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Verscheidene schrijvers over de geschiedenis van Nederland in 
de middeleeuwen hebben onderzoekingen ingesteld omtrent de 
voogden van het Utrechtsen bisdom, de graven en de kasteleins 
van Utrecht. Antonius Matthaeus wijdde aan hen een hoofdstuk 
van zijn in 1086 verschenen werk „De Nobilitate" 1 en kwam 
drie jaren later op het onderwerp terug in zijn „Tractatus de 
jure g l a d i i " 2 . In het Groot Placaatboek van Utrecht nam Van 
de Water in 1729 eene voor de oudere tijden grootendeels aan 
Matthaeus ontleende lijst op van de „burchgraven te Utrecht" :'. 
Over de advokaten, graven en kasteleinen van Utrecht wordt 
ook gesproken in de door Blondeel in 1757 uitgegeven „Beschrij
ving der stad Utrecht", alsook in de door hem daarvoor geplaatste 
voorrede K Jungius onderwierp de opgaven van Matthaeus aan 
eenige kritiek in zijne „Historiae antiquissimae comitatus Ben-
themiensis libri tres" \ welk werk in 1773 het licht zag; doch 

1 Lib. II, Caput X X X I , p. 521-528. 
2 P. 379—399. 
3 Deel III biz. 63 en vlg. 
4 Biz. 140-153 en Voorrede, biz. X X X V - X X X V I I . 
5 Biz. 2G9-277. 
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hechtte zelf ten onrechte waarde aan bisschop Adelbolds beruchte; 
lijst van de zeven groote leenmannen der Utrechtsche kerk. In 
1809 verdedigde Musketier Vergenst te Leiden eene „dissertatio 
historico-juridica de burggraviatu Leidensi", in welk geschrift ook 
over de Utrechtsche burggraven gehandeld wordt 1 . 

Het duurde tot 1800, vóórdat het onderwerp weder aan de 
orde werd gesteld. In dat jaar sprak Jhr. J . J . de Geer van 
Oudegein in zijne „Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden 
der provincie Utrecht" vrij uitvoerig over de graven en de burg
graven, alsook de advokaten van Utrecht wat hij nogmaals 
deed in 1875 in zijn geschrift over „het oude Trecht als oorsprong 
der stad Utrecht" 3 . Professor Baron de Geer wijdde in 1884 in 
zijne opstellen over de opkomst der steden in Nederland aan de 
advokaten, graven en burggraven van Utrecht eenige bladzijden 4 , 
terwijl eindelijk Mr. S. Muller Fz. in 1885 in zijn belangrijk boek 
over „Recht en rechtspraak te Utrecht in de Middeleeuwen" ook 
„de oudste rechters" besprak 5 . 

Bij de lezing van deze geschriften en van wat door anderen, 
zooals Bondam, hier en daar ter loops wordt opgemerkt, kwam 
het mij voor, dat nog veel onzekerheid bleef bestaan ten aan
zien van punten, waarover de oorkonden wel eenig licht kon
den verschaffen. Vooral bij Matthaeus en in nog hoogere mate 
bij Van de Water weiden, naar het mij toescheen, verschillende 
personen en ambten met elkander verward en, ofschoon door de 
latere schrijvers hierin wel eenige verbetering is gebracht, bleven 
zij naar mijn bescheiden gevoelen nog te veel waarde toekennen 
aan de opgaven, welke door Matthaeus verstrekt zijn. Ik meende 
daarom geen onnut werk te verrichten door uit de oorkonden 
zelve nog eens op te sporen, wat wij over de Utrechtsche voog-

1 I». 42-51. 
2 Blz. 92-406. 
3 Passim, inzonderheid blz. 148 en vlg. 
4 Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, Nieuwe Reeks, 

Deel X , blz. 10-21. 
5 Blz. 9—17. 
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den, graven en kasteleins kunnen te weten komen. Het is niet 
veel, maar in elk geval toch iets meer en vooral iets meer nauw
keurig bepaalds dan wat tot dusverre bekend was. Van wat ik 
daaromtrent reeds jaren geleden bijeenbracht, veroorloof ik mij 
thans een gedeelte, dat over de castellani handelt, voor zooveel 
noodig aangevuld, in dit tijdschrift mede te deelen. Ik bepaal 
mij daarbij evenwel in hoofdzaak tot de 12<lo eeuw. Wat daarna 
met het burggraaf schap geschiedde, zal slechts kort worden 
aangestipt. 

Laten wij een stuk, afkomstig van eene zekere Berta uit den 
tijd van bisschop Bernulf, voorshands buiten beschouwing (latei-
wordt er op teruggekomen), dan vinden we voor het eerst een 
kastelein van Utrecht vermeld in 1105 in eene oorkonde van 
bisschop Burchard, waarbij de geschillen tusschen de kerken van 
Sliedrecht en Houweningen beslist worden. Onder de servientes 
episcopi (dat zijn de ministeriales) wordt in de eerste plaats ge
noemd Otto castellanus en daarna Galo scultetus Vermits nu 
in eene oorkonde van denzelfden bisschop van 1108, waarbij de 
kerken in de vier ambachten aan het kapittel van St. Salvator 
geschonken worden, eveneens naast elkander voorkomen Otto en 
Jalo mag men wel aannemen, dat Otto castellanus en Jalo 
scultetus ook in dit stuk zijn bedoeld. 

Daarentegen schijnt de Lubertus castellanus, dien men aantreft 
in eene oorkonde van bisschop Burchard, in 1105 te Zutfen ver
leden 3 , niet een kastelein van Utrecht te zijn geweest. Indien 
het stuk echt is, wat ik wel wil aannemen, ofschoon alle oude 
uit Zutfen afkomstige oorkonden eenigszins verdacht zijn *, dan 

1 Het stuk is meermalen uitgegeven, het laatst in het Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland, I, n". 05. 

2 Heda (ed. 1643), p. 147; Mr. S. Muller Fz., Het oudste cartularium, p. '210, 
'211. In beide uitgaven is de interpunctie, naar ik meen, Onjuist. De woorden 
•et hii liberi"' behooren bij de voorafgaande, niet bij de volgende personen. 

3 Sloet, Oorkondenboek, n«. 208. 
4 Dat de oorspronkelijke, in het archief der stad Zutfen berustende oor

konde van bisschop Willem van 1064 valsch is, staat vast. Zie Sloet, Oorkon
denboek blz. 175. Doch ook andere, door Baron Sloet als echt beschouwde 
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zal in dien Lubcrtus een kastelein van Zntfen moeten worden 
gezien, evenals in den naast hem voorkomenden Constantinus 
advocatus een voogd van de Zutfensche kerk. 

Eerst in 1118 vinden wij weder iemand, dien we als kastelein 
van Utrecht mogen beschouwen. In dat jaar schenkt bisschop 
Godebald de kerk van Medemblik aan het kapittel van St. Maar
ten en in de daarover opgemaakte oorkonde1 heet de laatste 
getuige, van den schout Jalo door vier personen gescheiden, 
Arnoldus castellanus. Hij is dus ongetwijfeld een dienstman en 
vermoedelijk nog jong. 

Vier jaren later behoort Arnoldus castellanus, evenals Galo 
scultetus, tot hen, die zich bij keizer Hendrik V gedurende diens 
verblijf te Utrecht beklagen over misbruiken, welke bij de tol
heffing in die plaats voorkwamen 3. 

De kastelein Arnold komt nog als getuige van bisschop Gode
bald voor in 1125 in een charter voor het klooster Oostbrock3 

en op 2 October 1127, toen deze bisschop bepalingen gaf over 
de Utrechtsche markten4. In eene oorkonde van 8 Juli 112(>, 
waarbij Godebald Tiezelineskerke aan het kapittel van St. Pieter 
geeft5, heet hij Arnoldus prefectus. In laatstgenoemd jaar treffen 
wij hem ook aan in eene oorkonde van bisschop Godebald over 
een broek bij Amerongen, Doorn en Coten. De echtheid van dit 
stuk is echter aan twijfel onderhevig6. 

oorkonden liggen onder verdenking. Zoo worden b. v. de stukken, door hem 
onder de nrs. 220 en 208 op nieuw afgedrukt, door Cohn en andere Duitsche 
geleerden als onecht verworpen. Zie Cohn in Forsch, zur deutschen Gesch., VI 
(1860), s. 568 en vlg.; Wilmans, Additamenta zum Westfälischen Urkundcn-
buche (1877), s. 34 noot 3. 

1 Laatstelijk uitgegeven in Het oudste cartularium, blz. 122. 
2 Zie de oorkonde van Hendrik V tot wegneming dier misbruiken van 2 

Juni 1122, o. a. bij Van Asch van Wijck, Geschiedkundige beschouwing van 
het oude handelsverkeer der stad Utrecht, IV, blz. 225—228. 

