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Medegedeeld door den Heer 
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Over de vicarien en vicariegoederen zijn ons vele bijzon-
derheden en gegevens bekend uit den vroegeren tijd. Min-
der echter is zulks het geval met den toestand na de 
Eeformatie  en het allerminst met den lateren en tegen-
woordigen toestand, zoo in deze provincie als elders. 

Behalve de belangrijke dissertatie van Mr. Koker: Aard 
en geschiedenis  der  vicariegoederen  in Nederland,  heeft  zieh 
tot nu toe geen schrijver bezig gehouden met de lotge-
vallen de.r vicarien in latere eeuwen. Uit den aard der 
zaak is zyn geschrift,  als loopende over geheel Nederland, 
minder uitvoerig over de afzonderlijke  provincien, terwijl 
hij, speciaal over Utrecht, opgeeft  weinig te kunnen me-
dedeelen, daar het archief  dier provincie zoo goed als niets 
bevat de vicarien betreffende. 

Mededeelingen over dit gewest zullen dus wel niet over-
bodig geacht worden, al kunnen zij niet geacht worden 
eene volledige geschiedenis der vicarien in Utrecht te 
bevatten. "Wellicht kunnen onze mededeelingen lateren 



Geschiedenis  der  mcarien in de  promncie Utrecht  enz. 99 

schrijvers over dit onderwerp, die over meer tijd kunnen 
beschikken en later een behoorlyk geordend provineiaal 
archief  tot hun dienst zullen hebben en wat hier te vin-
den is, zullen kunnen vergelijken met hetgeen in de ste-
delijke archieven en in die der kerkelijke gemeenten aan-
wezig is, — tot leiddraad verstrekken om dit duister en 
veel omvattend onderwerp meer volledig uiteen te zetten. 

De lezer gelieve in 't oog te houden dat deze geschie-
denis der vicarien grootendeels is opgesteld toen het pro-
vineiaal archief  nog was verspreid in twee ver uit elkander 
gelegen gebouwen, die elkander in ondoelmatigheid niets 
toegaven, de archivaris was overleden en het personeel 
bestond uit één klerk, die gedurende 4s uur in een dier 
gebouwen aanwezig was. Bovendien heeft  schrijver dezes 
alleen moeten afgaan  op den gedrukten Inventaris, die 
gezegd wordt lang niet alles aantegeven wat op het archief 
te vinden is. Het is dus mogelijk dat er nog onderschei-
dene belangrijke stukken en documenten aanwezig zyn, 
die hier niet vermeid zijn, terwijl het onderwerp zelf  steeds 
duister is en blyft,  voornamelijk de periode na de Refor-
ma tie. 

De moeielykheid ligt vooral daarin, dat zelfs  de Staten 
zieh niet hielden aan hunne eigene ordonnantien en de-
creten, daar zij van het standpunt uitgingen dat zij, als 
Souverein, met de (gewezen) geestelijke goederen, de vica-
rien daaronder begrepen, konden handelen en leven zooals 
zij goedvonden, terwijl de bezitters en collators van vica-
rien , die er zieh aan moesten onderwerpen, zieh dikwijls 
voornaam en machtig genoeg rekenden om die voorschrif-
ten in den wind te slaan en er zieh niet aan te stören, 
of  door hun invloed daarvan dispensatie wisten te bekomen. 

Men moet dus, historisch, niet alleen nagaan hoe het 
volgens de decreten en ordonnantien had behooren tezyn, 
maar ook hoe het feitelijk,  soms gansch contrarie, is toe-
gegaan. 

7* 
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Heeds voor de Reformatie,  toen de vicarien nog geheel 
door het canonieke recht beheerscht werden, was de toe-
stand ook reeds door verloop van tijd eenigermate onge-
regeld geworden ; doch de eigenlijke verwarring ving aan 
toen de Reformatio  de vicarien den nekslag toebracht, 
en de Staten deze zaken op andere wyze, doch, zooals 
zij zelven zeggen, sub priscis  nominibus  gingen voortzetten, 
zonder te bedenken dat men geen nieuwen wijn in oude 
zakken moet bergen. Verwarring en misverstand kon dan 
ook niet uitblijven, totdat het van lieverlede in Utrecht 
en elders een ware warboel werd, waaruit schier niet is 
wijs te worden, en een doolhof,  waarin nauwlijks weg is 
te vinden wegens veelvuldige zijpaden en afwijkingen,  die 
men overal aantreft;  vooral niet als men de zäken uit 
onze negentiendeeeuwsche begrippen en inzichten gaat be-
zien en beoordeelen. 

De toestand en het wezen der vicarien voor de Refor-
matio als genoegzaam bekend veronderstellende 1) , kunnen 
wy volstaan met te herinneren dat er bij eene eigenlijk 
gezegde en volledige vicarie steeds was een fundateur  (hetzij 
privaat persoon, hetzij college, gilde, of  broederschap), die 
een altaar in de eene of  andere kerk, kapel, of  convent 
oprichtte, gewijd aan een of  meer Heiligen. Hij schonk 
alsdan een deel zijner onroerende goederen tot onderhoud 
van hetzelve als ook voor een geestelijke, die het genot 
van die goederen trok en dezelve in zijn bezit nam ge-
durende den tijd dat hij als vicaris  of  possesseur der  vicarie 
fungeerde  en dienst deed op de wijze als bij de stichting 
was bepaald. Wanneer hij door overlijden of  op andere 
wijze ophield vicaris te zijn, ging het genot en beheer dier 
goederen over op den vicaris die hem opvolgde. 

1) Zie een kort begrip daarvan o. a. bij Koker: Gesch. der  vicarie-
goederen  in Nederland  y bl. 2 en volg. 
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De opriehting van zoodanige vicarien kon alleen geschie-
den met goedkeuring van den Bisschop, die alsdan den 
in den fundatiebrief  aanbevolen vicaris als zoodanig aan-
stelde en tevens de goederen, aan het altaar geschonken 
ten dienste der vicarie, verhief  tot geestelijke goederen , 
bona ecclesiae,  waardoor die ophielden wereldlijke goederen 
te zyn en buiten den handel geraakten (extra  commercium), 
zoodat die niet meer konden vervreemd of  verhandeld wor-
den, tenzij in buitengewone gevallen bij het canonieke 
recht omschreven en bepaald en met speciaal consent yan 
den Bisschop. 

De aanstelling van volgende vicarissen moest steeds 
geschieden door den Bisschop 1 ) , waarop vervolgens de 
wyding geschiedde, nadat de vicaris den eed had afgelegd 
dat hy zijn officie  getrouw zou vervullen overeenkomstig 
den fundatiebrief  2). 

Hoezeer de Bisschop den vicaris aanstelde, zoo was het 
echter gewoonte dat de fundateur  hem daartoe iemand 
aanbeval, d. presenteer  de,  zooals dit gewoonlyk heette. 
Stond de aanbevolene den Bisschop niet aan, dan was 
deze bevoegd dien persoon niet te benoemen, in welk 
geval de fundateur  een ander kon voordragen. 

Bovendien bepaalde de fundateur  ook, wie na zyn over-
lijden in 't vervolg dergelijke presentatie zou doen, waar-
toe hij nagenoeg altijd het oudste en naaste lid inder-
tijd zijner familie  aanwees als hem zullende opvolgen. 
Soms ook wel meer dan een persoon, die dan gezamenlijk 
of  bij tourbeurten de presentatie deden. Men vindt ech-

1) In eenige fundatiebrieven  betreffende  vicarien in de St. Joris 
kerk (capittelkerk) te Amersfoort,  staat beschreven dat de Collator 
de presentatie moest doen aan den Deken van het Oapittel die alsdan 
de benoeming van den Yicaris deed. Yan Rootselaar, Amersfoort, 
777—1580; I. pag. 360 en v. 

2) Zie dezen eed bij v. Bemmel, Beschr. v. Amersfoort,  I.p. 109. 
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ter ook vicarien, waarvan de collatie stond aan een we-
reldlyk college of  authoriteit, hoewel zulks eene zeldzaam-
heid was 1). De benoeming van eenig geestelijk persèon 
of  geestelijk collegie, b. v. den Proost van St. Jan inder-
tijd, den Deken van een capittel, enz., tot Collator komt 
echter meer voor. In het laatste geval was het eene vicarie 
juris  ecclesiasticiy  in het eerste, juris  laicalis.  Aan deze beide 
soorten van vicarien waren bepaalde gevolgen verbonden, 
ook zelfs  na de Reformatie,  zoodat men die behoorlijk dient 
te onderscheiden, daar zulks een aanmerkelijken invloed had. 

De persoon die, na overlijden van den fondateur,,  de 
presentatie deed, heette Patroon,  later meestal Collator  2). 
Hij was een soort van executeur testamentair of  bewind-

1) Als voor beeiden van zoodanige vicarien noemen wij twee vica-
rien gefundeerd  in de kerk te Abcoude, waarvan in de la. rekening 
van den Ontfanger  der gebenificeerde  goederen iF. van Weede) A° 
1587/8, fol.  73 v. wordt vermeid: „G-oederen behorende aen Yicarye 
op St. Jacobs altaar tot Abcoude waervan Collators zijn de Regier» 
ders der Stadt van Haerlem ende possesseur eenen Jacob Aerds tot 
Yreeland. 

Pol. 75 v. „vicarye op St. Andries Altaer in de Kercke tot Ab-
coude, staende tot collatie van den Heer van den Lande in der tijd, 
waarvan possesseur is Heer Goort Schijff,  eertiits pastoor tot Abcoude." 

Deze laatste vicarie staat in de rekening van den Ontvanger D. de 
Leuw A° 1669 aldus: (wäar)van sijn Hoogheyt den Prince van Oran-
gien etc. Collator en Julius Hart Cherels possesseur van is geweest, 
nu Maurits Cherels (prov. archief  te Utrecht). 

Zie ook de rekening van Gr. van den Robbaert, kerkmeester van 
de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede over 1583, „Yicarie St. An-
tonii (te Wijk b. D.) waervan die van Wijck en die van Eck bij 
gebeurten collateur van zijn ende possesseur nu van is de Cock van 
Culenborch" (stad9-archief  te Wijk b. I). n°. 103.). 

