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MEYSTER ARYAEN T O T PAEUS V E R G O R E N i) 

ANNO DOMINI 1522. 

In de vroege morgen van de 14e januar i 1522 gingen de buermeesters 
Jacob Gysbertsz. en Merten Jans/., van de St. Pauluskerk te Baarn, op 
weg naar Utrecht, 't Was nog donker toen zij, de stok ter hand, de 
wandel ing aanvingen, de boodschap achterlatend, dat zij de volgende 
dag weer thuis hoopten te komen. Zij hadden opdracht om de orgel
makers meester Cornelis Gheritsz, en Merten Gheritsz de verschul
digde kosten van 18 gulden te brengen, die deze voor het herstellen 
van he t kerkorgel in rekening hadden gebracht. 

Hoe dichter zij de oude bisschopsstad naderden, hoe drukker het 
op de weg werd, en hoe luider de s temmen klonken. Tjonge, daar 
hadden zij niet van gehoord. Ja wel een gerucht, dat meyster Aryaen 
in Rome was, maar dat hij tot paus was vercoren, neen, dat wisten 
ze nog niet. Nu begrepen zij dat het volk naar Utrecht trok, al was 
het hartje winter, want Trech t zou feestvieren. 

Als zij tegen noen in Utrecht zijn en bij de orgelmakers binnen
stappen, dan treffen ze het. Vader en zoon Gheritsz kenden meyster 
Aryaen op en top. Een goed mens, vroom en eenvoudig, en dan, een 
wonder van geleerdheid. Van nederige afkomst; was zijn vader niet 
handwerksman, en zijn moeder een wasvrouw, die mee de kost ver
diende? En de ui tnodiging om de nacht maar in Utrecht te blijven 
werd gretig aanvaard, want, al was het winter, feest zou er zijn; 
vreugdevuren zouden worden ontstoken. Ja, daar hadden ze al iets van 

„ H e b je 't al gehoord, Venraes dienaer, die de eerste was, en „tij-
dinghe brocht, dat die paeus Aryaen te Romen gecroont was, is door 
de burgemeesters rijk beloond", zei Jan Naldekijn, een buur van de 

x) Tekst van een „praatje" voor de Commissie van de Oudheidkamer te liaarn. 
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orgelmakers. „Hij kreeg maar even" — en het scheen de Baarnaars toe, 
dat Naldekijn het wat spijtig vond — hij kreeg maar even, hou-me-
vast, vijf keyzerlycke guldens, elck van 21 stuvers. . . ." 

„Dat zal vandaag wat kosten", merkte de knecht Wil lem Uten-
Broeke op. . . . 

„O ja," viel, wat smalend, meester Cornelis hem in de rede, ,,o ja, is 
het geen grote eer voor stad en lande van Utrecht, ja de zeventien 
provincies, dat éen van haar zonen de hoogste macht in kerk en werelt 
heeft?" 

,,En," voegde Merten Gheritsz er prikkelend aan toe, „steekt he t 
je, dat de dieneaer van deken Van Eindoven, die de tijdinghe brocht, 
dat óns meyster Aryaen goed en wel voor het conclave te Romen was 
drie, hoor je 't, drie keyzerguldens heeft gehad?" 

„Kom mannen" , zei meester Cornelisz, „we werken van daag niet 
meer. We gaan de processie voor van avond klaar maken; er is nog 
veel te doen. Ik weet niet hoeveel flambouwen we wel moeten heb
ben, 't Is te hopen, dat alles zonder ongelukken afloopt. De burge
meesters hebben wel maatregelen genomen, maar . . . . 

als het bier aant gieten gaat, 
valt er menig man op straat, 

en dat zou een schande zijn voor de „ t r iumph ter eere van ons hei-
lichtste Vader de paeus van Romen" . 