3 Cod. dipl. Neêrl., 2de Serie, IV, 2 p. 5 -7 . 
4 O.a. in Oork.- van Holland en Zeeland, I, n". 113. Arnoldus castellanus is 

do eerste der ministeriales. 
5 O.a. in Oork. van Holland, I, n°. 112. Arnold is blijkbaar de eerste der 

dienstmannen onder de getuigen, ofschoon hij niet uitdrukkelijk ministerialis 
wordt genoemd. 

6 Men vindt dit charter o.a. in Het oudste cartularium, blz. 136—138. Uit-
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In charters van bisschop Andreas komt de kastelein Arnold 
gedurende de jaren 1131—1135 niet minder dan acht malen voor. 
Wij vinden hem in 1131 als getuige, waar de bisschop aan de 
parochianen van Mije eenig land teruggeeft1; nogmaals, als deze 
de parochianen van Duiven scheidt van de kerk te Groesen 
en voor de derde maal in het charter, waarbij Andreas de kerk 
van Ulsen geeft aan het kapittel van St. Pieter 3. In de laatste 
oorkonde wordt hij als tweede onder de laici ministeriales ge
plaatst. 

Een jaar later, in 1132 is Arnoldus castellanus de eerste der 
testes ministeriales van bisschop Andreas, waar deze de aan 
St. Odulf toegewijde kerk te Staveren in een klooster verandert *. 
In 1133 is hij getuige van den bisschop in eene oorkonde voor 
Oostbroek5. Twee malen treilen wij hem als getuige en wel 
onder de ministeriales aan in 1134, nl. in de oorkonde van den 
bisschop over de stichting van het klooster te Bern 6 en in een 
charter voor Marienweerd7. In een charter, in 1135 voor laatst
gemeld klooster door Andreas gegeven 8 , komt de kastelein Arnold 
nogmaals voor; doch na dien tijd wordt hij niet meer onder de 
levenden vermeld en uit een terstond aan te halen stuk van 
1139 blijkt, dat hij zeker vóór dit jaar moet overleden zijn. 
Hoogst waarschijnlijk stierf hij in 1135. Immers Miraeus bericht, 
dat Arnolds vrouw en zoon in dat jaar besloten tot de stichting 

voerig wordt het besproken door Bondam in zijn Charterboek, blz. 175. Zie 
ook Sloet, Oorkondenboek, blz. 238 en 239. Onder de Duitsehe schrijvers loopen 
do gevoelens over de echtheid van deze oorkonde uiteen. Jaffó, König Lothar, 
p. 231 en Wilmans t. a. p. verklaren zich tegen de echtheid. Ficker, Beiträge, 
I, 79 verdedigt haar. doch op onvoldoende gronden volgens Bernhardi, Lothar, 
p. 116, Anm. 38. 

1 Heda (ed. 1643), p. 161, 162. 
2 Laoomblet, Urkundenbuch, I, n°. 311 en daaruit Sloet t. a. p., n°. 257. 
3 Beste editie in Appendix diplom.itum et documentorum n°. I (p. 357,358) 

achter het bovenaangehaald werk van Jungius. 
4 Matthaeus, Veteris aevi Analecta (ed. in 4"), III, p. 473—475. 
5 Cod. diplom. Neêrl., 2de Serie, IV, 2 p. 7, 8. 
6 Miraeus, Opera dipl., I, p. 174. 
7 J . de Fremery, Cartularium der abdij Marienweerd, n°. 2. 
8 Sloet, t. a. p., n°. 270. 



van het klooster te Oudwijk, van hetwelk de genoemde schrijver 
getuigt, dat het gesticht en begiftigd is ,.a Machtilde castcllana 
ejusquc filio Othonc castellano seu burchgravio, ut loquuntur, 
Ultrajectensi" K 

Het is weder eene oorkonde voor Marienweerd, waarin wij 
Otto voor het eerst als castellanus aantreffen. Ik bedoel het stuk 
van 1188 of liever 1130, waarin Andreas onder de weldoeners 
van het klooster den blijkbaar overleden Arnolfus castellanus 
noemt, terwijl onder de getuigen, die ministeriales zijn, vermeld 
worden Otto castellanus en Giselbertus, frater ejus 

Voor zoover mij bekend is, wordt Otto onder het bestuur van 
bisschop Herbert slechts éénmaal genoemd en wel onder de ge
tuigen van het op 18 October 1145 te Utrecht door Konrad III 
gegeven charter over Oostcrgoo en Westergoo als Otto prefectus 
Trajectensis 3 . Onder bisschop Herman komt hij twee malen voor. 
Otto castellanus is de eerste der ministeriales, getuigen van dien 
bisschop in 1152 of 1153 in diens oorkonde voor de kerk te Bl i -
denstat 4 en in 1155 behoort hij tot de ministeriales testes, in 
wier tegenwoordigheid bisschop Herman verklaart aan de paro-
chiani van Lopik eene nieuwe wetering gegeven te hebben 5 . 

Nog éénmaal verschijnt Otto castellanus in eene oorkonde van 

1 Miraeus, Origines coenobiorum Benediotoruni in Belgio, Cap. L X V , p. 177, 
178. Matthaeus, Fundationes eoolesiarum, p. 429 zegt, dat liet klooster te O u d -
wijk door de matrona nobilis Mathildis Burggravia Trajectensis in 1131 gesticht 
i s ; doch de vermelding van dit jaar zal wel het gevolg zijn van eene vergis
sing, evenals het gebruik van het woord »nobilis". 

2 J . de Freraery t. a. p. n°. 4. ü e oorkonde moet in 1130, niet i n 1138 
geplaatst worden. Zjj heet verleden te zijn «anno Dominice incarnationis 
M C X X X V I I I , indictione II, anno secundo regni Conradi secundi, episcopatus 
mei X P ' . De indictie wijst op 1130, terwijl daarmede in overeenstemming is, 
dat het tweede jaar van Konrads regeering op 13 Maart 1130 een aanvang nam. 

De Albero , Gerardus en Thidricus, die in de oorkonde »filii Gise lber t i " 
heeten, zijn niet zonen van Otto's broeder, maar van een anderen Giselbert. 
Men vindt hen o. a. ook in 1155 <Oork. van Hol land , I, n " . 132). 

3 Het laatst weder afgedrukt in Het oudste cartulariuni , blz. 131-134 . 
Otto's naam werd met die van eenige andere getuigen overgenomen in het 
onechte stuk van 1145, o. a. te vinden t. a. p., blz. 231—233. 

4 Oorkondenboek van Groningen en Drente, n°. 32. 
5 De oorkonde is laatstelijk afgedrukt in Oorkondenboek van Hollaud, I, n°. 132. 
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bisschop Godfried van het jaar 1156 over de tiende van de kerk 
van Oge 1 en daarna treffen wij zijn naam niet meer aan. 

Tot dusverre levert de aanwijzing van de elkander opvolgende 
castellani van Utrecht niet de minste moeilijkheid op. In 1105 
en vermoedelijk in 1108 bekleedt een Otto dit ambt. Hij wordt 
opgevolgd door een sedert 1118 vermelden Arnold, die wel zijn 
zoon zal zijn geweest. Deze stierf hoogst waarschijnlijk in 1135 
en liet bij zijne vrouw Mechteld minstens twee zonen na, Otto 
en Giselbert, waarvan de eerste van 1139 tot 1156 als kastelein 
voorkomt. Twee malen wordt de man, die gewoonlijk castellanus 
heet, prefectus genoemd; doch dit is blijkbaar niet de gewone, 
officiëele titel, daar van elders blijkt, dat die titel ook wel eens 
gegeven wordt aan den schout van Utrecht2. De kasteleins van 
Utrecht zijn tot 1156 niet vrijen, edelen, maar servientes, minis-
teriales, dienstmannen van den bisschop. 

Hierin komt na 1156 en vóór 1164 verandering. In dit laatste 
jaar toch zien we als getuigen in eene oorkonde van bisschop 
Godfried over eene gift van eene vrouw Bezela 3 verschijnen: 
„Theodericus castellanus et frater ejus Gerlagus." Deze Dirk is 
echter niet een dienstman, maar een vrije, een edele en hij wordt 
met zijn broeder zelfs geplaatst vóór een ook in andere oorkonden 
meermalen vermelden graaf Willem den Schele. Hetzelfde ver
schijnsel doet zich voor in de oorkonde van bisschop Godfried 
van 1172, waarin verklaard wordt, dat de comes Trajectensis 
Hendrik van Kuik afstand heeft gedaan van de voogdij over de 
goederen te Balgooi, toebehoorende aan het kapittel van St. Jan 4. 