2) Deze benaming van Collator,  na de Reformatie  de meest ge-
bruikelijke. was eigenlijk onjuist, want de Bisschop confereerde  het 
beneficium  der vicarie en had dus het jus collationis. De Patroon 
had slechts het jus praesentationis.  Uaar echter deze benaming van 
collator nu eenmaal de meest gebruikelijke is, zullen ook wij die bezigen, 
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voerder. die zorgde dat bij vacaturen er tydig een nieuwe 
vicaris kwam, door daartoe de voordragt aan den Bisschop 
te doen, als ook dat de vicaris zyne function  behoorlyk 
waarnam, overeenkomstig de fundatie;  de goederen der 
vicarie niet misbruikte en in het algemeen waakte over alles 
wat de vicarie betrof,  zonder verder eenig recht hoege-
naamd op die goederen en op het beheer derzelve te heb-
ben, ofschoon  later de collators zieh allerlei bevoegdheden 
aanmatigden. Overigens werden de vicarien, als zynde 
geestelijke stichtingen, uitsluitend beheerscht door het 
canonieke recht, welk recht ook zelfs  na de Beformatie, 
nog wel werd ingeroepen als het gold kwestien over de 
erfopvolging  van het collatorschap en de al of  niet rich-
tige begeving aan vicarissen of  possesseurs, zooals men 
die toen veelal noemde 2). Men moet daaruit echter niet 
afleiden,  dat de vicarien en vicariegoederen toen nog steeds 
als geestelijke zaken en goederen beschouwd werden: dat 
recht werd ingeroepen als usantie van vroeger tyd en by 
gebrek aan iets anders en beters, daar men den titel de 
jure patronatus  uit het Bomeinsehe recht kwalyk kon toe-
passen of  toepasselijk maken. 

Behalve deze volledige en eigenlyke vicarien bestonden 
er nog onvolledige, die ook wel vicarien genoemd werden, 
waarbij geen bepaald altaar werd opgericht of  aangewezen, 
of  geen bepaalde vicaris en geestelyke ad hoc, doch siechte 
aan den geestelyke der kerk was opgedragen om tegen 
zekere belooning uit opbrengsten van daartoe aangewezen 
onroerende goederen op bepaalde tijden missen te lezen 
voor de rust der ziel van den gever dier goederen, in me-
moriam van dien gever, waaruit de benaming van memo-
riegoederen  ontstond 2). Men kon ook aan een reeds be-

1) Zie b. v. van Nieuwstad en Cooren, Holl.  praJctijJc  etc., pag. 527, 
Observ. XXXIII ; — UtrecUsche  consultatien,  III. pag. 298, 400 en 481. 

2) Als voorbeeld van zulk eene bastaard-vicarie zonder collator 
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staand altaar met vicarie, vroeger door een' ander ge-
sticht, nog weder nieuwe goederen toevoegen (dit noemde 
men de vicarie verbeteren),  en by die gelegenheid nieuwe 
beschikkingen over den dienst of  ook uitdeelingen en aal-
moezen of  andere accidentalia van kerkelijke diensten aan 
de vicarie toevoegen, doch altijd onder confirmatie  van den 
Bisschop. Ook gebeurde het wel dat 2 of  meer reeds be-
staande vicarien werden vereenigd en dan tevens de dienst 
en collatie werden gewijzigd of  veranderd, zonder dat men 
zieh om de vroegere fundatiebrieven  bekreunde; dan ver-
zocht men eene nieuwe confirmatie  bij den Bisschop. 

In 't algemeen was de benaming vicarie,  zoowel vöör als 
na de Reformatio,  eenigszins rekbaar zonder scherp afge-
bakende grenzen. 

De fundatiebrief  was de constitutieve titel, waarnaar zieh 
de details der vicarien regelden; doch de confirmatie  van 
den Bisschop werd altijd vereischt. Dergelijke stichtings-
brieven , met de confirmatie  van den Bisschop daar achter 
of  er aan gehecht, vindt men hier en daar bij schryvers 
afgedrukt. 

In het stads archief  te Amersfoort  is een oud register 
aanwezig, afkomstig  van het Capittel van St. Joris aldaar, 
bevattende de meeste fundatiebrieven  der thans nog be-
staande vicarien in die kerk gesticht. Ook zijn er op het 
prov. archief  en het stads archief  te TJtrecht eenige oude 
afschriften  van dergelijke fund,  brieven aanwezig, terwijl 
er in het archief  der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te 
Utrecht (in bruikleen afgestaan  aan het stads-archief)  aan-
wezig is een oorspronkelijke van 10 Mei 1440 met 10 on-

vindt men in de natemelden le rekening van den Ontvanger der ge-
beneficieerde  goederen Floris van "Weede, onder de vicarien te Rhenen 
eene vermeld (fol.  187) luidende: „goederen behorende aen de Cista 
van de Yicarye, Coster, Schoelmeester residerende binnen Rhenen, 
Henluyden van verscheyde goede luyden gegeven om op sekere dagen 
memoriën te houden, daervan zij geen andere Collateurs hebben." 
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geschonden uifchangende  zegels der toenmalige huismeesters 
en broeders (regenten) van het gesticht. 

Wanneer de fundatiebrief  verloren was geraakt of  niefc 
bekend was, iets dat zelfs  vöor de Reformatie  niet zeldzaam 
was, of  wel wanneer die oorkonde geene bijzondere be-
paling inhield op een der gewone punten, dan golden, 
behalve de bepalingen van het canonieke recht, zekere 
gewoonten en consuetudines, die gedeeltelijk ook na de 
Reformatie  nog geobserveerd werden. 

Dit weinige omtrent den vroegeren toestand, die bui-
ten ons onderwerp ligt, zal voor 's hands voldoende zijn om 
den lateren na de Reformatie  te kunnen overzien en be-
grijpen. Echter wenschen wy nog op enkele punten, die 
van bijzonder gewicht zyn, de aandacht te vestigen, waarbij, 
wij ons niet zoo zeer op schrijvers uit vroeger tijd, als well 
op officiële  stukken t. w. stichtingsbrieven zullen beroepen.. 

1°. Een eerste en voornaamste punt is: dat de funda-
teur zijne eigendomsrechten op de goederen, die hij voor de 
vicarie bestemde, onherroepelijk prijs gaf  èn daarvan afstand 
deed, zoo voor zieh als zijne erfgenamen  of  opvolgende 
collators, en dat die goederen by de confirmatie  der vicarie 
door den Bisschop werden gemaakt tot geestelijke-  of  eccle-
sie-goederen,  waarvan geen leek ooit eigenaar kon of  moch t 
zijn of  worden. 

In de meeste stichtingsbrieven vindt men dit dan oot 
uitgedrukt, nu eens duideliiker dan weder minder stellig. 
In zeer stellige bewoordingen is het te lezen in den sticb-
tingsbrief  van 28 Juni 1530, waarbij Alijd Salm in de St. 
Jacobs kerk te Utrecht eene vicarie fundeert  op het altaar 
van St. Andries apostel en eenige andere Heiligen (stacis 
archief  te Utrecht, Reg. n°. 501 fol.  39), alwaar zij het 
volgende zegt „renunchiere hier van allen rechten eygen-
dom voir mij ende mijne erfgenamen  ende nacomelingen 
dat ick aen hebbende hier aen gehadt mocht hebben in 
allerbester formen  ende manieren als ick mach ende be-
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hoor te doen." "Wijders verzoekt zij daarin den Bisschop 
dat hij die goederen wil mortificeeren  ende  geestelijcke  maecken. 
Ende  die  goeden  gedeclareert  te worden  geestelijcke  ende  onder 
geestelijcke  bekchermenisse eeuwichlijk  te blijven. 

Het staat alzoq vast, dat, voor de Eeformatie,  de col-
lators nimmer eigenaars der goederen van de vicarie zijn 
geweest. Wil men beweren dat zij later eigenaars zijn ge-
worden, dan zal toch dienen aangetoond te worden, hoe, 
en wanneer. 

2°. De vruehten en inkomsten der goederen behoorende 
tot de vicarie waren ten bate van den vicaris, niet van 
den collator. Zij strekten, zooals de bovengemelde fundatie 
zieh uitdrukt : „tot onderhoudenisse van den Possesseur 
die dese Misse ende dienst doen sell, ten eeuwigen dagen", 
terwijl ook het beheer en bestuur over die goederen niet 
was bij den collator maar bij den possesseur der vicarie, 
d. i. den vicaris, zoolang hij als zoodanig dienst deed. 
Werd hij vervangen door een anderen vicaris, dan trad 
deze in het genot en beheer. 

Dit blijkt uit de bewoordingen der confirmatie  van den 
fundatiebrief  eener vicarie in 1495 door Johanna van Weel-
den, wed. Hamerstein, in de St. Jacobskerk te Utrecht 
gevestigd (stads bibliotheek te Utrecht, n°. 1317), waarbij de 
Bisschop van den daarbij tot vicaris of  possesseur benoem-
den priester Niclaas het volgende zegt: „mandamus, qua-
tenus eundem Dominum Nicolaum vel procuratorem suum 
legitimum pro eo et eius nomine, in et ad corporalem, re-
alem et actualem possessionem dicte Cappellanie sive per-
petue vicarie juriumque et pertinentiarum eiusdem ponant, 
reeipiant, admittant et inducant, ac quilibet vestrum 
ponat reeipiat, admittac, inducat cum solemnitatibus de-
bitis et consuetis, sibique Domino Nicoiao vel dicto pro-
curatori pro eo, de omnibus et singulis fructibus,  reddi-

1) sc. — universi et singuli Presbiteri, Capellani et Clerici. 
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libus, juribus et obventibus plenarie et integre respondeant 
ae ab aliis responderi faeiant  et permittant seil alter eorum 
respondeat et permittat temporibus ad hec positis in con-
temptores quoslibet et rebelles trium dierum canonica mo-
nitione premissa exeommunicationis sententiam fulminare  l). 

De Collator had dus sleehts het toezieht op die goede-
ren en moest waken tegen deterioratie of  alienatie derzelve, 
als ook dat er steeds een vicaris was, zonder dat hy ech-
ter van de inkomsten rechtens iets kon genieten. Feite-
lijk echter veroorloofden  de collators zieh allerlei usurpatien 
ten dien aanzien en profiteerden  er van zooveel zij kon-
den. Zij lieten zieh, ook reeds voor de Beformätie,  wel 
eens de handen vullen, eer zij iemand als vicaris presen-
teerden, of  maakten hunne conditien met dezen tot uitbe-
taling van eene retributie uit de vruchten en inkomsten. 
Immers is het kwalijk te begrijpen, hoe men ook toen 
reeds zooveel waarde hechtte aan het collatorschap dat men 
er zelfs  over procedeerde, wanneer dit bloot bestond in de 
eer en het genoegen van de presentatie aan den Bisschop 
te mögen doen. 

