijk 
contact met Fliedner, en in de wijze waarop hij zijn denkbeelden in 
practijk bracht, het voorbeeld zag dat haar voor ogen zweefde bij 
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haar streven de ziekenverpleging te hervormen. Enkele jaren na haar 
bezoek aan Kaiserswerth brak de Krimoorlog uit, waarin zij gelegen
heid kreeg de impulsen die /ij bij Fliedner ontvangen had in daden 
om te zetten en aldus een omkering op het gebied der ziekenver
pleging te bewerkstelligen. 

Zo was Kaiserswerth dus aanvankelijk een zendingspost, later een 
centrum van wereldlijke macht en eindelijk na de ondergang, bloeide 
uit de ruïnes nieuw leven op en het werd opnieuw een geestelijk 
centrum, zij het in een andere zin dan de voorafgaande eeuwen 
hadden gekend. Het werd de bakermat van het diakonessenwerk, dat 
zich spoedig niet alleen over een groot aantal europese landen maar 
ook buiten Europa, met name in Amerika en het nabije oosten zou 
ui tbreiden. 

Acht jaar na de stichting van het eerste „Moederhuis" te Kaisers
werth werd in Utrecht een Diakonessenhuis gesticht (4 november 
1844) aanvankelijk op de Springweg, latei' op de Oude Gracht 
(waaraan de naam Diakonessenstraat bij het christelijk gymnasium 
nog herinnert) terwijl het tegenwoordige gebouw aan de Bosboom

straat in 1929 in gebruik werd ge
nomen. 

Toen Huize „Henriet te Swellen-
grehel" — zo genoemd naar een 
tijdgenote van Fliedner, die de 
eerste besturende zuster van het 
Diakonessenhuis was — in 1958 
werd geopend, werd de grote zaal 
voor bijeenkomsten en kerkdien
sten naar de stichter van het 
diakonessenwerk de Fliednerzaal 
genoemd, om aldus de herinnering 
levend te houden aan hem, die in 
later eeuwen van dezelfde plaats 
uit, waar eens bisschop Swidbert 
zetelde, zijn wereldwijde werk be
gon . 

Zo lijkt het, of het zaad dat eens 
door angelsaksische zendelingen 
in het nederrijnse gebied was ge
strooid, na vele eeuwen op een 
wonderlijke en ongedachte wijze 
opnieuw vruchten heeft gedragen. 

Dr. M. A. VAN M E L L E Afb. 3. Theodor fliedner. 
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