1 Matthaeua, De Nobilitate, p. 458, 459. 
2 De fundatiesteen van den Smeetoren van 1145 vermeldt: «f'actum est hoe 

opus a prefecto Alfero.'' Zie o. a. Jhr. de Geer van Oudegein, Het oude Trecht, 
blz. 139. noot 2. Deze Alferus komt sedert 1127 in verscheidene oorkonden als 
scultetus voor. 

3 Matthaeus, Ad Auct. de rebus Ultrajectinis (ed. 1740), p. 118. De opsom
ming der getuigen is echter in de uitgave niet in orde. Er staat gedrukt: 
«Liberis etiam testibus, Theodorico castellano et fratre ejus, Gerlago, Wilhelmo, 
Cornelio, Strabone et filio ejus "Wilhelmo.'' De juiste lezing is: «Liberia etiam 
testibus Theodrico castellano et fratre ejus Gerlago, Wilhelmo comité strabone 
et filio ejus "Wilhelmo." 

4 Sloet, t. a. p n'1. 334. In zijne uitgave, evenals in die van Matthaeus, De 
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Na den advoeatus Rudolfus, doch vóór den conies liisens Wilhel
mus worden hier genoemd „Thcodericus castellanus, frater ejus 
Gerlagus." 

In 1176 blijkt Dirk door zijn broeder Gerlach als castellanus 
te zijn opgevolgd. In het charter van dat jaar van bisschop God
fried over den hof te Beusichem 1 volgt onder de edele getuigen 
op Hendrik van Ku ik : Gerlacus castellanus, na wien vermeld 
wordt Wilhelmus Strabo (Willem de schele). Ook in 1178 komt 
Gerlacus castellanus voor in twee oorkonden van bisschop God
fried, waarvan de eene ten gunste van het kapittel van St. Pieter 
betrekking heeft tot het land Broke (Biljoen) en de andere ten 
behoeve van de kerk te Emmerik tot een stuk grond te Werk
hoven 2 . Na dit jaar wordt van een Gerlacus castellanus in oor
konden geene melding meer gemaakt. 

Om te begrijpen aan welke oorzaak het is toe te schrijven, dat 
tot en met 1156 de castellani van Utrecht steeds dienstmannen 
genoemd worden en daarentegen van 1164 tot 1178 edelen zijn 3 , 
dienen we op te sporen, tot welk geslacht de Dirk en de Gerlach 
behoorden, die we in de laatste jaren aantreffen. Dit nu kan wel 
niet twijfelachtig zijn, al werd het tot dusverre niet opgemerkt. 
Het waren broeders van bisschop Godfried van Henen. In 1156, 
toen Otto nog kastelein was, heeten ze in de bovenvermelde 
oorkonde over de tiende te Oge: „Tidricus de Rene et frater 
ejus Gerlagus." In de beschikking van bisschop Godfried over 
de Horst bij Renen van 9 Apr i l 1178 4, waarin de familie van 
den bisschop wordt opgesomd, komen zij beiden voor; Gerlacus 

Nobilitate, p. 525 staat ton onrechte een komma tussehen comes Luscus en 
Wilhelmus. Zie beneden. 

1 Sloet, t a. p., n". 342. 
2 Sloet, t. a. p., n r s . 346 en 348. In de eerste wordt Gerlach uitdrukkelijk 

onder de nobiles geplaatst. 
3 Mr. S. Muller Fz., Ueeht en rechtspraak te Utrecht, blz. 13, noot 7 

noemt het vreemd, dat de kastelein van Utrecht, die een dienstman was, in 
1178 onder ile laici nobiles wordt vermeld. 

4 Sloet t. a. p., n°. 350. Onder de getuigen volgt Gerlach op den schelen 
graaf Willem onder de liberi. 



leefde toen nog en wordt onder de getuigen vermeld als „frater 
meus". Zoo heette hij ook in 1166 1: „Gerlacus frater episcopi", 
terwijl hij in 1169 2 naar een zijner bezittingen in de buurt van 
Vilvoorden (noordelijk van Brussel) „Gerlacus de Perke" heet 3 

en in 1170 „Gerlacus de Renen" genoemd wordt 4 . Zijn oudere 
broeder Dirk wordt in 1157 ook uitdrukkelijk als „frater domini 
epicopi" vermeld 5 . 

Het kasteleinschap van Utrecht is dus tusschen 1156 en 1164 
uit een geslacht van dienstmannen overgegaan in een geslacht 
van edelen, dat der edelen van Renen, waartoe de toenmalige 
bisschop zelf behoorde. Het is een der eerste mij bekende ge
vallen, waarin vrijen, edelen een ambt verkrijgen, tot dusverre 
door ministeriales vervuld, zonder dat zij vooraf in den stand 
der dienstmannen treden G. 

Over de aanleiding tot dien overgang bezitten wij geene zeker
heid. Waarschijnlijk is de Otto castellanus, die nog in 1156 voor
komt, gestorven zonder zonen na te laten. Of zijn broeder Gisel-
bert toen reeds overleden was, weten we niet 7 . Doch ik meen 
goede redenen te hebben om aan te nemen, dat een andere 
broeder van Otto hem overleefde en wel een geestelijke, die 
evenals Otto's vader Arnold heette en als domproost voorkomt 
in de jaren 1166 en 1160 (of 1168)». Ik zoude mij toch zeer 

1 SJoet, t. a. p., n°. 316. 
2 Sloet, t. a. p., n". 328. De oorkonde behoort missohien tot het jaar 1168. 
3 De goederen te Peroke gingen door erfenis over op Luitgardis, de vrouw 

van Godfried van Breda en Schoten. Als weduwe bezwaarde zij in 1219 deze 
goederen voor eene uitkeering ten behoeve van de kerk van St. Miohacl te 
Antwerpen en bij die gelegenheid vermeldde zij uitdrukkelijk bisschop God
fried van Utrecht en diens broeder Gerlach. Butkens, Trophées, 1, p. 186. 

4 Sloet, t.a. p., n°. 341. 
5 Sloet, t. a. p., n°. 305. 
6 Zie over deze «Uebernahuie von Ministerialamtern durch Freie": Mayer, 

Deutsche und Französische Verfassungsgeschichte II (1899) s. 201 en 202. 
7 Van dezen Giselbert, zoon en broeder van een castellanus, [stamde mis

schien het Utreohtsch geslacht af, dat zich »Borchgrave" nodmde en waarvan 
oen vertegenwoordiger, «Giselbertus Burchgravius'' of »Giselbertus Borchgrave" 
o. a. in 1227, 1230 en 1231 onder de Utrechtsche schepenen voorkomt (de Geer, 
Het Oude Trecht, blz. 168, noot 1 en Matthaeus, De jure gladii, p. 384, 387). 

8 Sloet, t. a. p., n<"s. 316 en 328. Ook in een stuk zonder dagteekening, Oork. 
van Holland, I, n°. 155. 
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moeten bedriegen, indien niet op dezen Arnold en op den rastel 
Ianiis Otto betrekking had, wat in een stuk zonder dagteekening. 
een overeenkomst tnsschen den graaf van Holland en den bis
schop van Utrecht of het ontwerp daarvan, bewaard in het ar
chief van den dom te Utrecht, gezegd wordt over een major 
prepositns en diens broeder, den bnrgravins. De heer Van den 
Bergh, die het stuk opnam in het Oorkondenboek van Holland 
en Zeeland (1, n". 1 *> 1 K brengt het vragender wijze tot het jaar 
1:202 en denkt bij den burggraaf aan Hendrik van Knik, doch 
zeker ten onrechte. Hendrik van Knik is nooit burggraaf geweest, 
wel comcs Trajectensis en de in het stuk bedoelde burggraaf 
moet — zooals uitdrukkelijk daarin gezegd wordt — geleefd heb
ben onder bisschop Herman, die 31 Januari 115G stierf, en dit 
was, gelijk wij boven zagen, de castellanns Otto 

In de 12de eeuw wordt na den dood van bisschop Godfried 
niemand als castellanns vermeld. Of Gerlach, die zijn broeder 
overleefde en nog in 1187 voorkomt ~, ook onder bisschop Bon-
dewijn een tijd lang het kasteleinschap behouden heeft, is onze
ker. Geen der broeders van bisschop Godfried heeft zonen nage
laten. Een er van, Arnoldns was een geestelijke. Een ander, 
Hngo genaamd, die ook een paar malen in oorkonden genoemd 
wordt 3 , stierf vóór den bisschop en liet eene weduwe, maar geene 
kinderen na. Ook de beide andere, bovengenoemde broeders Dirk 
en Gerlach hadden geene zonen, doch één van hen, waarschijn
lijk Dirk, heeft eene dochter Sophia nagelaten, gehuwd met Hen
drik van Kuik*. 