Op den regel dat de vicaris zelf  de goederen adminis-
treerde bestond echter eene uitzondering, die ook na de 
Reformatie  bleef  standhouden, nam. dat de goederen van 
vicarien, gefundeerd  in capittelkerken, door de verheffing 
der kerk tot kapittelkerk aan het Capittel vervielen en niet 
meer door de vicarissen, maar door of  van wege het Capittel 
werden geadministreerd (door den Cameraar van het Capit-
tel) en aan den vicaris de opbrengst der inkomsten of  wel 
het gedeelte, dat hem daarvan gegund werd, werd uitge-
keerd. Zie hierover uitvoeriger bij Koker t. a. pl. bl. 8 en 
16, v. Bemmel, Beschr. v. Amersfoort,  I. p. 103. Hoe het 

1) Yergelijk hiermede de fundatiebrieven  van vicarien in de St. 
Joriskerk te Amersfoort,  vermeld bij van Rootselaar, Amersfoort, 
777—1580. Deel I. bl. 356-405. 
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echter gelegen was met vicarien, die na die verheffing  nog 
gefundeerd  werden, is niet regt duidelijk. 

3°. Bij de stichtingbrief  werd ook wel bepaald, ofschoon 
zulks geen algemeene rege] was, dat niet alleen de Col-
lator moest zijn de naaste (en oudste) in den bloede van 
den fundateur,  rnaar dat ook de vicaris moest zyu van 
den bloede, en zoo hij geen geestelijke was, alsdan moest 
zorgen dat hij het binnen zeker tijdsverloop werd. Deze 
termijn werd soms nog al zeer ruim gesteld , b. v. in den 
fundatiebrief  der vicarie anno 1443 door Lysbeth van Donc-
keler, gevestigd in de St. Joriskerk te Amersfoort  op het 
altaar van St. Walburgis, waarbij bepaald was dat de Col-
lator, Aernt Scaep : „dit altaar sal vergeven bynnen ses 
maenden tijtz enich van synen sonen of  hij wil, welcke 
soen hem sal priester laten wyen nae synre xxiij jaën. l ) 

4°. Wanneer de fundateur  een zijner familie  aanwees 
als latere Collator na zijn overlijden, dan was het regel 
dat hij daartoe benoemde den oudsten en naasten in zijnen 
bloede, daar er gewoonlijk slechts één tegelyk kon zijn 
die de presentatie had aan den Bisschop, De erfopvolging 
dier collators successivelijk greep plaats op dezelfde  wijze 
als de erfopvolging,  zooals die volgens leenrecht plaats greep 
ab intestato, gaande de mannen, in gelijken graad, steeds 
voor vrouwen, volgens den alouden rechtsregel of  paroe-
mia juris: 

HET NAESTE LYE. 

DE MAN YOOR 'T WYF. 

DE OUDSTE OP DER STRAETEN. 2 ) 

(Matthaeus: paroemiae, 8e paroemia, pag. 38, n°. 40.) 

Of,  zooals de berijming in Holland was: 

1) Van Rootselaar, t. a. pl. I. bl. 368. 
2) d. i. de oudste in leven, in tegenoverstelling van hen die reeds 

onder den grond zitten en niet meer rondwandelen. 
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D'OTJDSTE OP STRAAT, 

D E NAAST IN GSAAD, 

D E MANS VOOR VROUWEN, 

ALTIJD EEN HOLLANDS-LEEN BEHOUWEN. 

(Zie van Leeuwen : Roomsch Hollandsch  Regt,  bl. 177.) 

In de fundatiebrieven  werd deze regel dan ook meestal, 
nu eens meer dan eens minder uitvoerig, omschreven; som-
tijds echter slechts met een enkel woord, door den leenop-
volger,  of  den rechte leenvolger  in der tijd, als collator aan-
tewijzen (zie van Kootselaar t. a. pi. bl. 305 en 398), of 
wel met de clausule: neder  te gaan als een onversterfelijk 
leen  (van Leeuwen t. a. pi. bl. 191 n°. 4). Zie ook Bijl. 
K. fol.  159v. 

Deze erfopvolging  (die ook thans nog geldt bij de troons-
opvolging volgens art. 17 der Grondwet) gold ook bij heer-
lijke thins, waarbij de thins altijd slechts op één persoon 
overging. 

Voor de erfthinsen  in de thinsheerlijkheid van den Om-
loop van St. Marie te Utrecht (zijnde het blok huizen 
gelegen tusschen de Boterstraat en Zadelstraat) was die 
uitvoerig gertfgeld  bij eene conventie, in 1308 vrijdags na 
Hemelvaart, gesloten tusschen het Capittel van St. Marien 
en Schepenen en gemeenen Baad der Stadt van Utrecht 
(Utrechtsch  Placaatb.  III. bl. 39) en voor die in Eemland, 
voor le  en en, erf  pachten, mitsgaders  Thinsgoederen  hebbende Heer 
ende  Hof  by art. 32—49 der Costuymen  en TJsantien  van 
H  Hemsche  Quartier  van 25 October 1569 (TJtr.  Plac.  I. 
bl. 426 en volg. en 431 en volg.). 

Zie verder ook over de erfopvolging  van leenroerige, 
heerlijke en vorderlijke goederen erfpachten  en thinsen in 
't algemeen in Utrecht gevolgd wordende Matthaeus: fun-
dationes  bl. 198. 

Uitvoerig i3 deze erfopvolging  volgens Hollandsch leen-
recht behandeld bij Bort: Tractaat  over Hollandts  Leenrecht; 
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— de Groot: Inleid,  tot  de  Holl.  rechtsgel.  Boek II. Deel 
41, § 12 en volg. en verder by onderseheidene andere 
oudere schrijvers over leenrecht. 

By de erfopvolging  van Collators, die het collatierecht 
van vicarien hadden, bestond echter eene afwyking  van 
de erfopvolging  bij leengoederen. 

Yolgens Matthaeus: paroemiae pag. 190 n°. 21, werd bij 
leengoederen het naeste lijf  gerekend te zijn, degeen die 
het naast verwant was aan den laatsten bezitter van het 
leen (d. i. den overleden leenman), niet degeen die het 
naaste lijf  was van den primitieyen eersten leenman, die 
zijn oorspronkelijk allodiaal goed aan den leenheer had 
opgedragen (feudum  oblatum)  en toen van dezen in leen 
had ontvangen. De Groot, Inleiding  tot  de  Holl.  Rechtsg. 
Boek II. I e Deel, § 38 en 39, alwaar hij handelt over 
vicarien (ofschoon  hij dit woord niet bezigt), zegt, dat 
bijaldien de fundatiebrief  niet anders bepaalde, de gifte 
[coUatié]  „toekomt die den laetsten gifter  [collator]  naest 
bestaet, ende onder even nabestaende een man voor een 
wijf,  onder mans ofte  wyven den oudste voor den jong-
ste." Daarentegen gold, volgens van Leeuwen t. a. pl. 
bl. 190 n°. 4, bij vicarien de regel, dat het naaste lijf  werd 
geacht te zijn, degeen die het naast in graad van bloedver-
wantschap of  afstamming  was van den insteller of  fundateur 
der vicarie, die de eerste en primitieve collator was geweest 
en niet van den laatst overleden collator: „to dat die Clau-
sule nedertegaan  als een onversterfelijk  Erfleen,  so gemeenlijk 
in de instellinge werd uitgedrukt, niet verder of  anders te 
verstaan is, als met een opsigt van het bloed en naaste 
van den eersten insteller, en niet van do laatste besitter." 

De verklaring, die hij voor deze afwyking  aangeeft,  gaat 
echter niet op ; dit doet echter niet ter zake, indien de 
zaak zelve waar is, gelijk zij werkelijk is; weshalve wij 
kortheidshalve ons onthouden van wederlegging zijner gron-
den, voor die verklaring bijgebracht. 
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Ofschoon  men nu bij leenen slechts had te vragen wie 
de naaste en oudste nakomeling van den overleden leen-
man was (gaande ook daarbij mannen voor vrouwen) en 
bij gebreke van nakomelingen in de nederdalende lijn, als-
dan de zijmagen en vervolgens de opgaande linie, zoo gold 
daarbij toch ook de beperking dat het naaste lijf  altijd 
moest zyn af  komstig van H  rechte bloet  daer  7 goet  afgekomen 
is of,  zoo als men zieh ook wel uitdrukte, dat  de  leenen 
niet  mögen verstruycken. 

Deze erfopvolging  van leengoederen gold echter alleen 
bij erfopvolging  ab intestato. Bij het eerste ontstaan van 
het leenrecht was ieder leen geeindigd met den dood van 
den leenman. Het leen kwam dan terug aan den leen-
heer die eigenaar was en het goed slechts in leen en ge-
bruik tijdelijk had uitgegeven. Hij kon alsdan het leen 
aan een ander geven, doch koos daartoe veelal een der 
zoons van den vroegeren leenman uit, als er zoons waren, 
tevens gescbikt om ten strijde te kunnen gaan. 

AI spoedig echter ontstond de erfelijkheid  der leenen 
volgens de bovengemelde regeling der erfopvolging  en wel-
dra ook de vrijheid voor den leenman om by testament 
te mögen beschikken over het leen en de goederen daartoe 
behoorende, ten einde daarbij te kunnen afwijken  van die 
wettelijke erfopvolging  volgens leenrecht, wanneer namelyk 
de leenheer hem dit als gunst toestond en hem octrooi gaf 
om te testeeren. Later werd dit vragen en verleenen van 
octrooi om te mögen testeeren zoo algemeen, dat eigenlijk 
die erfopvolging  ab intestato zoo goed als nooit werking had. 

Bij het patronaat of  collatorschap van vicarien is echter 
deze erfopvolging  blijven bestaan, zonder dat daarby immer 
de later ingevoerde afwijking  heeft  plaatsgegrepen, dat men 
bij testament daarover kon beschikken; zelfs  niet met goed-
vinden van den Bisschop of  later der Staten. 