De Baarnaars bleven in de stad. Zij bekeken hoe de versieringen wer
den aangebracht. Zij s tonden op de oude Sint Maertensdam te kijken 
naar het in 1517 in het bezit van meyster Aryaen gekomen huis toen 
hij bisschop van Tor tosa werd. 2) Zij lieten zich de Brandsteeg wijzen, 
waar een eenvoudig huysken hen als het geboortehuis van Utrechts 
kerkvorst werd aangeduid. 3) 

O p de bruggen werden in allerijl pek- en teertonnen geplaatst om 
des avonds als vreugdevuren te worden ontstoken. De Baarnaars zagen 
de stadstrompetters door de straten gaan met slaande trom en hoorden 
de burgers namens de burgemeesters oproepen voorzichtig te zijn met 
vuur. Hoor, andere trompetters riepen de ghesellen op zich te melden 
om de schout en zijn rakkers steun te verlenen bij het bewaren der 
orde bij de bruggen, op straat, en te helpen bij brandgevaar. 

Jacob Gysbertsz en zijn makker Merten Jansz verkneukelden zich, 
dat zij als Baarnaars dit alles konden meemaken. Ze zetten hun oren 
en hadden hun ogen wijd open, als ze thuis kwamen, dan zouden ze 
wat te vertellen hebben. Zo hadden ze al gehoord, dat de paus 63 jaar 

2) Paus Adriaan VI liet het huis verbouwen, waaruit de fraaie woning ontstond, 
die getuigenis aflegt van zijn liefde voor de stad zijner geboorte en waaraan de 
naam Paushuize verbonden is. Zelf heeft de kerkvorst het huis nooit voltooid 
gezien, hij overleed 30 september 1523, ongeveer twintig maanden na zijn 
verkiezing. 

3) Op deze plaats staat thans de Paus Adriaan-school. 

22 



was en van zijn jeugd af had uitgeblonken in verstand. Hoe hij naar 
Loven (Leuven) had kunnen gaan om daar te studeren; hier de doc
torale waardigheid verwierf en de geestelijke stand had gekozen. Nog 
meer hoorden ze, zoals: dat hij de bescherming van de landvoogdes 
genoot, en in 1507 ai leermeester en opvoeder van de zoon van Maxi-
miliaan I, (de latere Karel V) was geweest. 

Elk Utrechtenaar was vol vreugde, clat een van hen tot zo hoge 
waardigheid was opgeklommen. Dat was voor de stedelijke overheid 
vroeger (1507) reeds aanleiding geweest om „aen meyster Aryaen 
Florisz, deken te Loven, vier glazen in sijn capel en in sijn nije hui-
singe te schenken", waarvan de kosten voor de stad „acht rijnsche 
gulden bedroegen". Zo hoorden onze Baarnaars iemand zeggen, dat 
die glazen wel heel voorzichtig vervoerd moesten worden, omdat zij 
met het stadswapen gevuld waren, daarom waren ze gepakt in „een 
dubbele houten laéy, daer men die glasen medebrocht tot Loven" 
welke „costt tien stuvers" maar, zo werd gezegd, Henric , die ze weg 
zou brengen, ging er eerst mee naer den Haag, waar een paar helpers 
hem 15 gld. 10 st. vroegen, en dan „bleef Henric acht dagen in Loven, 
en wat dat gecost heeft, weten we niet". 

„Meyster Aryaen is toch ook kardinaal geweest?" vroeg Merten 
Jansz. 

„Natuur l i jk" gaf de orgelmaker meester Cornelis ten bescheid. Dat 
was in 1517 toen Paus LeoX hem tot kardinaal benoemde, nadat keizer 
Karel V hem in 1516 tot bisschop van Tor tosa had benoemd. Hebben 
jullie zijn huis gezien?" Ja, dat hadden ze reeds, waarop meester Cor-
nelisz vervolgde met: „Weet ge wat heel sterk spreekt voor de grote 
achting, die zijn leerling Karel, tot keizer verheven, voor zijn leer
meester had? Dat hij ónze meyster benoemde tot hoofd van het re
gentschap, toen de keizer vijfjaar geleden (1517) naar het bui tenland 
ging en dit regentschap zijn plaats en taak moest innemen. Dit zinde 
die spaanse heren niet. Zij waren ontstemd, dat een kardinaal uit de 
Nederlanden, en niet een der spaanse grandes als plaatsvervanger des 
keizers optrad" . 