1 De geheele inhoud van het stuk pust het best in den tijd vun graal' 
Floris III en bisschop Godfried. 

'2 In dat jaar gaf lijj zijne tienden fco Anderlecht en Dilbeek (westeljjk van 
Brussel) aan de abdy van Furest; Wauters, Histoire des environs de Hruxelles, 
I, p. 0. 

3 Als Hugo de Riene in een stuk uit den eersten tijd van bisschop God-
t'rieds bestuur, zonder dagteekening (Sloet, t. a. p., n 3 0 9 ) , en reeds vroeger 
naast zijn vader op 18 Oot 114") in de bovenvermelde oorkonde van koning 
Konrad (Het oudste eartularium van Utrecht, blz. 133). 

4 Zie de bovenvermelde oorkonde van 0 April 1178; Sloet, t. a. p., n". 350. 
Later, in 1250 komt weder een Hugo van Renen YOOI-, die gegoed is in de 
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In de 13de eeuw vinden we, dat de graven van Bentheim in 
het bezit zijn van het burggraaf schap. Hoe zij er aan gekomen 
zijn, wordt niet gezegd; doch ik acht het waarschijnlijk, dat bis
schop Boudewijn, het voorbeeld volgende van zijn voorganger, 
bij het overlijden van Gerlach van Renen of misschien reeds 
vóór dien tijd op zijne beurt zijn eigen broeder, graaf Otto van 
Bentheim met het burggraafschap heeft beleend. Uit dit geslacht 
ging dit ambt door afstand in 1307 over op het geslacht Utengooi 
en vervolgens door erfopvolging aan de geslachten van Vianen, 
Brederode, enz. l . 

In het voorafgaande meen ik volledig bijeengebracht te hebben 
wat de tot dusverre gepubliceerde oorkonden ons leeren kunnen 
over de castellani van Utrecht in de 12de eeuw. Vergelijken we 
daarmede de lijsten bij Matthaeus, de Nobilitate. p. 526, en in het 
Utrcchtsch Placaatboek, III, blz. 03, dan blijkt dat daar een aan
tal personen zijn vermeld, die nooit castellani zijn geweest, en 
dat ook in andere opzichten die lijsten geenszins als volledig en 
evenmin als nauwkeurig kunnen worden beschouwd. Zoo worden 
bijv. genoemd: „Theodoricus burggravius Trajcctensis 1104 et 
Gerolfus ejus frater". Raadplegen we echter de bovenvermelde 
oorkonde van 1104, dan vinden we daar vermeld: „Theodericus 
castellanus et frater ejus Gerlagus". 

Eéne dwaling van Matthaeus vooral heeft nog bij de nieuwste 
schrijvers groote verwarring veroorzaakt. Op zijne lijst vindt 
men n l . 2 „Gerlacus comes Trajectensis Anno 1172". Prof. de 

buurt van Ronen (Sloet, t. a. p., n". 718); doch deze behoort niet tot het go-
slacht, althans niet tot de wettige nakomelingen der edelen van Renen. 

1 Zie de stukken bjj Van de Water, Groot Utr. Placaatboek, III, blz. 50, 
G4, enz. Opmerking verdient het, dat de graven van Bentheim niet alleen het 
burggraafschap van Utrecht verkregen hebben, maar ook in het bezit zijn ge
komen van andere goederen, welke vroeger vermoedelijk aan de edelen van 
Renen behoorden. Zoo beschikken zij in 1277 ten behoeve van het Duitsche 
Huis over het jus patronatus der kerk van Renen, over de gruit aldaar, enz. 
Zoo verkoopen zij in 1323 aan den bisschop van Utrecht «Judicium et quan-
dam deciraam apud Renen cum suis pertinentiis", «quaednm bona et decimas 
si tas super montem apud Renen", etc. (Jungius, Codex diplomaticus, nrs. 40 
en 65, p. 84 en 137). 

2 In zijn werk »De jure gladii," p. 380 verwijst hij naar de aangehaalde 
plaats in het geschrift »De nobilitate". 
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Geer 1 heeft zich op deze plaats beroepen om te bewijzen, dat de 
burggraven, die door hem, evenals door Jungius 2 — doch naar ik 
meen, ten onrechte — van de kasteleins onderscheiden worden, 
den titel „graaf" gevoerd hebben. En ook Mr. S. Muller F z . 3 

acht het gezag van Matthaeus voldoende om aan te nemen, dat 
zekere Gerlacus in 1172 als graaf van Utrecht (comes) en in 1178 
als burggraaf (castellanus) voorkomt, al moet hij erkennen, dat 
men daardoor tot ..tegenstrijdigheden" geraakt. De bewering van 
Matthaeus is echter alleen het gevolg van eene verkeerde opvat
ting van de door hem zeiven 1 uitgegeven oorkonde van 1172. 
Onder de getuigen worden daar nl. genoemd: „Theodericus cas
tellanus, frater ejus Gerlagus, comes Luscus, Wilhelmus". Het 
woord „comes" heeft Matthaeus doen slaan op het voorafgaande 
„Gerlagus", terwijl het — zooals boven reeds werd opgemerkt — 
behoort gevoegd te worden bij de volgende woorden „luscus 
Wilhelmus" 5 . Ik mag niet nalaten hierbij op te merken, dat op 
deze vergissing van Matthaeus reeds gewezen was door Hlondeelr'. 

Thans moet ik nog eenigen tijd stilstaan bij eene oorkonde uit 
de 11de eeuw, in welk stuk voor het eerst een castellanus of 
castellaneus van Utrecht schijnt vermeld te worden, eene oor
konde, welke zoude kunnen worden aangevoerd om te betoogen, 

1 Prof. de Geer in Nieuwe Bijdragen voor It. en W., Nieuwe Reeks, Deel X , 
blz. 16. 

2 Jungius, Hist. com. Bentheni., p. 274. 
3 Mr. S. Muller Fz., Recht en rechtspraak te Utrecht, blz. 13, 14. 
i De Nobilitate, p. 525; Sloet, t.a. p., n°. 334. 
5 Wilhelmus luscus comes komt ook voor in eene oorkonde van 1108 in 

Oork. van Holland en Zeeland, Nalezing n°. 1. Ik trof hem in minstens 10 
oorkonden uit den tijd van bisschop Godfried aan als »Wilhelmus Skeluwe, 
Wilhelmus Strabo, Wilhelmus Luscus". soms met, soms zonder den graventitel. 
Ik kom wellicht later op dezen schelen graaf Willem terug bij de behandeling 
der graven ven Utrecht. Thans meen ik evenwel reeds te mogen mededeelen, 
dat hij zelf niet was graaf van Utrecht, doch wel — naar ik meen — afstamde 
van hen, die vóór de Van Kuiks graven van Utrecht geweest zijn, en dat hij 
waarschjjnlijk als de stamvader moet worden beschouwd der graven van het 
Gooi, die o. a. in 1190. in 1225 en later voorkomen (Zie o. a. Sloet, t. a. p., 
nis. 376, 478, 518, enz.). 

G Beschrijving van Utreoht, Voorrede, p. X X X V I en X X X V I I . 
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dat de kasteleins van Utrecht wel degelijk den graventitel ge
voerd hebben. Ik bedoel het stuk, afkomstig van zekere Berta 
en vroeger gedrukt bij Heda (ed. 1643), p. 118—120 en op nieuw 
in Het oudste cartularium van Utrecht, bl . 79—81. In de uitgave 
bij Heda begint de opsomming der getuigen aldus: „astantibus 
testibus Heremanno et fratre ejus Gerardo, Roberto comité, Cas-
tellano, Francone, et fratre ejus Wilfhardo." Hieruit hebben Mat-
thaeus en de latere schrijvers over de kasteleins van Utrecht 
afgeleid, dat in 1050 te Utrecht waren een graaf Kobert en een 
kastelein Franco, die een broeder Wulfhard had. In de nieuwste 
uitgave luiden de woorden echter: „asstantibus testibus Here-
mannus et frater ejus Gerardus, Robertus comes castellaneus, 
Franco et frater ejus Wlfhard", en hieruit zoude moeten worden 
opgemaakt, dat in de 11de eeuw (in 1020 of 1050) te Utrecht 
een Robert leefde, die het ambt van „comes castellaneus" be
kleedde. Op mijn verzoek heeft de uitgever van Het oudste car
tularium, Mr. S. Muller Fz., het handschrift van het Liber dona-
tionum (geschreven + 1200) nog eens vergeleken en hij had de 
goedheid mij te berichten, dat de komma inderdaad duidelijk 
achter „castellaneus" staat en niet daarvoor. Hij voegde er even
wel de opmerking bij, dat desniettemin het origineel eene andere 
interpunctie kan gehad hebben. 