Volgens het canonieke recht moest het collatorschap 
overgaan op de wijze als in den stichtingsbrief  was bepaald. 



112 Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  trecht  enz. 

Hield deze daarover niets in, dan erfde  dit over op de 
gewone wyze van andere goederen, die niet leenroerig wa-
ren Doch, zooals gezegd, de fundatiebrieven  hielden in 
den regel altijd eenige bepaling in over de erfopvolging 
van het collatierecht, tenzij het was eene vicarie juris 
ecclesiastici, waarbij een geestelyk persoon qua talis als 
collator was aangeduid, in welk geval de successieve col-
lators per se waren aangewezen. 

Na de Beforinatie  is inen ook blijven vasthouden aan 
de erfopvolging  van het collatorschap volgens leenrecht 
(zie o. a. Vtrechtsche  consultatien,  III. pag. 444 n°. 13 en 
de bovengemelde paroemie), zonder dat daarbij de gewone 
wijze van erfopvolging  plaats greep. De fundatiebrieven 
waren destijds bij vele vicarien ook al in 't ongereede ge-
raakt en onbekend, zoodat men zieh maar moest houden 
aan hetgeen er waarschijnlijk in gestaan zou hebben, by-
gevolg aan de erfopvolging  volgens leenrecht. 

Deze erfopvolging  gaf  echter aanleiding dat de funda-
tiebrieven en verdere bescheiden der vicarien wel eens in 
't ongereede raakten, doordien het collatorschap niet steeds 
van vader op zoon overging, daar er geene represen-
tatie bestond waardoor kinderen of  kindskinderen in de 
plaats traden hunner voor overleden ouders of  grootouders, 
maar dikwijls van den eenen staak in den anderen, door-
dien er alleen gevraagd werd wie de oudste in jaren was 
in gelijken graad Een voorbeeld möge de zaak duide-

1) Als voorbeeld eener dergelijke verwarring kan strekken de be-
gevingen van vicarien onder Bijl. E. en F. vermeld, loopende alle 
over dezelfde  vicarie, gevestigd in de St. Jacobs kerk te Utrecht op 
het altaar of  kapel van St. Nicolaas (gefundeerd  14 Februari 1476 
en 15 Mei 1478 door Margriet, Jan Dirkszoons weduwe); doch bij 
de latere begevingen in 1769 en volgende jaren (Bijl. P.) wordt de 
vicarie aangeduid als „eene zekere vicarye in de kerke van Sinte 
Catherijne te Utrecht" — waaruit blijkt dat men toen zelfs  niet eens 
meer wist in welke kerk die gefundeerd  was. 
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lijker maken. — Gesteld, 80 of  100 jaar na de fundatie 
komt de Collator, zijnde een kleinzoon van den fundateur 
te overlijden. Zijn er alsdan nog andere kleinzoons van 
den fundateur  of,  by ontstentenia van deze, kleindochters 
van den fundateur  in leven, dan volgt de oudste in jaren 
op als collator of  collatrice. Indien er echter geenemeer 
in leven zijn, dan komt de 4 e graad aan de beurt, t. w. 
de achterkleinkinderen van den fundateur,  zoo er zijn, en 
wel het oudste mannelijke achterkleinkind, onverschillig 
of  hij afstamt  van een zoon dan wel van eene dochter van 
den fundateur.  Is nu de oudste zoon van den overleden 
collator toevallig ook de oudste in jaren van al de in leven 
zijnde mannelijke achterkleinkinderen, dan volgt hij op ; 
anders gaat een zijner achterneven hem voor, al draagt 
hij, als gesproten uit eene dochter of  kleindochter van 
den fundateur,  een anderen geslachtsnaam. By gebreke 
van mannelijke achterkleinkinderen van den fundateur 
komen de vrouwelijke aan de beurt op dezelfde  wijze. Is 
de nederdalende linie van den fundateur  uitgestorven, dan 
komen de nakomelingen van broeders of  zusters van den 
fundateur  of  van diens ooms of  tantes en vervolgens de 
bloedverwanten van een der ouders of  grootouders enz. van 
den fundateur  tot het collatorschap, in dier voege dat zij 
die b. v. den fundateur  in den 5 e n graad bestonden, gaan 
voor hen die in den 6 e n graad zijn, gaande daarbij altijd 
de oudste in jaren voor den jongere, en de mannen voor 
vrouwen. Het gevolg was dat het collatorschap, overgaande 
van den overleden collator op eenen nieuwen, daardoor niet 
zelden kwam in handen van een collator of  collatrice, die den 
vorigen nooit gezien of  gekend had en nu maar zelf  moest 
uitvinden de bescheiden en de plaats waar goederen der 
vicarie waren gelegen, tenzij de erfgenamen  van den overle-
den collator of  de possesseur der vicarie, die in het tijdelijk 
genot was der vruchten en inkomsten der vicariegoederen, 
bereid waren hem de noodige inlichtingen te verschaffen. 

Bij dr. en MedecL IV. 8 
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Het noodwendig gevolg dezer ingewikkelde en steeds 
overspringende erfopvolging  van het collatorschap was, dat 
er wel eens goederen zoek raakten en bleven in handen 
van possesseurs of  gewezen collators en hunne erfgenamen, 

Ook was het na verloop van jaren moeielijk alsnog nate-
gaaù, wie juist de naaste in graad van den fundateur  was, 
zoodat het niet zelden gebeurde dat iemand zieh tot colla-
tor opwierp en erkend werd, niettegenstaande er personen 
waren die nader in graad of  ouder waren ; waarover dan 
twistgedingen ontstonden, waarbij te beslissen viel of  de 
presentatie van een vicaris aan den Bisschop (later aan 
de Staten) wel was gedaan door een collator, die daartoe 
bevoegd was. Werd door den rechter beslist, dat die door 
een onbevoegden collator was gedaan, dan was de benoe-
ming van den vicaris nietig. 1) 

Men vindt onder oude bescheiden, in sommige familien 
berustende, nog wel lijsten en aanteekeningen van geboor-
tedagen en ouderdom van de leden der familie  in de diverse 
takken , die blijkbaar zijn opgemaakt om later te kunnen 
uitmaken wie successievelijk de  oudste  op straat  zou zijn 
als de fungeerende  collator zou komen te overlijden. 2) 

Wanneer de familie  van den fundateur  geheel was uit-
gestorven of  wel onbekend, zoodat er bij overlijden van 
den collator zieh niemand als opvolger aanmeldde, dan kon, 
bij ontstentenis van collator, de Bisschop (en later de 
Staten) zonder eenige presentatie tot possesseur en vicaris 
benoemen wien hij wilde. Het werd dan, zooals men dit 
later noemde, eene vrije  vicarie. 

Na deze beknopte inleiding kunnen wij thans overgaan 
tot de behandeling van het onderwerp dat wij ons ten doel 
gesteld hebben. 

1) Zie hierover nader in §. 5. 

2) Zie o. a. §. 5. op 'teinde in de noot. 
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De vicarien en vicariegoederen, even als ook de verdere 
geesfcelijke  goederen , ondergingen eene groote veranderiqg 
toen de Reformatio  in Utrecht haar beslag kreeg en alge-
meen werd. Vooral toen de Staten van Utrecht in 1580 
de exercitie der Roomsche Religie verboden (welk verbod 
bij Placaat van den Prins van Oranje en het Hof  van 
Utrecht van 26 Augustus 1581 Utrechtsch  Plac.  I. bl. 350; 
werd herhaald), nadat de Magistraat van Utrecht gelijk 
verbod voor de stad Utrecht had uitgevaardigd, bij Or-
donnantie van 18 Juni 1580, op poene van 10 Caroli 
guldens en arbitrale correctie voor de priesters en geor-
dende personen (zie Buurtsprakenboeh,  aanwezig op bet stads 
archief  te Utrecht), welk verbod bij eene latere Ordon-
nantie van 23 Dec. 1589 werd uitgebreid, ook tot het 
bijwonen der vergaderingen en conventiculen doordeKoom-
schen in 't geheim gehouden wordende, als ook tot het 
daartoe verleenen der huizen, op poene van 50 guldep. 
Bovendien werden de altaren weggenomen en de kerken, 
waarin zij opgericht waren, aan den Gereformeerden  eere-
dienst gegeven. Spoedig daarop werd ook nog bepaald dat 
niemand uit de goederen der vicarien, evenmin als uit 
eenige andere geestelijke goederen, eenig voordeel mocht 
genieten of  tot eenig officie  benoemd worden, tenzij hy 
de Gereformeerde  religie beleed. 

Het behoeft  geen betoog, dat bij dit alles de vicarien 
eigenlijk te gronde gingen, omdat er van het doen van 
missen en zielmissen voor afgestorvenen,  waartoe zij wa-
ren opgericht en strekten, geen sprake meer kon zijn. 

Desniettemin bleef  men, ook na de Reformatie,  even 
als bij de andere geestelijke instellingen en zaken, den 
naam steeds behouden, ofschoon,  wel beschouwd, de zaak 
was te niejt gedaan. Deze ontaarding der vicarien werd 
gaandeweg grooter en ten slotte verviel men in een toe-
stand gansch abnormaal van den vroegeren. 

8* 
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De geschiedenis der vicarien en vicariegoederen hangt 
zoo nauw samen met die der geestelijke goederen in het 
algemeen, waarvan zij een onderdeel uitmaakten , dat die 
niet wel te begrijpen en te overzien is, tenzij men, ten-
minste in algemeene trekken, eenig inzicht geve in den 
gang van zaken na de Reformatie  en de bedoelingen der 
Staten met de dikwijls oogenschijnlyk geringe doch met 
der daad steeds diep ingrijpende veranderingen en vervor-
mingen der geestelyke instellingen en de goederen daar 
toe behoorende. 

In den boezem der Staten zelven bestond ook verschil 
van zienswijze, waaruit, vooral in den aanvang, belangrijke 
twist en oneenigheid ontstond tusschen de drie Leden 
der Staten. 

