
hebben. Hij overleed in 1656 in zijn huis 
„bij de oude munt", volgens het huisgeld. 
register van 1653 een vrij groot pand, 
dat even voorbij de Pieterstraat aan de 
westzijde van den Regenboog van Sint-
Pieter, nu de Kromme Nieuwe Gracht, 
schuin tegenover den ingang van -de te
genwoordige Muntstraat gelegen was. 
Op heel wat eenvoudiger wijze dan later 
met zijne weduwe het geval was, werd 
hij den 3den Juli, dat was 17 dagen na 
zijn sterfdag, in den Dom bijgezet. De 
momberkamer, die hiervan de inkomsten 
genoot, ontving wegens de grafopening, 
de beluiding en de plaatsing van het 
wapenbord slechts 8 gulden, wat 21 jaar 
later namens de weduwe met 300 gulden 
werd vergolden. 
De rekening der begrafeniskosten is in 
haar geheel in De Navorscher (XXXI— 
1881, blz. 550—554) medegedeeld. E. 

Van Oldenbarneveld't's huis te Amers
foort. — Aan een ongeteekend artikel in 
De Tijd van 11 October 1947 is het 
volgende ontleend: 

Dezer dagen, precies gezegd al op 14 
September, was het 400 jaar geleden, 
dat de raadspensionaris en grondlegger 
van de Republiek der Verenigde Pro
vinciën Johan van Oldenbarneveldt in 
Amersfoort werd geboren. 
Veel heeft Nederland om dit feit te her
denken, nog niet gedaan. Al wat wij 
konden ontdekken, zijn een beperkte her
denkingstentoonstelling deze maand in 
't prentenkabinet van Boymans, georga
niseerd door het Rotterdams Historisch 
Museum en binnenkort een studenten-
opvoering in de Rotterdamse schouw
burg van een n.b. uit het Engels ver
taald stuk over „The tragedy of Sir 
John van Oldenbarneveldt". Uit Amers
foort herinneren wij ons niets dan een 
kort herdenkingswoord van de burge

meester bij de opening van een raads
zitting. Zelfs de leerlingen van het naar 
hem genoemde gymnasium, dat met zijn 
borstbeeld versierd is, hebben de gerede 
kans van zich te doen spreken, nog niet 
aangegrepen. 

Zijn geboortehuis in de Muurhuizen 
bij het trefpunt van Kortegracht en 
Weeshuisgang is een droeve teleurstel
ling. Overal, waar ge komt in Amers
foort, binnen de lijst der grachten, vindt 
ge het oude bouwwerk van onze Hol
landse meesters met zorg bewaard. De 
stad staat er voor bekend met hoeveel 
piëteit ze behoudt wat aan de verniel-
zucht der negentiende eeuwers ontsnapte, 
alleen juist hier moest blijkbaar de uit
zondering liggen op een regel, die som
wijlen zo absoluut was, dat het de 
middenstanders, die moderniseren wil
den, verdroot. 

De muren zijn vaal en in een half open
hangend raam beweegt het wasgoed in 
de herfstwind. Het maakt u kil en dat 
boven de brede deur „'t Huis van 
Oldenbarneveldt" geschreven staat, 
neemt die indruk niet weg. Het is nog 
altijd triest rond het huis van de man, 
wiens dood een vale schaduw wierp op 
de gouden flonkering der 17e eeuw. 
Hier heeft hij gewoond en hier moet hij 
zijn verdriet hebben gehad om zijn vader, 
die — als wij prof. Fruin en van Bemmel 
en Rootselaar, de Amersfoortse geschied
schrijvers, geloven mogen — zijn 
ongunstig leven in de stad besloot met 
een doodslag. Hij heeft hier ook wel heul 
gevonden; binnen Amersfoort was hij 
betrekkelijk veilig en op de „Putjes
drukkerij" op Den Hof vond hij een 
plaats, waar zijn geschriften gretig ver
menigvuldigd werden. 
De stad van vandaag is hem goeddeels 
vergeten. Er is van hem niet meer ge
bleven dan de naam van een laan en in 
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het oude, kleurige „Flehite", waar de 
gewelven dateren uit 1300, zijn oude 
stokje, waarvan Vondel zong en dat 
hem gestut moet hebben „op dit wreet 
schavot". 