Afgezien van deze opmerking, waarvan de juistheid niet kan 
worden betwist, komt het mij voor, dat aan het bedoelde stuk 
niet al te groote beteekenis mag worden toegekend. Ik meen 
toch te kunnen waarschijnlijk maken, dat het in den vorm, door 
het Liber donationum overgeleverd, nooit in originali heeft bestaan. 

Het stuk noemt zichzelf een „ingenuitatis carta". Het is be
stemd deze kwaliteit te verzekeren aan eene Berta, „nobilis et 
ingenua", en aan hare nakomelingen, ofschoon zij haar „caput 
liberum" geeft „ad altare sancti Martini in Novo monasterio ad 
Uttret" en belooft, dat zij en hare nakomelingen een cijns zullen 
betalen. Zij doet dit, waar zij „suggestione et exortatione domui 
gloriosi episcopi Bennonis" in het huwelijk treedt met een cleri
cus, genaamd Gezo. Tegen hem, die zoude willen inbreuk maken 
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op (loze „ingenuitatis car ta" , wordt eene uitvoerige verv loek ing 

opgenomen. H i j , die dit mocht w i l l e n doen, „exconnnunicatus et 

anathematizatus s i f ' o. a. ,,a domno papa Leone et glorioso epis-

copo pie memorie B e n n o n e " . D e hande l ing wordt verricht . . loco 

publ ico U t r e c t X I I kalendas A u g u s t i , sub presentia memorat i 

episcopi et G o d e f r i d i ducis , l i l i i G o z e l i n i ducis , et L i u z o n i s advo-

eati et n o b i l i u m j u d i c u m , Novo monasterio beati M a r t i n i " , in 

tegenwoordigheid ook van een lange reeks van getuigen, waar

onder de bovenvermelde Robert . D e „car ta" wordt opgemaakt 

en voorgelezen „ex preeepto jamfat i pont i l ic is et ducis G o d e f r i d i 

et advocat i L i u z o n i s et f ratrum n o s t r o r u m " door B l idger , en d i t 

alles geschiedt „anno ab incarnatione D o m i n i M X X V 1 , indict ione 

I I I , l u n a X V I I I I , regnante glorioso imperatore H e i n r i c o , duce 

G o d e f r i d o " . 

D e luna , niet de indict ie stemt met 1020 overeen. T o c h kan 

dit onmogeli jk het juiste jaar zi jn. In 1026 is er geen keizer 

H e n d r i k ; immers keizer H e n d r i k I I stierf' 13 J u l i 1021 en H e n 

dr ik I I I w e r d eerst keizer 25 December 1040. E v e n m i n is er i n 

1020 een dux G o d e f r i d u s ; G o d f r i e d I, hertog van Neder -Lotha-

ringen toch was in 1023 gestorven en opgevolgd door zijn broe

der Gothe lo , vóór dien tijd markgraaf van A n t w e r p e n 1 . In J u l i 

1020 was B e n n o (Bernulf) waarschi jnl i jk nog niet tot bisschop 

van Utrecht v e r k o z e n 8 en in dat jaar leefde zeker geen paus 

L e o . I n de geheele 11de eeuw komt slechts één paus L e o voor, 

n l . L e o I X en deze w e r d geïnthronizeerd op 12 F e b r u a r i 1040 

en stierf 19 A p r i l 1054. 

M o e t o m a l deze redenen het jaar 1026 worden verworpen , de 

1 Ik merk in het voorbijgaan op, dat het stuk over liiiiuo, die proost Udo 
had gevangen genomen, afgedrukt in Het oudste cartularium, blz. 81, niet van 
1026 kan z i jn ; het moet gesteld worden tusschen de jaren 1012 en 1023. 

2 Volgens de Annales Egmundani (ed. llist . Gen.), p. 16 en volgens de 
Annalen van St. Marie in Bijdr. en Meded. van het Uist. Gen. , Deel X I , h l / . 
474 stierf Bernulfs voorganger Adelhold in 1027 en wel volgens het Neerolo-
gium van St. Salvator (in Matthaeus, F u n d . , p 105) op 27 November. Prof. Moll, 
Kerkgeschiedenis, II, 1, blz. 59 voort redenen aan, waarom zijns inziens A d e l -
holds dood op 27 Nov. 1025 moet worden gesteld. V a n eene bespreking Yan 
dit punt te dezer plaatse moet ik afzien. 
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uitgever van Het oudste cartularium meent 1050 daarvoor in de 
plaats te mogen stellen, welk jaar trouwens in de uitgave bij 
Heda is opgenomen. Voor dit jaar passen indictie en luna beide. 
In 1050 is Hendrik 111 keizer, Leo I X paus, Benno bisschop van 
Utrecht. Alles schijnt dus voor de onderstelling te pleiten, dat 
het stuk op 21 Juli 1050 te Utrecht is opgemaakt. 

Toch meen ik goede redenen te kunnen aanvoeren voor mijne 
meening, dat de oorkonde, aldus verbeterd, nog groote bezwaren 
blijft opleveren. Het minste gewicht wi l ik leggen op de vermel
ding van Benno als episcopus p i e m e m o r i e . Deze laatste 
woorden kunnen in het afschrift zijn bijgevoegd. Zij kunnen ook 
in het oorspronkelijk stuk hebben gestaan, indien men althans 
aanneemt, dat van levende personen in in originali bewaarde 
oorkonden wel eens de uitdrukkingen „beate memorie", „bone 
memorie", „pie memorie" gebruikt worden. Ik ken daarvan even
wel slechts één voorbeeld ], nl . de oorkonde van Dirk V van 
Holland van 1083, waarin de nog levende abt Stephanus van 

1 In oen oorkonde van 16 Juli 1116 (Oork. van Holland, I, n". 103) heet de 
destijds levende abt van Egmond »bonae memoriae Adallardus abbas". Doch 
dit stuk is sleohts in een later afsehrift bewaard. Hoe willekeurig men bij 
zulke zaken in afschriften te werk ging, moge een voorbeeld aantoonen. Wij 
bezitten de oorkonde van graaf Floris III over de kerk van Vlaardingen van 
l28 Augustus 1162 in originali (Oork. van Holland, I, n°. 143). Ditzelfde stuk 
komt ook in afschrift voor in het bekende cartularium van Egmond, fol. 20v,), 
en in dit afsohrift wordt als eerste der leeken. die getuigen zijn, vermeld 
»bone memorie Florencius Hollandensis comes", welke woorden in het origineel 
natuurlijk ontbreken. 

In de Vita Wilfridi episcopi van Kddius Stephanus, welk geschrift is opge
dragen aan Acca episcopus en Tatbrehtus abbas, heet deze Acoa drie malen 
»beatae memoriae" (Rainc, the historians of the church of York, I (1879), p. 33, 
85 en 97). Doch van deze Vita, die kort na 710 moet geschreven zijn, bezitten 
wij slechts handschriften uit de lldc en de 12<1« eeuw (Raine, Preface, p. X X X VII). 
En dat althans de derde plaats niet zuiver bewaard is, blijkt uit het woordje 
»erat" , waar van Acoa gezegd wordt: »qui post eum erat beatao memoriae gratia 
Dei episcopus". En ook in de beide andere zinsneden, luidende: »beatae me
moriae adhuc vivens gratia Dei Acca episcopus" en »qui nuno est beatae me
moriae gratia Dei episcopus", zullen de woorden sbeatae memoriae" wel in een 
afschrift zijn bijgevoegd. Ik vermeld deze plaatsen uit de Vita Wilfridi, omdat 
een beroep er op wordt gedaan in het Glossarium mediae et inh'mae latinitatis 
van Du Cange, ed. Favre, V, p. 386, Eene bespreking van andere plaatsen, 
verzameld door Kluit in zijn Codex diplomaticus, pp. 131—133, zoude mij te 
ver afleiden van mijn onderwerp. 
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E g m o n d „bone m e m o r i e " genoemd wordt en over de echtheid 

van die oorkonde bestaat nog alt i jd twi j fe l . Ik heb twee andere 

bedenkingen van meer beteeken is. 

B e r t a treedt i n het huwel i jk met een clerieus op aandrang 

v a n bisschop B e r n n l f en onder aanroeping van P a u s L e o I X . 

Prof . de Geer , die de oorkonde bespreekt in „Een paar bladzij

den uit de Utrechtsehe g e s c h i e d e n i s " v i n d t h ier in niets vreemds. 