Het zal dus noodig zijn, alvorens tot de speciale behan-
deling der vicarien over te gaan, eerst in 't algemeen in 
körte trekken de geschiedenis der geestelijke goederen en 
instellingen in de provincie Utrecht na de Reformatie  na te 
gaan, te meer daar, zoo ver bekend, tot nu toe dit gewichtig 
en belangrijk onderwerp voor dit Gewest door niemand opzet-
telijk is onder handen genomen en vele belangryke stukken 
daarop betrekkelyk ook nergens zijn afgedrukt.  Dit laatste 
is inzonderheid het geval met de stukken en documenten 
uit den tijd toen de Staten, kort na de Hervorming, de 
zaak het eerst ter hand namen, niettegenstaande deze be-
scheiden voor de geschiedenis der geestelijke goederen juist 
het meest van belang zijn, zoo wegens den invloed, welken 
die handelingen der Staten op de latere bepalingen en 
ordonnantien gehad hebben, als ook dewijl daaruit de ware 
strekking derzelve en de richting, waarin de Staten zieh 
bewogen, vollediger blijkt dan uit de dorre en partiëele 
placaten en ordonnantien die er later uit voortgevloeid zyn. 

Eene grondige en volledige behandeling van dit belang-
rijk en uitgebreid onderwerp in zijn geheel zou de perken 
van ons onderwerp overschryden ; zy is ook niet wel möge-
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lyk, zoolang het rijks-archief  in de provincie Utrecht niet 
geheel geordend en gecatalogiseerd is, terwiji boveudien 
noodig zou zijn eene raadpleging der stedelijke en kerke-
lijke archieven in de provincie. 

De geschiedenis der geestelijke goederen vangt eigenlyk 
aan met de Unie van Utrecht of,  zooals men die toen 
noemde, de  nadere  Unie,  (in tegenoverstelling van de ge-
nerale  Unie  van 9 Januari 1577), welke, zooals bekeiid is, 
by art. 13 bepaalde dat de provincien, ieder voor zieh, 
op het punt van religie zieh zouden mögen reguleeren naar 
de Religions-vrede door den Aartshertog van Oostenryk, 
Matthias, geconcipieerd *), of  wel daarop zoodanige orde 
zouden mögen stellen als zy tot rust en welvaart van de 
provincien, Steden en de particulière leden van dien en 
tot  conservatie  van ieders  goed  en gerechtigheid, hetzij gees-
telijk hetzij wereldlijk, dienstig zouden viuden, mits dat 
ieder particulier in zijne religie zou vrij blijven volgens de 
Pacificatie  van Gend. 

Bovendien werd bij art. 14 bepaald, dat men, volgens 
die Pacificatie,  aile conventualen en die van de geeste-
lijkheid zou laten volgen hunne goederen, die zy in eenige 
der geunieerde provincien hadden liggen; met eenige be-
palingen omtrent de conventualen en kloosterlingen, die 
hunne kloosters of  collégien verlaten hadden of  wenschten 
te verlaten. 

Na het sluiten der Unie togen de Staten 's Lands van 
Utrecht dan ook aan het werk en droegen aan hunne 
Gedeputeerden op om in te leveren eene Memorie inhou-
dende een concept om order te stellen op de geestelijkheid 

1) Zie het advies door de Staten van Utrecht uitgebracht over 
het concept der Religionsvrede, in hunne vergadering van 4 Augus-
tus 1578, in het Vervolg  op het Utrechtsch  PlacaatboeJc,  I. bl. 18 
en v. Ook toen reeds bestond daarover strijd tusschen de drie Leden 
der Staten en tusschen het 3e lid, de stad en stedçn, onderling. 
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en hare goederen, waarbij tevens provisioneel aan de gees-
telijkheid zou verboden worden hare goederen te vervreem-
den buiten consent der Staten en zou geboden worden dat 
zij aan de Staten zouden inleveren een staat en inventaris 
hunner goederen, inkomsten, enz. (zie Bijl. A, 4). 

De sfcorm  tusschen de drie Leden onderling brak al da-
delijk los, ter vergadering van 4 Mei 1580, toen er over 
dit concept zou gedelibereerd worden (zie Bijl. A. 2 en 3). 

Het I e Lid, de geestelijkheid (Geëligeerden), beweerde 
dat dit concept was in strijd met de Pacificatie  van Gend, 
de Satisfactie,  de Beligionsvrede, de Unie van Utrecht 
en andere eolemneele acten en eeden. 

Het 2e Lid, de Bidderschap, vond het goed en wilde dat 
het zoo spoedig mogelijk zou gepubliceerd worden. 

Het 3e Lid, de Stad en Steden, van welke de stad 
Utrecht zieh dadelijk op den voorgrond stelde, beweerde 
dat de Staten onbevoegd waren om iets te besluiten over 
de conventen, kloosters en geestelijke goederen gelegen 
binnen de stad Utrecht en derzôlver vrijheid, tot bewijs 
daarvoor zieh beroepende op zeker Baadsbesluit van Utrecht 
genomen op St. Serväasdag 1446. 

De Magistraat te Utrecht had dan ook bij het tot stand 
komen der Beformatie  reeds dadelijk beschikt over de goe-
deren van conventen, kloosters en andere geestelijke in-
stellingen, de vijf  Capittelen opgeheven, de uitoefening 
âèt Boomsche religio binnen de stad en de vrijheid ver-
boden en wijders als oppermachtig heei< en meester be-
schifct  (zie Bijl. C.). 

De beide andere Leden der Säten echter wilden deze 
bevoegdheid en Suprematie der stad Utrecht niet erken-

1) Dit besluit van den Baad hield in, dat verboden werd voortiaan 
eenige goederen gelegen binnen Utrecht tot geestelijke goederen te 
maken buiten toestemming van den Magistraat, met verbod tevens 
aan de Schepenen om over de overdracht van goederen tot zoodanig 
einde te mögen staan. 
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nen, tengevolge waarvan de stad Utrecht, ter vergadering 
van 6 Mei 1580 (Bijl. A. 3), genoegen nam, dat voors-
hands aan de geestelijkheid, ook binnen Utrecht, zou 
geinterdiceerd worden om eenige van hare goederen te 
vervreemden buiten consent der Staten en verder zou be-
volen worden een staat dier goederen in te leveren, en dat 
de publicatie dier verordening ook binnen de stad Utrecht 
zou mögen geschieden, doch onder uitdrukkelijk protest, 
daarentegen, dat den Staten zou compefceeren  eenige juris-
dictie over de geestelijkheid en hare goederen gelegen bin-
nen de stad en hare vrijheid, begeerende daaromtrent in 
haar geheel te blyven, en daarvan acte verzoekende. Daar-
van werd aan de Stad acte verleend, doch onder contra-
protest der Staten, die ook in'hun geheel wilden biijven 
ten aanzien der rechten, hun volgens de Unie toekomende. 
Over dit en de vordere punten vervat in eene Memorie 
der Gedeputeerden (Bijl. A. 4) om te stellen  Ordre  op de 
geestelicheyt  ende  hare goederen,  schynt men het in den boe-
zem der Staten ook niet eens te hebben kunnen worden; 
doch als modus  vivendi  en provisioneele maatregel werd ter 
vergadering van 6 Juni 1580 (Bijl. A. 6) besloten om uit 
de Geestelijkheid, de Bidderschap en de Stad (en Steden) 
de aldaar vermelde drie leden te committeeren om vooreerst 
aan de conventen, kloosters, pastoryen, vicaryen, etc. ge-
legen in het Sticht, namens de Staten, te interdiceeren 
eenige alienatie of  bezwaring van hunne conventen en 
goederen te doen, directelijk of  indirectelyk, tenzij met 
consent der Staten, met bevel om binnen 14 dagen aan 
Gedeputeerden in te leveren eenen inventaris der respec-
tieve goederen, met opgaaf  der lasten daaruit gaande en 
eene verklaring of  zij al dan niet bereid waren daaraan 
te voldoen. 

Vervolgens werd er besloten, dat er uit het collegie van 
Gedeputeerden drie leden zouden benoemd worden, die 
provisioned het opzicht zouden hebben over de kloosters 
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en conventen en de goederen daartoe behoorende, als ook 
over de verdere geesfcelijke  goederen, beneficien  en officien, 
zoo ten platten lande als in de Steden, met uitzondering 
nogtans van die der vyf  capittelen binnen Utrecht. 

Eene ampele instructie voor die drie Gedeputeerden, 
(Bijl. A. 8) werd ontworpen, waarover door de Ridderschap 
en de Stad en Steden (buiten het I e Lid om) werd be-
raadslaagd, waarvan het gevolg was dat deze beide Leden 
der Staten (de stad Utrecht was inmiddels handzamer ge-
worden) verklaarden er zieh in hoofdzaak  wel mede te 
kunnen vereenigen. De Geestelijkheid, als I e Lid der 
Staten, kon er zieh echter in geenen deele mede vereeni-
gen, niettegenstaande de vijf  capittelen daar bij niet be-
moeielijkt werden, maar vrij bleven in hunn ehandelingen 
en administratie der kapittelgoederen. Zij vermeende te 
moeten opkomen voor de rechten der mindere geestelijk-
heid en beweerde dat de ontworpen bepalingen over de 
kloosters, kloosterlingen, conventen en verdere mindere 
geestelijkheid waren in stryd met de overdracht der tem-
poraliteit aan Karel V, waarbij in der tijd aan de geeste-
lijkheid beloofd  was „haere vrije administratie ende on-
derwijndt te laeten ende gebruyeken"; als ook met de 
Pacificatie  van Gend (Utr.  Plac.  I. p. 42), de generale 
Unie, (ibid.  p. 46) de satisfactie  van zijne Excellentie den 
Staten van Utrecht gegeven (ib.  p. 47), de nadere Unie 
(van Utrecht), (ib.  p. 58) de Religionsvrede en in het 
bijzonder met het schrijven van zijne Excellentie van 20 
Augustus 1580: „waarbij aan die van de stadt expresselijck 
geinterdieeert es die vijff  Godthuysen te molesteren ofte 
hemluyden die goederen van dien te onderwynden." „Waer-
omme die andere Staten hemluyden behoirden te reguleren 
achtervolgende dzelue contracten, zoo solempnelijck ge-
maeckt ende bezwoeren als zijnde juris gentium ende dien 
volgende de beuelen van zijne Excellentie, ende insonder-
heyt aengesien die qualiteit die hij dragende es, ende 
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zulcx die van de geestelijkheyt fce  laefcen  die vrye admini-
strate van haerluyder goederen." 