„Ook deze benoeming, zei Merthen Gheritsz, van meyster Aryaen 
heeft de stad met grote liefde gevierd. Het kostte de stad wel 70 pond 
berekend naar 1J^ stuver, maar de grote liefde en eerbied zag daar 
niet o p ! " 

Vandaag waren de Baarnaars er getuige van, hoe, op last van bur
gemeesteren 3000 broden werden gebakken, om „door beveel van de 
oversten, om te 

deylen die armen, tot loff God van hemelrijk ende eer ende 
welvaert van Aryaen van Utrecht geboren ende paeus van 
Romen gecoren". 

facob Gysbertsz en Merten jansz, de buurmeesters ui t Baarn, hebben 
gezien hoe de bakkers de 3000 brooden brachten naar het huis van 
heer Melis van Nyevelt, die ze naar de godshuizen deed brengen, waar 
open tafel werd gehouden en ook de Baarnaars mee aanzaten. De-
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genen, die het brood hadden uitgedeeld, en niet in de godshuizen aan 
de maaltijd hadden deelgenomen, die „scicten sy elck 1 L. toe". 

Des avonds vormde zich de stoet in de Dom, en vandaar ui tgaande 
groeide de stoet alsmaar aan. De stadstrompetters hadden de voorrang, 
andere speellieden gingen tussen de stoet mee, en met deze processie 
werd het beeld „van de nieuw gecoren paeus" meegevoerd, onder 
wakend oog van Dire van Suylen en de hem toegeschikte ghcsellen. 
Een speciale opdracht was hem gegeven om bij de tr iumfgang vooral 
op de bruggen de vuren int oog te houden om brand te voorkomen. 

Jan Gysbertsz. en Merten Jansz keerden de volgende dag terug naar 
Baarn, waar de buurmeesters met grote spanning werden verwelkomd. 
Zij hadden veel gezien en terdege opgemerkt, dat de overheid bang 
voor b rand was, want, zo hoorden zij, niet alleen dat er 54 ghesellen 
waren, die de optocht vergezelden, dat er extra wachten bij de teer
tonnen op de bruggen waren, doch tevens dat „de burgemeester van de 
vive" met zijn dienaren optrok om mee op te letten o£ hier of daar 
ook enige twist of geschil ontstond, waarbij ingegrepen moest worden. 
Ook waren er nog negen dienaren, „die al den tijt, doen m e n die 
t r iumphe van onsen heiligen Vader, die paeus, doen soude wt bevel 
van de oversten, die beveel hadden vroech ende laet, nacht ende dach 
gelopen ende al gedaen, dat men hen hiete". *) 

Als de buermeesters in Baarn zijn weergekeerd, en h u n belevenissen 
vertellen, de luisteraars horen hoe de Utrechters h u n kaarsen voor 
de vensters hadden, teertonnen op de bruggen brandden, dan wordt 
de geest vaardig over de Baarnaars, en ook op de Brink worden en
kele flambouwen ontstoken ter ere van „paeus Adrianus Sextus van 
Romen" . 

J. K. VAN L O O N 
4) Gegevens ontleend aan ,,Rekeningen van Stadscameraars", door Dodt van 

Flensburg. 

Z O N D A G S V I E R I N G T E V E E N E N D A A L EN ELDERS 

IN DE Z E V E N T I E N D E E E U W 

I 

De beste kenner te onzent van het herfsttij der middeleeuwen, wijlen 
prof. dr. J. Huizinga, haalt in zijn bedwelmend werk over die periode 
een reeks klachten aan over wantoestanden in het kerkelijk- en volks
leven, over misverzuim, oneerbiedigheden, bijgeloof, ongebondenheid, 
erotiek e.d., getuigenissen van moralisten, geeft hij toe, geneigd om 
al te zwart te zien wellicht. Doch de documenten, werpt hij tegen, 
bevestigen meer dan eens die duistere blik i ) . 

Als document mogen we zeker een nuchtere , zakelijke rekening 

!) Herfsttij der middeleeuwen 8, 1952, bldz. 192. 
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