Immers „de stri jd over l iet verpl ichte coelibaat der geesteli jken 

was nog niet begonnen" . Ik betwi j fe l , of deze voorste l l ing geheel 

juist is. De groote stri jd volgde zeker eerst later en i n de 11de 

eeuw waren nog v e l e geesteli jken, somtijds zelfs bisschoppen 

g e h u w d - ; maar dat de stri jd in 1050 nog niet begonnen zonde 

zi jn, k a n niet w o r d e n toegegeven. E n keizer H e n d r i k I I I en paus 

L e o I X waren voorstanders van het verpl ichte coelibaat der 

geesteli jken, ü p de synode, w e l k e onder hunne persoonli jke 

l e id ing in de tweede helf t van October 104(.) te M a i n z gehouden 

w e r d en waaraan bisschop Bernnl f van Utrecht deel n a m 3 , wer

den — indien men al thans A d a m van Bre inen gelooven m a g 4 — 

niet a l leen de „symoniaca heresis" , maar ook de „nefanda sacer-

dot i ini conjugia" „perpetuo daninata" . K a n het nu waarschi jnl i jk 

w o r d e n geacht, dat de Utrechtsehe bisschop weinige maanden, 

nadat hij aan deze synode had deelgenomen, het huwel i jk van 

een clericus zoude hebben bevorderd en dat dit huwel i jk zoude 

gesloten zijn onder aanroeping van den paus? 

Ernst iger nog schijnt mij een ander bezwaar. In het stuk wordt 

G o d f r i e d , de zoon van Gothe lo 1 (Gozelinus) , bl i jkbaar beschouwd 

als de wett ige hertog van Neder -Lothar ingen . D i t zoude niet 

voortvloeien ui t het feit, dat hertog G o d f r i e d getuige i s ; maar 

w e l volgt het uit de vermeld ing , dat de hande l ing verricht is 

„imperatore H e i n r i c o , duce ( Jodefr ido" en dat de acte is opge-

1 Bijdragen voor Vud. Geschiedenis en Oudheidkunde, 3'f reeks, IX, hlz. 74, 75. 
2 Zie o.a. Gerdes, Geschichte der Salischen Kaiser (1898), s. 459. 
3 Jaffé, Regesta pontif., n n . 4188. 
4 Adanii Gesta Haniinahurgensis ecclesiae pontiticuiu, Lib. III C , l29. in de 

afzonderlijke uitgave van Waitz, 2«l« ed. (1876), p. 115, 116. 
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maakt „ex precepto.... ducis Godefridi". In 1050 was echter 
Frederik van Luxemburg de wettige hertog van Neder-Lotharin-
gen en hij was dit onafgebroken van het jaar 1046, toen hij werd 
aangesteld1, tot aan zijn dood op 28 Augustus 10(>5. Kerst toen 
werd hij door Godfried opgevolgd. Van 19 April 1044, toen Go-
thelo I overleed, tot 28 Augustus 1005 was Godfried, wat het 
hertogdom Neder-Lotharingen betreft, nooit iets anders dan een 
pretendent2, en dat bisschop Bcrnulf dien pretendent als wettigen 
hertog zoude hebben erkend, is niet aan te nemen. Immers de 
bisschop nam in den aanvang van 1019 deel aan den strijd tegen 
Godfrieds bondgenoot, onzen Dirk IV, en tegen Godfried zeiven 3 

en ontving als belooning daarvoor op 11 Juli 1049 een keizerlijk 
gunstbewijs4. 

Wat evenwel nog sterker is, waarschijnlijk bevond Godfried 
zich gedurende het geheele jaar 1050 in hechtenis te Trier, sedert 
Juli 1049 toevertrouwd aan het toezicht van den aartsbisschop 
Eberhard 5. Afgezien van onze oorkonde is er niet ééne aanwij
zing, waaruit zoude kunnen worden afgeleid, dat Godfried vóór 
15 Augustus 1051 uit die hechtenis is ontslagen. Op dat tijdstip 
bevond keizer Hendrik III zich op een tocht naar Hongarije te 
Passau en, zooals de Annales Altahenses majores berichtenr', 
„illic Gotefrido duci praenieinorato beneficium suuin, quod liabuit 

1 In plaats van Gothelo II. Het feit is — voor zoover ik weet — on
betwist. 

2 Prof. de Geer zegt in zijn »Eon paar bladzijden" t. a.p., blz. 7k2. dat Hen
drik III, voordat hij in 1046 naar Italië vertrok, het hertogdom Neder-Lotha
ringen aan Godfried teruggaf, maar dit is eene vergissing. Godfried kreeg toen 
Üpper-Lotharingen terug, terwijl Frederik hertog van Neder-Lotharingen werd. 
Zie Steindorff, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IM, Hand I. 
s. 293—295. 

3 Herimanni Augiensis Chronicon, in M. G. Script., V, p. 128. 
4 Over markten te Oldenzaal, in het oudste Cartularium, p. 91. 
5 Zie de Annales Altahenses majores. Ik citeer de tweede, afzonderlijke 

uitgave van Von Oefele (1891) p. 45. Do beslissing omtrent Godfried werd te 
Aken genomen. Op 11 en 12 Juli 1049 gaf de keizer aldaar onderscheidene 
oorkonden, waaronder ook het gunstbewijs voor Bernulf. Zie Stumpf, Die 
Heiohskanzler, nrs. 2371 2374. 

0 t. a. p., blz. 47. 
2 



is 

ab episcopo Coloniensi ] , roddi jussit et cum contra Baldwinum 
juniorem nuper rebellantem provinciae esse defensorem rogavit." 

Dat Godfried twee jaren te Trier in hechtenis is gebleven, 
wordt — naar ik meen — vrij algemeen erkend. Zoo verklaart 
Jaerschkerski, Godfried der Bärtige (1867), p. 26, 27, dat Godfried 
omstreeks het midden van Juli 1049 „dem Erzbischof von Trier 
zur Obhut übergeben" en op 15 Augustus 1051 „aus seiner leich
ten Haft entlassen" werd. Eveneens Jung, Herzog Gottfried der 
Bärtige unter Heinrich IV (1884) in zijne Inleiding, p. 8: „Nach 
etwa zweijähriger Haft gab ihm (nl. aan Godfried) der Kaiser 
die Freiheit mit einigen Gütern zurück." Niet anders Giesebrecht 2 , 
R i ch ter J en anderen. Ook Steindorff verhaalt op het jaar 1051 : 
„Unter diesen Umständen suchte er (nl. de keizer) nach einem 
Auskunftsmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung der Flander und 
fand es darin, dass er Gotfried a u s d e r H a f t e n t l i e s s 
und seine Dienste wieder in Anspruch nahm." Vooraf, op het 
jaar 1049 had hij medegedeeld, dat de keizer Godfried als ge
vangene aan den aartsbisschop van Trier had overgegeven. Ken 
zonderlingen indruk maakt het daarom, dat dezelfde schrijver, 
uitsluitend steunende op onze, hem uit Heda bekende oorkonde, 
daartusschen in Godfried in 1050 in Friesland laat vertoeven en 
met bisschop Bernold van Utrecht „in nahe, auch politisch be
deutsame Beziehungen" treden 4 . 

Door het voorafgaande is, meen ik, voldoende aangetoond, dat 
de oorkonde van Berta, zooals zij ons door het Liber donationum 
is overgeleverd, evenmin in 1050 als in 1026 kan verleden zijn. 
Een jaar, waarin zij zoude passen, is niet te vinden. Dit leidt 
tot het besluit niet, dat zij geheel verzonnen, maar wel, dat zij 
geïnterpoleerd is. Ziehier, hoe ik mij de zaak voorstel. 

1 Welk beneficium dit was, is onbekend. Zeker niet het hertogdom Ncder-
Lotharingen. 

2 Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, Bd. II (5<le ed., 1885), s. 
443 en 478. 

3 Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter, Abt. III, Bd. I (1890), 
s. 386 en 393. 