Zij gaven echter te kennen bereid te zijn om te beloven 
aan de Staten, dat zy hunne goederen niet zouden ver-
vreemden. Wijders werd daarbij door de vijf  capittelen : 
„voor zoo veel die secundaire clergie aangaat", gezegd — 
dat de capittelen bereid waren om een uit hun midden 
te com mitteeren : „om opsicht te hebben op de goederen 
van de tweede clergie (wesende buyten die vijff  goidts-
huysen, haere suppoosten ende andere gepreuiligeert) ten 
fyne  dzelue goederen zullen wesen geconserveert tot be-
hoeff  van de conventen respectivelijck. Welverstaende dat 
zij nyet vorder heur die zaecke van de conventen intro-
mitteren en besoigneren anders dan hierna gespecificeert 
en geapostilleerd es." 

Omtrent de verdere details dezer verklaring van het 
I e Lid, bevattende bedenkingen tegen de meeste der be-
palingen in de Memorie der Gedeputeerden vervat, verwij-
zen wij naar het stuk zelf  onder Byl. A. 9 medegedeeld. 

Op deze bedenkingen door het I e Lid, de Geestelijk-
heid, aangevoerd tegen de ontworpen Instructie, werd 
door Gedeputeerden, ter verdediging van hun concept, 
ingediend eene Memorie  van de  swarichheyden  beuonden int 
advys  bij de  Gedeputeerden  van de  vijff  collégien  binnen Utrecht 
gegeven op de  Instructie  van de  gedeputeerden  van de  Staten 
van Utrecht  gecommitteert  om opsicht  te nemen op de  geeste-
lijcke  goeden,  — te vin den in een register (n°. 186) op het 
prov. archief  te Utrecht aanwezig, tot titel hebbende Re-
gister  van de  Staten  van Utrecht  nopende de  geestelijkheid  en 
hare goederen  (loopende van 6 Mei 1580—21 Aug. 1581) 
fol.  46—53. 

In die Memorie van Gedeputeerden wordt tegen de be-
zwaren, door het I e Lid der Staten Gjfgeworpen,  in het 
algemeen aangevoerd, dat de Staten (d. i. het 2e en 3e Lid) 
in de tractaten, door het I e Lid aangehaald, geeneveran-
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dering begeeren te brengen dan die de loop des tijds en 
de verandering van religie medebracht, terwijl eene stricte 
tenuitvoerlegging dier tractaten groote ongelegenheid zou 
baren, weshalve de Staten het raadzamer achtten die in 
somtnige opziehten te wijzigen (mits conserveerende den 
Staat der vijf  collégien en hare goederen), dan door eene 
volledige observance dier tractaten ook die collégien bloot 
te stellen het een met hét ander te verliezen; 

Dat de capittelen een exempel daarvan konden zien ip 
hetgeen in Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Gel-
derland overzijde en elders in reguard van de geestelijk-
heid was geschied en zieh dus niet zoo te beklagen had-
den over maatregelen in hun eigen welbegrepen belang 
en tot conservatie van hun staat en goederen voorgesteld ; 

Dat de capittelen behoorden te bedenken dat zij, als 
vertegenwoordigende de geestelijkheid, de Unie van Utrecht 
mede hadden aangenomen en geteekend en daarbij was 
bepaald, dat aan de Staten der respective provincien de 
bevoegdheid was gelaten om zoodanige ordre te stellen op 
de religie en de geestelijkheid als zij tot conservatie van 
een iegelijks recht en goed  oorbaar zouden vinden, zoodat 
deze bevoegdheid zieh ook uitstrekte tot de goederen  der 
geestelijken ; 

Dat de gemeente, op 't punt van religie, zieh had ver-
anderd en de Roomsche religie cesseerde en mitsdien ook 
de kloosters en conventen cesseerden, even als ook de 
beneficien  in der tijd gefundeerd  tot godvruchtige diensten 
en doeleinden [vicarien], en de Staten bevoegd waren, 
krachtens de Unie van Utrecht, door de voorgevallen 
verandering van religie, die alsnu aan te wenden — „tot 
andere godtfruchtige  diensten dan die tot noch toe ge-
bruyet zijn geweest te conuerteren, daerdeur de goidtsdient 
gevordert ende goede luyden kynderen ter schole ende tot 
studeren gehouden moegen werden, om in tyden ende 
wijlen bequaem te moegen wesen met deen off  dander 
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maniere die republicque fce  dienen off  die Landen eenich-
sins anders nut oft  profijt  te doen, ende dat zulcx veel 
beter ende nutter es, dan dat men daerop zall onderhou-
den een deel Jeechgangers die noch tot goidtsdienst, noch 
tot werelt ofte  republicque nut en sijn." 

Dat mitsdien de twee Leden der Staten (Ridderschap en 
Steden) het nuttig en noodig achtende tot eonservatie der 
geestelijke goederen eenige ordonnan tien te maken, waar-
toe zij volgens de Unie gerechtigd waren, den derden 
Staat konden overstemmen, die geen redelijken grond voor 
zijne oppositie aanvoerde: — „also die Staten niet en ver-
staen dat zij om die opiniastrerie van één staet die goe-
deren van de geestelyckheyt behooren te laeten verlooren 
ghaen." 

Yerder treden de Gedeputeerden in eene uitvoerige 
wederlegging der bijzondere punten, te lang om daarbij 
stil te staan. Alleen zij  vermeid, dat daarby omtrent de 
Broederschappen  (vereenigingen van wereldlijke personen tot 
eenig godsdienstig doeleinde) J) te Utrecht wordt gezegd: 
„dat dewijlen die goederen van de broederschappen veel-
tyts qualyck gebruyct werden ende meer dickwyls in on-
nutheyt verteert worden dan tot Goidts diensten, dat die 
Staeten wel opsicht behooren te nemen, dat die goederen 
nyet gedissipeert maer geconserveert ende tot beteren 
eynde dan tot noch toe geemployeert worden , zulcx dat 
die van de geestelickheyt hier in gheen zwaerichheyt be-
hooren te maeeken, emmers gheen reden hebben zulcx 
te doen." 

Omtrent het bestemmen der goederen , ten dienste der 
Chorälen (koorknapen) gefundeert  tot een op te richten 
seininarium, zegt de memorie: dat de geestelijkheid daarop 

1) Zie de Statuten van eene dergelijke Broederschap (van Maria Mag-
dalena) te Amersfoort,  gecdnfirmeerd  door den Raad dier stad in 1527, 
bij v. Bemrael, Beschr. van Amersfoort,  I. pag. 117 en volg. 
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geene aanmerking kon maken, daar ook reeds bij het Con-
cilie van Trente was voorgeschreven oui de overschietende 
gelden, die niet noodig waren tot onderhoud van de Cho-
rälen, aan te wenden tot een seminarium. 

Ten slotte wordt door Gedeputeerden daarbij voorgesteld, 
dat uit ieder der drie Leden van de Staten een of  ineer-
dere zouden worden gedeputeerd om met elkander te be-
soigneeren over de differenten  en de punten van verschil, 
teneinde zieh zoo na mogelijk daarover te verstaan en van 
hunne besoignes rapport uit te brengen en verder aan deze 
zaak een einde te maken zooals bij meerderheid van stem-
men zou beslist worden, daar de zaak zonder schade geen 
uitstel kon lijden. 

Deze Commissie uit de Staten werd dan ook benoemd 
en bracht van hare onderlinge conferentie  een rapport 
uit aan de Staten, ten opschrift  voerende: 

Memorie  van tgheene bij die  van Gedeputeerden  van de  vijff 
capittelen,  Ridderschap,  Stadt  ende  Steden  van den Lande van 
Utrecht  gedaen  es opt different  van die  Instructie  gemaect  op de 
conseruatie  van de  geestelijcke  goederen,  opgenomen in het ge-
melde Register n°. 186 van het prov. archief  fol.  53v—55v. 

Daarin worden nagenoeg alle de artikelen van de ont-
worpen Instructie goedgekeurd, behoudens eenige onbe-
duidende wijzigingen en bijvoegingen. 

Waarschijnlijk waren de leden dier Commissie, afgevaar-
digd door de Geestelijkheid, toen overstemd door die van 
de Ridderschap en Steden, want het is vreemd, dät de 
afgevaardigden  van het I e Lid nu op eenmaal alles zouden 
goedgevonden hebben wat de Geestelijkheid had bestreden 
in de Staten Vergadering. De Capittelen waren dan ook 
gansch ongeneigd zieh neerteleggen bij de beschouwingen 
in die Memorie vervat, zooals zulks blijkt uit eene daarop 
gevolgde Memorie, door de stad Utrecht aan de Staten in-
gediend, te vinden in het gemeide Register n°. 186, op het 
prov. archief  berustende, waarin de stad Utrecht nader 
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formuleerde  wat in 't byzonder van de vijf  Capittelen kon 
en behoorde gevorderd te worden, en hoe deze daartoe zou-
den kunnen gedwongen worden, indien zij bleven volharden 
in hunnen tegenstand tegen de beide andere Leden der 
Staten. 

Daar deze Memorie der stad Utrecht tevens een over-
zicht geeft  van den stand der zaak op dien oogenblik, is 
het niet onbelangrijk den aanvang van het stuk en de 
zinsneden, betrekking hebbende op dwangmiddelen, woor-
delijk mede te deelen. 

(Fol. 56—60.) Memorie  van tgeene te doen staat  in de 
saehe van die  van de  GeestelijcJeheit. 

„Alzoo die van de Ridderschap ende Steden slants van 
Utrecht naer dat zij eenighe vuyten haeren gecommitteert 
hadden, die zeekere articelen zouden concipieren om ordre 
te stellen op de geestelickheyt ende haere goeden, prin-
cipalijck ten eynde die goeden nyet en zouden verhandelt 
ofte  gedistraheert werden ende dat dzelue articelen gecon-
cipieert ende rypelijk naer voergaende beschryvinghe in 
de volle vergaderinge van de Staeten geresumeert ende 
gelesen, oock die van de geestelickheyt hierop gehoort, 
zijnde geslooten gearresteert ende daer beneffens  eenige 
gecommitteert zyn geweest die voorsz. poincten ende ar-
ticelen voorts zouden ter executie leggen, sonder dat tzelve 
alsnoch gedaen es, vermits weygeringe en tergiversatie van 
de vijff  capittelen, — Soo hebben die van de stadt Utrecht, 
bemerckende dat deur langer vertreck van de executie 
van de voorsz. articelen die zaecke van de voorsz. geeste-
lijckheyt, van de voorsz. capittelen ende oock vande Stàe-
ten dagelicx meerder confusie  verlopen, ende dat zoo verre 
hierinne nyet proinptelyck geremedieert werde te beduch-
ten waere dat int eynde die goeden van de voorsz. capit-
telen gedestrueert ende eiders vertogen zouden werden 
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tot uterlycke ruine vande stadt Utrecht, die daerom over 
all die goederen ende staet van de voorsz. geestelijckheyt 
naer gelegentheyt van tijt ende zaeke begeert te conser-
ueren, — Soo ist dat die van de stadt Utrecht goet gevonden 
hebben eerst den Staeten van Utrecht voor te geuen, off 
nyet geraeden zal zyn, die van de geestelickheyt voor te 
houden dese naevolgende poincten, ende hem aftevragen 
off  zij simpelijck dzelve willen naegaen ende achtervolgen 
en bij geval van refus  hemluyden sonder langer vertreck 
met behoorlijke middelen constringeren dat zij realick ende 
metter daet die voirsz. articelen naecommen. 