Zeg niet, dat dit stokje in het Rijks
museum bewaard wordt. Wie in Amers
foort nog iets weet van zijn museum 
„Flehite", waar nog zo talrijke geschrif
ten liggen van deze oude stadgenoot, 
zal u tegenspreken met klem van argu
menten. Hij zal u wijzen op een viertal 
andere stokjes, die ook — misschien wel 
met opzet — in Flehite bewaard wor
den en die afkomstig zijn van een Amers-
foorts notaris. Zoals die notaris, zal hij 
dan zeggen, had ook Van Oldenbarne-
veldt meer dan één stok. Dat in Am
sterdam met zijn koperen knop kan dan 
ook heel goed ook van hem geweest 
zijn, maar dit hier, met de houten 
knop, is het echte, het stokje, dat hem 
steunde op zijn laatste gang. 

De hervormde kerk te Vreeswijk. — In 
het referaat „De hervormde kerken te 
Vreeswijk en te Benschop" in het 
„Maandblad van Oud-Utrecht" van 
20 October 1.1. (blz. 19—80) trok de 
mededeeling mijn aandacht, dat de kerk 
te Vreeswijk in 1585 door de Spanjaar
den werd verwoest. Het schijnt mij toe, 
dat in het betreffende artikel een fout 
is ingeslopen. Het gaat hier w.s. om de 
koninklijke troepen, die na den slag — 
als men die ietwat weidse naam mag 
gebruiken — bij Amerongen (op 23 Juni 
1585) in het Sticht zijn doorgedrongen. 
Zij schijnen echter niet verder gekomen 
te zijn dan Houten, waar zij eenige tijd 
hebben gelegerd. Utrecht, Vreeswijk en 
wellicht andere plaatsen werden toen in 
allerijl in staat van verdediging gebracht. 
W a t Vreeswijk aangaat, zegt Arend van 
Buchell in zijn Diarium (p. 121) „Nava-

lia quoque Vresvicorum munita aggere 
et presidio, templumque dirutum, ex se-
dilibus aliisque impedimentis aggeres 
tumultuariae erecti". Het zijn dus de Ne
derlanders, die met de kerkbanken en 
andere „impedimenta" verschansingen 
hebben opgeworpen. Waarom de kerk 
verwoest moest worden, en blijkbaar 
nogal grondig, is zonder kennis van na
dere bijzonderheden niet duidelijk. Mis
schien was zij aan 's vijands zijde van 
de opgeworpen verschansingen gelegen 
en wilde men voorkomen dat de Spaan-
sen zich er in zouden nestelen. In dit 
geval zou zij waarschijnlijk in brand ge
stoken zijn. Mogelijk is ook, dat zij van 
al het houtwerk en het dak beroofd is 
en vervolgens in verval geraakt. 

J. W . W . 

Een Utrechtsch kunstwerk. — Als Een 

Gouden Geschenk beschreef Prof. dr. 
W . Vogelsang, in een voortreffelijk bij 
Brusse's Uitgeversmaatschappij te Rot
terdam (1948) versehenen en rijk ge
ïllustreerd boekje, het als symbool van 
dankbaarheid voor de bevrijding van 
Nederland door H. M. de Koningin aan 
generaal Dwight D. Eisenhower aange
boden eerezwaard. In het sierlijk proza, 
dat hem eigen is, geeft de oud-hoog-
leeraar in de kunstgeschiedenis een be
schrijving van het zeldzaam-schoone 
kunstwerk uit de werkplaats der Utrecht-
sche edelsmeden J. E. en L. Brom en 
zijn technische bewerking. Na van het 
boekje genoten en de afbeeldingen be
wonderd te hebben, stemt men gaarne in 
met den slotzin: „Wij mogen ons ver
heugen, dat er in Nederland heden nog 
levende ambachtskunstenaars gevonden 
worden, die zoo iets deugdelijks als dit 
symbolisch eeregeschenk van een Staats
hoofd voor een groot veldheer konden 
tot stand brengen." v. C. 
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