4 Steindorff, t. ; i . p., s. 84, 107, 154. 
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Onder het bestuur van bisschop Bernulf, docli eenigen tijd 
vóór 1050, waarschijnlijk vóór het overlijden van Gothelo I in 
1044, heeft Berta werkelijk verricht, wat zij in de oorkonde ver
klaart gedaan te hebben. Daarvoor pleit vooral het gebruik van 
de uitdrukking: „ N o v o m o n a s t e r i o " . Uit Thietmar's Chro-
nicon 1 weten wij, dat in 1017 „in Trajectensi civitate major 
aecclesia cum omnibus Ethelbaldi presulis mansionibus" verbrand 
is. De Annales Egmundani 8 berichten op het jaar 1023, dat de 
„nova ecclesia sancti Martini" gereed was en op 2(5 Juni werd 
ingewijd, en op het jaar 1027 bij den dood van bisschop Adel-
bold maken zij melding van het „ n o v u m m o n a s t e r i u m 
sancti Martini miro ingenio ab co (nl. door Adelbold) fundatum 
et ordinatum et mira celeritate paucis annis pene ad perfectie-
nem perductum". Het gebruik van de uitdrukking „novum mo
nasterium" ook in Herta's oorkonde doet het mij waarschijnlijk 
achten, dat niet lang na 1023 de daarin berichte handeling heelt 
plaats gehad. Godfried, die meermalen in 1030 en later in nor-
konden naast zijn vader Gothelo I als hertog optreedt 'A, kan 
daarbij tegenwoordig zijn geweest. Het hoofdbestanddeel van de 
oorkonde houd ik daarom voor echt. Misschien is het stuk echter 
bij de branden, waardoor Utrecht in 1131 en nogmaals in 1148 
of 1150 geteisterd w e r d 4 en die nieuwe; wijdingen van de St. 
Maartenskerk door bisschop Andreas en door bisschop Godfried 
noodzakelijk maakten 5, verbrand of althans geschonden gewor-

1 In do uitgave van Kurze (1889) p. 237, '238. 
2 In de uitgave van het Hist. (Jon. blz. 16. Ook do schrijver dor Miraoula 

Tielensia s. Walburgis, oen tijdgenoot van Adelbold, spreekt van het Novum 
monasterium sancti Martini, bijna in dezelfde bewoordingon als do Annales 
Egmundani (Mon Gerin. Script., X V , p. 764). 

3 Hem was het beheer van Opper-Lotharingen door zijn vader overgelaten; 
doch ook in Neder-Lotharingen is hij nu en dan naast zjjn vader opgetreden. 
De duces Gothelo et Gotet'ridus worden naast elkander genoemd in twee oor
konden, door Hendrik III voor Nivolles gegeven en verleden te Stablo en te 
Aken 5 Juni 1040 en 3 Juni Ulil (Steindorff, t. a. p. I, s. f>2r> — 528), en in eene 
oorkonde van 15 Febr. 1041, verleden te Maastricht (81oet, t. a. p., n". 160). 

4 Chron. regia Coloniensis, ed. Waitz il880), blz. 68 en 87; Annales Eg
mundani, t. a. p., p. 34 en 43. 

5 De wijding door Godfried van Kenen gescliiedde in 1173. Zie het stuk in 
Het oudste Cartularium, blz. 178, 179. 
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den. Wellicht is later het stuk nader bijgewerkt en is het ver
vloekingsformulier toen uitgebreid; waarschijnlijk is toen ook de 
geheele lijst der getuigen er aan toegevoegd. Men wist, dat Leo I X 
paus en Hendrik III keizer was in den tijd van bisschop Bernulf. 
Den advocaat Liuzo kende men uit Bernulfs oorkonde van 2G 
Juni 1050 voor het klooster Hohors t 1 ; men nam daaruit mis
schien ook de indictie over. De lange reeks getuigen, wier ver
melding niet alleen bij hunne voornamen, maar gedeeltelijk ook 
met namen, aan bezittingen ontleend, voor eene oorkonde van 
1050 reeds hoogst opvallend is, bracht men uit andere stuk
ken bijeen. Een Hermannus et frater ejus Gerardus vond men 
in een stuk van 1063, evenals een Gerolfus advocatus, die naast 
een Liuzo advocatus optredende, wel diens zoon Gerondus kon 
worden. Dezelfde oorkonde leverde een Blidgerus prepositus, 
die wel als schrijver van den brief kon dienst doen ? . Een Udo 
of Odo prepositus vond men reeds in een stuk uit den tijd van 
bisschop Adelbo ld 3 . Een Robertus comes trof men aan in eene 
oorkonde van 1081 +, een Reinzo de Vene in een stuk van 1108 r', 
een Wlfardus de Alburg in een charter van 1148fi, een Gerung 
de Aspert of liever Aspern in stukken van 1134 en 1138 (1139) 7 . 
De rest der getuigen kan ontleend zijn aan stukken, die voor 
ons zijn verloren gegaan. 

Bedrieg ik mij niet in deze opvatting, dan kan uit de vermel-

1 O. a. in Oork. van Holland, I, n". 83, waar de advocaat Luizo heot. Eveneens 
in de uitgave in Cod. dipl. Neêrl., II, 2, p. 167. Bondam, Charterboek, I, n' . 82 
p. 125 en Sloet t. a. p., n". 166, die hun tekst aan Matthaeus ontleenen, hebben 
ten onrechte »Hugo". 

2 Het oudste cartulariuni, blz. 101. Een canonicus Blidgerus komt ook voor 
in oorkonden van 1101, 1108, 1118, 1124, enz. 

3 Het oudste cartulariuni, blz. 81. 
4 Het oudste cartulariuni, blz. 114 en 115. 
5 Sloet t.a. p., n>. 217; Oork. van Holland, I, n". 99. 
6 Oork. v. Holland, I, n n . 128. 
7 De twee oorkonden van 1134 en het stuk van 1138 (of liever 1139) zijn 

boven reeds vermeld. Ook in een charter betrekkelijk eene gravin Adelheit 
uit den tijd van bisschop Konrad komt een Gerung de Aspera voor (liet 
oudste cartulariuni, blz. 113); doch ik acht het geenszins onwaarschijnlijk, dat 
de lange reeks van getuigen ook aan die oorkonde later is toegevoegd. 
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ding van oen „Robertus comes castellaneus" in deze bijgewerkte 
oorkonde niet worden besloten tot het bestaan in 1020 of 1051) 
van een kastelein, die het praedikaat van graaf zoude hebben 
gevoerd. 

Deze lange uitweiding was noodig om de voorstelling uit te 
sluiten, dat de Utrechtsche castellani, die ook wel eens prefecti 
en sedert bisschop Godfried burggraven werden genoemd, te 
Utrecht eene zeer aanzienlijke plaats zouden hebben ingenomen. 
Van 1105—1156 waren zij slechts bisschoppelijke dienstmannen, 
die in oorkonden somtijds achter den schout worden geplaatst1. 
Wat later van de rechten der burggraven vernomen wordt, geeft 
ons van hunne positie geen hoogen dunk en het is niet waar
schijnlijk, dat die positie lager, dat die rechten kleiner zouden 
zijn geworden, nadat het ambt van eenvoudige dienstmannen op 
voorname lieden, zooals de broeders van bisschop Godfried, en 
daarna de graven van Bentheim was overgegaan. De meening 
van Mr. S. Muller Fz. 2 , dat de burggraaf te Utrecht „in de 11 do 
eeuw zeker vrij wat machtiger zal geweest zijn dan in de 13de", 

kan ik niet deelen. Het tegendeel acht ik eerder aannemelijk. 
Wel is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat in nog lateren 
tijd, toen minder aanzienlijke lieden, zooals de heeren van het 
Gooi en van Vianen, het burggraafschap verkregen hadden, eenige 
beperking van hunne rechten heeft plaats gehad3 en zeker zal 
dit wel het geval zijn geweest in den tijd der Republiek, toen 
tegenover de macht van een stad als Utrecht het gezag der 
heeren van Brederode wel niet veel te beteekenen had. 

Uit den tijd, toen dienstmannen het kasteleinschap bezaten, 
zijn alleen hunne namen, maar geene berichten over hunne 
functién tot ons gekomen. Hetzelfde is het geval voor de jaren, 
gedurende welke de broeders van bisschop Godfried als castel-

1 Zoo doet bijv. ook Hendrik V in de bovenvermelde oorkonde over do 
tolheffing te Utrecht. 

'2 Recht en rechtspraak te Utrecht, blz. 14. 
3 Mr. S. Muller Fz., t. a. p. geeft een paar voorbeelden. 



lani voorkomen. Uit de periode, waarin de graven van Bentheim 
tevens burggraven van Utrecht waren, bezitten wij enkele be
richten. Dat het burggraafschap toen bovenal als bron van inkom
sten werd beschouwd, zien wij duidelijk uit de oorkonde van 
1207 \ waarbij graaf Otto van Bentheim aan zijn broeder Egbert 
eenige goederen toekent. Tot die goederen behooren toch ook 
de „borggravia sive dominium borggravii, redditus seu proventus 
omnes et singuli ex eo provenientes in Trajecto cum attinenciis 
suis". Ui t eene oudere oorkonde van 1211 blijkt, dat Balduinus 
van Bentheim, de vader van Otto en Egbert, als burggraaf, 
„officio burggravii" den pons urbanus (Burchbrug, St. Maartens
brug) of althans de helft daarvan in leen hield van den bisschop 
van Utrecht. Hij gaf toen die helft tegen eene jaarlijksche pacht 
aan het kapittel van St. Maarten ter bebouwing 2. In 1307 bij 
den afstand van het burggraafschap door graaf Jan van Bentheim 
wordt wat in de daarop volgende opdracht aan Gijsbert Utengooi 
heet „de borchgravescap van Utrecht niet alle dat daartoe be
boert/' nader omschreven als „die borchgravenscap van Utrecht, 