Ende eerst dat men hen voorhoude of  zij luyden die 
voorsz. poincten ende articelen, by de voorsz. Ridderschap 
Stadt ende Steden van den Lande van Utrecht eendrach-
telijck geslooten, willen naegaeen ende achtervolgen in die 
forme  die liggen ende bij de voorsz. Staeten gearresteerd 
zyn. Ende ingevalle jae, dat zijluyden eerst die Staeten 
leueren acte, bij dewelcke zy zullen louen gheen goederen 
te veralieneren, vercopen noch versetten, in den forme 
alst beworp, hierby geexhibeert, medebrengt, oft  zoo zij 
zulcx langer weygerigh blijven dat men bij de stadts 
clocke, zoo van Utrecht als andere Steden zal opentlyck 
doen publiceren dat die vyff  capittelen voorsz. verboden 
es gheen goeden te vervreemden, vercopen, versetten, 
belasten, noch bezwaeren, ende oock verclaren voor null 
ende onweerde te houden alle tgheene zijluyden tzeder de 
maent van gealieneert, vercocht, belast of  be-
zwaert hebben." 

(Eol. 59.) „Item dat men hemlu/den generalijck zall 
afvragen  off  zij hem voortaen willen conformeren  dat by 
die twee Staeten eendrachtelijck geresolueert ende gesloo-
ten zall zyn ende tzelue metterdaet ende sonder eenighe 

1) Opengelatea. 
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tergiversatie willen naercommen ende achtervolgen, soo 
men verstaet den dienst van tlandt hierinne gelegen te 
zijn. Ende zoo verre zijluyden hem hierinne weygerieh 
maecken oft  vertrecken, generalijck andtwoordt te geuen, 
oft  nyet geraeden zal zijn dat  men yder  een voor hooft  äff-
vrage off  zijluyden  hem naer den inhouden  van desen willen 
reguleren  met vercläringe  dat  men die  geenen die  w ederfort  zieh 
zijn ende  die  resolutie  van• den Staeten  nyet naercommen en 
willen,  nyet en dunet  in de  Staeten  te lijden,  noch in gheen 
vergaderinge daer men van Landts zaecken tracteren zall, 
of  eenich ander gelijcke peene." 

(Fol. 60.) „Item dat men die van de geestelickheyt 
vrij openlijck verclare, dat men nyet gemeynt es daegelicx 
met hemluyden besieh ende gemoeyt te zijn op de executie 
van de ordonnantie off  decreten van de Staeten ; dat zij 
daeromme eens absolutelijck haer meyninge hierop seggen 
ende dat bij faulte  van die die Staten daerinne dencken 
te versien zoo zij te raide vinden zullen, ende haer reso-
lutie metter daet te werck ende ter executie te leggen, 
zoo zij tot des Landts welvaert ende conseruatie van de 
stadt ende goeden dienlichst vynden zullen, sonder eenigh 
voorder versoeck aen hemluyden meer te doen. — Item 
dat men, dese zaecke gedaen zijnde, gedencke met die van 
de geestelickheyt zoo te handelen dat zij haer goederen 
die zij in den lande van Utrecht leggende hebben, ontlas-
ten — mits dat men hen sal consenteren bij aduys van 
de Staeten eenige goeden buyten Landts gelegen te moe-
gen vërcopen oft  belasten." 

De vordere inhoud dezer memorie loopt over de diverse 
bepalingen van de voorgestelde Ordre  op de  geestelijkheid 
en de Instructie  der drie Gedeputeerden, voor zoo veel 
betreft  de vijf  capittelen, die de Stad hier en daar ver-
scherpt wilde hebben. 
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Zoo  als uit het bovenstaande blijkt, was de Stad Utrecht 
nog al kort aangebonden en categorisch in hare voorstel-
len en de aan te wenden dwangmiddelen. In het alge-
meen heerscht er een bitse toon in dit stuk; bijv. 

(Eol. 59.) „Item dat diegheene [van de geestelichheyt] 
die in openbaer hoerdom sitten, haer concubinen zullen 
ten echt trouwen, off  dat zij die van hem setten zullen 
op peyne dat zoo verre zijluyden naer d'eerste vermanin-
ghe, hemluyden hier van gedaen , bevonden worden in hoer-
dom te sitten, zij verbeuren zullen dien incommen van haer 
bénéficié,  ende voor die tweede reyse zoo verre zij  noch 
in gebreke blijven, gesuspendeert zullen wesen een jaer 
van de vruchten van haer beneficien  off  officien,  die geap 
pliceert zullen werden tot die gemeen zaecke. Ende zoo 
verre zijluyden, die derde reyse vermaent zijnde, nyet en 
obedieren, zullen van haer beneficien  ofte  officien  respec-
tivelijck gepriueert werden ende dat die van de stadt hier-
van dexecutie zullen doen." 

De stad Utrecht met de kleine Steden, t. z. uitmakende 
het 3e Lid der Staten, verstond zieh met de Ridderschap 
over hetgeen men van de Geestelijkheid, als I e Lid, en 
speciaal betreffende  de vijf  capittelen, verlangde geobser-
veerd te hebben. Zij dienden gezamenlijk in: eene 

Memorie  van tgheene die  van de  Ridderschap  Stad  ende  Ste-
den van den Lande van Utrecht  versoecken dat  die  van de  gees-
telickheyt  generalijck  zullen  voorcommen, volgende  dordinantie 
ende  resolutie  van de  Staeten  tot  meermael  ende  merckelijck  op 
den  11 Augusti  Anno (15)80 (zie Bijl. A. 8) genomen ende 
op de  peyne daerinne  begrepen. De inhoud is medegedeeld 
onder Bijl. A. 11. 

De Capittelen lieten zieh echter door dit ultimatum der 
beide andere Leden der Staten niet overbluffen  en ver-
klaarden kort weg: „dat zij d'ordre voor de geestelickheyt 
ende haere goederen gemaeckt houden voor nul ende van 
onweerden"; waarop de Ridderschap en de Steden, ter 
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vergadering van 24 October 1580, harerzijds verklaarden 
dat zij die Ordonnantie staande hielden „ende dat men 
dye zall doen approberen bij de Unie, ende hebben omme 
dye approbatie te vervolgen gedeputeerd Fredrik Vuyten 
Engh ende Maximiliaan Bäk" (Bijl. A. 10). 

De approbatie bleef  echter lang uit, daar eerst in 1586 
hierop eene decisie inkwam door toezending aan de Staten 
van een ontwerp tot regeling der geestelijke goederen, op 
verzoek van den Stadhouder door den Baad van State 
opgemaakt. Inmiddels gingen gedurende dit tijdsverloop 
de drie Gecommitteerden uit de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, die, als gezegd, door de Staten benoemd waren 
om voorloopig het toezicht te houden over de geestelijke 
goederen in het algemeen en de noodige voorzieningen 
daarin te bewerkstelligen (zie bl. 120), hun'gang, voorna-
melyk met order te stellen op de kloosters en conventen, 
zonder zieh veel te bemoeien met de Capittelen. 

Bovendien vaardigde de Stadhouder met het Hof  van 
Utrecht, den 26 Augustus 1581, op verzoek der Staten van 
Utrecht, een Placaat uit, waarbij het verbod van de exer-
citie der Boomsche religie, door de Staten reeds uitge-
vaardigd, op nieuw .werd gedaan, met bedreiging eener 
boete van 25 gouden realen voor de pastoors en verlies 
van hunne cure ot bénéficié,  en voor de toehoorders op ver-
beurte van hun opperste kleed. Echter werd daarby aan 
de pastoors, die toen nog aanwezig waren, toegestaan om 
des zondags in de parochiekerken godsdienst te mögen 
houden zonder de Boomsche ceremonien en het woord 
Gods te mögen prediken uit het oude en nieuwe testa-
ment, zonder iets te mögen zeggen dat tot bevordering 
der Boomsche religie of  tot nadeel der Gereformeerde  re-
ligie zou kunnen strekken, als ook om kinderen te mögen 
doopen, zonder nogtans eenige Boomsche ceremonien 
daarbij te gebruiken, en alleen op de wijze als bij onzen 
Heere Jesu Christo ingesteld is. Wijders werd daarbij 

Bij dr. en Meded. IY. 9 
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bepaald, dat indien eenige dorpen begeerden de exercitie 
van de Gereformeerde  Religie , hun zulks zou worden ge-
aecordeerd. 

De verdere bepalingen van dit Placaat (te vinden Utr. 
Placaatb.  I pag. 350) betreffende  de viering van den zon-
dag, zijn voor ons onderwerp van minder aanbelang. 