1 Jungius, Codex diplomaticus, n". 'M\, p. 75 en 76. 
2 Van de Water, (iroot Placaatboek van Utrecht, 111. blz. 40; Jungius, Codex 

diplomaticus, n". 23, p. 56—58. 
In 1241 was Otto van Holland, een neet' van Boude wijn van Bentheim, bis

schop van Utrecht. Eenige jaren later (op 13, Januari 1255 volgens de Hol-
landsche vertaling in De Middeleeuwsehe rechtsbronnen der stad Utrecht, deel II 
blz. 00—102: hjj Heda pp. 216, 217 in het Latijn met de onjuiste dagfceekening 
«anno Doniini MCCL, V ld. Januarii'') wijst bisschop Hendrik van Vianden 
opossessionem et proprietatem pontis urbani Trajecten sis" toe aan de kerk van 
St. Maarten, een derde van de inkomsten evenwel aan de stad l'trecht. Het 
stuk handelt ook over rechten van het kapittel van St. Salvator op een huis 
aldaar, over het fossatum, enz. Van den burggraat' is slechts sprake in deze 
bepaling: wQuaeoumque vero partiuui Iliimingam habere voluerit de dicto 
fossato, dominum e])iscopum et buigravium requirat, ut debito inodo fiat.*' Doch 
hierbij boude men in het oog, dat in 1255 de verhouding tusschen den bisschop 
en den graaf' van Bentheim, die zelfs in dien tijd of iets later door den bisschop 
werd gevangen genomen tüorkondenboek van Holland. II, n". 28), ongetwijfeld 
veel te wenschen overliet, wat tot tijdelijke beperking van des buiggraafs 
rechten kan hebben geleid. 

l'it stukken van 1196 en 1231 blijkt, dat ook de kerk van St. Marie tezamen 
met de stad Utrecht een huis had, gelegen njuxta pontem urbanum supra 
fossatum". Zie Matthaeus, De jure gladii, pp. 882—385. 
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gerecht, tyns, tynde, hofstede, erve ent te borchbrugghe niit alder 
vryheyt ende heerscap, die dertoe behorende is, die onser ouder 
ende wie hertoe gehouden hebben van den sticht van Utrecht 
ende geleghen is binnen der stadt van Utrecht" 1 . Melding be
hoort ook nog gemaakt te worden van wat het beruchte memo-
riale Adelboldi, dat ongetwijfeld in de 13de eeuw is opgesteld 2 , 
over de graven van Bentheim zegt. Het kon toch eenige waarde 
hebben om ons bekend te maken met de rechten en bevoegd
heden, welke in de 13de eeuw aan het burggraafschap verbonden 
waren. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Van den graaf 
Van Bentheim wordt verklaard: „est liber feodalis ecclesie Tra-
jeetensis et tenet in feodum borchgraviatum Trajectensem cum 
pluribus mansis, terris, insulis, campis, mancipiis, silvis, pratis, 
pascuis, aquis aquarumque decursibus et justicia in pluribus locis 
civitatis et dyocesis Trajectensis." De opsomming van de mansi, 
terrae, etc. heeft het formulierachtig karakter, dat veelal aan zulke 
opsommingen eigen is ; doch bovendien niet uitdrukkelijk wordt 
gezegd en men heeft zelfs waarschijnlijk niet willen zeggen, dat 
de graven van Bentheim als burggraven van Utrecht uitgestrekte 
goederen in de diocese Utrecht bezaten. Dat zij binnen het bis
dom en vóór 1328 zelfs binnen de tegenwoordige provincie Utrecht 
aanzienlijke bezittingen hadden, is overigens voldoende bekend en 
blijkt ook uit oorkonden 3 . Met het burggraafschap stonden die 
goederen in geen ander verband dan dat zij evenals het burg-
graafschap aan den graaf van Bentheim toebehoorden. 

Voor mijn doel acht ik het niet noodig ook nog te spreken over 
wat ons bekend is omtrent de rechten, verbonden aan het 

1 Van de Water, t. a. p., III, blz. 50; Jungius, t. a. p., nrs. 49 en 50, p. 102—104. 
2 Het memoriale is weder afgedrukt in Het oudste Cartularium, blz. 224—227. 

Dat dit stuk in 1322 reeds bestond, staat vast; zie Mr. S. Muller Fz. in de 
Inleiding vóór het Cartulariuin blz. L X V I I noot 2. Ik acht het waarschijnlijk, 
dut het tusschen 1220 en 1250 is opgesteld, maar houd dit niet voor de ge
schikte plaats om dat nader aan te toonen. 

3 Men zie o. a. de boven reeds vermelde acte van 1328, waarbij graaf Jan 
van Bentheim goederen verkoopt aan den Utrechtschen bisschop. Heda, p. 241, 
242; Matthaeus, De jure gladii, p. 404 en Jungius, Codex diplom., n". 65, 
p. 136 sqq. 
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Utrechtsch burggraafschap in den tijd, toen di t in l iet bezit was 

van de hoeren van Utengooi , V ianen , Brederode, enz. T e dien 

opzichte meen ik te kunnen volstaan met eene verwi jz ing naar 

A n t . Mat thaeus en Jhr . ,T. J . de Gee r K Ook ui t wat zij ons mede* 

doelen blijkt afdoende, dat men z ich van de beteekenis van het 

burggraafschap in latere tijden eene niet te groote voors te l l ing 

moet vormen en, zooals ik reeds opmerkte, er is geen reden om 

aan te nemen, dat het kasteleinschap, toen dit nog door eenvou

dige dienstmannen werd bekleed, een aanzienli jk ambt zoude 

zijn geweest. H u n n e be t rekking mag niet vergeleken worden niet 

die van den Eeu l schen burggraaf (urbis prefectus, urbanus comes, 

burgicomes, burchgravius , vicc-comes, d ikwi j l s ook comes de 

Colon ia genoemd), die een edel, aanzienli jk man was, evenals 

zijne ambtgenooten te Mainz , W o r m s , W u r z b u r g , Regensburg, enz., 

en eerder met de c o m i t é s Trajectenses op óóne li jn moet worden 

gesteld. E v e n m i n val t te denken aan eene gel i jks te l l ing van den 

Utreehtsehen castellanus met de castel lani in Frankr i jk , V laan

deren, Henegouwen en Zeeland. Terecht heeft M r . S. M u l l e r F z . ~ 

den Utreehtsehen kastelein geplaatst naast zijn ambtgenoot te 

Straatsburg, die eveneens een in inis ter ia l i s was. Deze had een 

zeker toezicht op de gi lden, inde sommige tol len, zorgde voor 

de bruggen in de oude stad, moest toestemming geven tot het 

bouwen van molens on bewaarde, indien n ieuwe munt werd ge

slagen, een vijftal exemplaren , waaraan de echtheid der muntstuk

ken kon worden getoetst. Daarui t te beslui ten, dat ook de Utrecht-

sche kastelein in do I2<to eeuw geheel dezelfde bevoegdheden 

bezat, gaat natuurli jk niet aan. O p m e r k i n g verdient evenwel in 

1 Zie inzonderheid de omstreeks 1555 opgestelde «Deductie van de gerog-
tigheden. hoogheden, jurisdictiën en praeëminentien", verbonden aan het burg-
graafschap van Utrecht, bij Jhr. de Geer van Oudegein, Het oude Trecht, blz. 
161—163 en de stukken uit de jaren 1647 en vlg. bij Matthaeus, De Nobilitate, 
p. 527, 528 en De .Ture Gladii.'p. 392 -390. Over »des borchgraven gerecht", 
dat van geringe beteekenis was, raadplege men ook de stukken uit de 15de en 
de 10de eeuw bij Matthaeus, De jure gladii, p. 388 en 301. 

2 Recht en rechtspraak, bl/.. 13. 
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het oudste stadrecht van Straatsburg de bepal ing 1 : „Quicunque 
super stratam edificaverit, similiter dabit ad einendationeni burc-
gravio. Nul l i vero debet licentiam dare." Zij herinnert aan de 
„nuninga", welke én de graaf én de burggraaf van Utrecht, de 
laatste alleen voor het „fossatum", bezaten en die ook in Keulen 
en op de Veluwe voorkomt. 

1 § 81. Do overige voorschriften omtrent den burggraaf vindt men in de 
§ § 44—48, 58, 74, 80 en 84. Ze zijn gedrukt, o.a. bij Gaupp, Deutsche Stadt-
ïeohte des Mittelalters (1851), I, s. 59, GO, 63, 67, 68 en 69. 