In 1586 kwam eindelijk het gezegde concept in van 
Redressement  op de  geestelijke  goederen,  voerende den datum 
van 5 en 7 October 1586, ontworpen door den Raad van 
State, op verzoek van den Stadhouder, alsnu onderworpen 
aan de deliberate der drie Leden van de Staten van 
Utrecht. Dit stuk is onder Bijl. A. 12 in zijn geheel me-
degedeeld, weshalve wij daarnaar verwijzen. In de hoofdzaak 
komt het overeen met de Ordre  op de  geestelicheyt  ende  hare 
goederen  (Bijl. A. 4) en de Instructie  voor de drie Gedepu-
teerden (Bijl. A. 8), die men tot beter verstand daarmede 
dient te vergelijken. Het is echter minder uitvoerig. Bo-
vendien zijn daarin geene bepalingen over de vijf  Capit-
telen vermeld (misschien om de aanneming door het I e Lid 
der Staten zoo veel mogelijk te bevorderen), terwijl bij 
art. 5 de goederen, vicarien en beneficien  der kapittelker-
ken te Utrecht en die daarin waren gefundeerd,  speciaal 
uitgezonderd worden van hetgeen daarbij bepaald was om-
trent die, gelegen in de stad, Steden en ten platten lande. 
De wijzigingen die bij de beraadslaging daarover in de ver-
gadering der Staten van 27 en 28 October 1586 gemaakt 
werden, gingen dan ook uit van het 2e en 3e Lid, welke 
Leden op soromige punten het echter met elkander nog niet 
geheel eens waren. l ) Desniettemin werd het Redressement 
op 27 November 1586 ook door Leycester goedgekeurd, 
onder de clausula salutaris „Et sil y Reste quelque chose 

1) De beraadslagingen en besluiten oyer dit ontwerp van den Raad 
van State zijn, naar de destijds bestaande gewoonte, in margine van 
het concept gesteld : dus zeer kort. 
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encore non plainement resolue, ou en laquelle les trois 
estats (TUtrecht ne sont point du tout d'accord, Son Ex-
cellence l'autorise [Monsieur le Comte de Nyenwenaer] 
dy pourvoir et concilier les opinions différentes  par toute 
voye de raison." 

Het I e Lid legde zieh daarbij neder, zoodat dan einde-
lijk de zaak der geestelyke goederen (daaronder begrepen 
de vicariegoederen) met vallen en opstaan op eenen tame-
lijk geregelden voet kwam. Er werd nu, overeenkomstig 
het bij art. 9 en 10 bepaalde, eene Commissie benoemd, 
bestaande uit drie leden der Staten, namelijk één uit ieder 
Lid, waartoe benoemd werden Mr. Johan van Schade, Jonk-
heer Lubbert van Parijs van Zuydoort en Corn élis Mals-
sen, welke Commissie den naam droeg van Directiekamer. 
Aan haar was de verdere ten uitvoerlegging van het Re-
dressement  opgedragen. Deze gedeputeerden uit de Staten 
tot de directie  der geestelyke goederen stonden onder het 
oppertoezicht der Vergadering der Staten. Hunne acta 
zijn gedeeltelijk aanwezig op het prov. archief,  loopende 
van 21 Eebr. 1587—24 Sept. 1588 (Beg. n°. 188; — bl. 
48 gedrukte Inventaris), waarin hunne instructie, aan het 
hoofd,  is opgenomen. 

De vijf  Capittelen behielden de administratie en het be-
heer hunner respectieve capittelgoederen (daaronder begre-
pen die der vicariegoederen in hunne kerken gefundeerd) 
en de benoeming der canunniken, prebendarissen en ver-
dere officien,  doch onder agreatie der Staten. Zij konden 
echter hunne goederen niet anders dan met toestemming 
der Staten vervreemden of  bezwaren. Daarentegen lieten 
zij de mindere geestelijkheid en de kloosters Schieten, 
waarschynlijk in de overtuiging dat de Gereformeerde  reli-
gie reeds zoodanig wortel had geschoten dat het voor goed 
uit was met de Boomsche hiérarchie en de Capittelen zieh 
niet meer konden besehouwen in waarheid te represente-
ren de geheele geestelijkheid,  ofschoon  men hen als I e Lid 

9* 
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dien rang liet behouden ; de benaming echter van de  Gees-
telijkheid  veranderde men weldra in die van de  Geëligeerden 
uit de capittelen. 

De zoogen. tweede  Clergie  te Utrecht, d. i. de parochie-
kerken, wist zieh echter staande te houden en te eman-
cipeeren, nu er geen Bisschop meer was; doch de Vroed-
schap begon zieh nu langzamerhand de opperdirectie toe-
tekennen, die vroeger bij den Bisschop berustte. 

De Capittelen van St. Joris te Amersfoort,  van St. Jan 
te "Wijck by Duurstede, van St. Jan Baptist te Montfoort 
en Ste. Cunera te Rhenen (IJsselstein behoorde destijds 
niet tot Utrecht) bleven als Collégien bestaan, of  ten 
minste als op zieh zelf  staande administratien van daartoe 
behoorende geestelijke goederen en bezittingen, waarover 
afzonderlijke  rentmeesters werden aangesteld (waarover 
nader). 

De kloosters, conventen en broederschappen, zoo te 
Utrecht als elders, moesten het echter ontgelden, daar hun 
de administratie over hunne goederen, volgens art. 12 van 
het Redressement,  werd ontnomen, die opgedragen werd aan 
rentmeesters door de Staten aantestellen, terwijl bij art. 27 
der Instructie voor de Directiekamer, uit kracht van art. 3 
Redressement,  werd bepaald dat zy „aldiegene die noch in 
de Conventen syn, 'tzij mans als vrouwen, zullen doen 
separeren ende van den anderen doen schijden, alsoe dat 
het voor geen forme  van convent off  vergaderinge gehou-
den wordt." — Zij die in de opgeheven kloosters bleven, 
ontvingen bloot alimentatie. Spoedig daarna werd beslo-
ten geene verdere kloosterlingen meer op te nemen, zoodat 
die weldra uitstierven. De prebenden en verdere gelde-
lijke beneficien  daaraan verbonden (voor zoover de bege-
ving daarvan in stand werd gehouden) werden echter aan 
de daarmede eventueel begiftigden  uitgekeerd uit de op-
brengsten der goederen van de respectieve kloosters of 
conventen, en werden zelfs  gedeeltelijk behouden, echter 
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met die faijziging,  dat de begeving daarvan kwam aan de 
Staten of  hunne Gedeputeerden. 

Er bleef  echter zwarigheid bestaan tusschen de drie 
Leden der Staten over de vraag, of  de Staten, en namens 
hen de Direetiekamer, het beheer zouden hebben over de 
goederen van alle  abdijen, kloosters en conventen in -de 
provincie gelegen en de begeving der beneficien,  dan wel 
of  die geheel of  gedeeltelyk zou komen onder het bewimd 
der Steden, waarin die gelegen waren. 

De Stad Utrecht had, als gezegd (bl. 118), reeds in 15:80 
beweerd, dat haar het beheer toekwam voor de goederen 
binQen de stad en vryheid gelegen. Bij de beraadslagiing 
over het Redressement  op de  geestelijke  goederen  in de Stat&n, 
ter vergadering van 27 October 1586, gaven ook de kl ei-
nere Steden t. w. Amersfoort,  Wijk bij Duurstede, Ebe-
nen en Montfoort,  bij de behandeling van art. 3 (zie Biyl. 
A. 12) te kennen, dat hunne principalen „geresolve»ert 
waren d'administratie van de geestelijcke goederen in hsaer 
Steden thuys behoorende zelfs  aen haer te behouden, imo-
gende lijden dat die stadt van Utrecht van gelijcken doest"; 
doch zij boden daarbij aan dat zij hunne geestelijken (pre-
dikanten) uit de inkomsten dier goederen behoorlijke sali-
mentatie zouden uitreiken en het overschietende zouden 
aanwenden „totten dienste Goidts , seminarium ende «der 
armen", onder belofte  tevens, dat zij daarover zouden a an-
stellen eenen Protestantschen rentmeester, die rekeniing 
zou doen aan de Magistraat der stad en dat zij daarvan 
een afschrift;  zouden toezenden aan de Direetiekamer door 
de Staten benoemd, die dezelve zou examineeren en on-
derzoeken of  de gelden ten dien einde waren besteed. 

De Staten echter begeerden alstoen de bepalingen van 
het ontworpen concept Bedressement te behouden en 
wenschten dat de Steden zieh daarmede zouden vereeni-
gen of  anders het different  zouden onderwerpen aan zijne 
Excellentie; welk voorstel de Steden verlangden aan bare 
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lastgevers te mögen onderwerpen, ten einde daarop nader 
rapport uittebrengen. Art. 3 werd dus onder reserve 
aangenomen. 

De zaak werd later in dier voege geregeld, dat een ge-
deelte dier goederen kwam onder het beheer der Staten en 
de rest onder die respectieve Steden ; doch hierover nader. 

Wat men in 1586 en later al dan niet onder geestelijke 
goederen,  in het Redressement vermeld, verstond, is noch 
daarin noch elders ooit bepaald gezegd. Doch uit de han-
delingen der Staten is op te maken, dat zij daaronder alleen 
verstonden de goederen der kloosters en conventen, der 
Balije te Utrecht, van de Orde van St. Jan, der Broe-
derschappen, der pastorien, kapellarien, kosterien en der 
mindere geestelijkheid of  2e Clergie, als ook der Capit-
telen te Amersfoort,  Wijk bij D., Montfoort  en Rhenen, 
en eindelijk alle goederen van vicarien in kerken, kapellen 
of  zelfs  gasthuizen gefundeerd. 

Daarentegen werden onder de geestelijke goederen niet 
gerekend: „de goederen gedestineert tot reparatie ende 
onderhoudinge van de Kercke [kerk-fabriek]  ende totte 
potte ende armen" [armengoederen] (zie art. 5 Redres-
sement) noch ook die van gods- en gasthuizen. 

Er kwam echter eene scheiding der geestelijke goede-
ren tot stand, in dier voege dat de goederen der abdijen, 
kloosters en conventen door afzonderlijke  rentmeesters wer-
den geadministreerd, en daarvoor afzonderlijke  Comptoiren 
werden ingesteld. Evenzoo werd een dergelijk afzonderlijk 
comptoir ingesteld voor de goederen behoorende tot pasto-
rien, vicarien, capellarien en kosterien, mitsgaders de goe-
deren van de broederschappen 1 ) gelegen in de stad, steden 

1) Later werden echter de Broederschappen te Utrecht gesteld 
onder beheer der Regeering aldaar, die in 1615 de Broederschappen 
ophief  en de goederen daartoe behoord hebbende onder een afzonder-
lijken rentmeester stelde. 
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eil lande van Utrecht, met een specialen rentmeester, ten 
einde uit de gezamenlijke inkomsten dier goederen, die  tot 
ééne  massa werden  gebracht,  (art. 5 Redressement), de predikan-
ten, schoolmeesters en kosters te onderhouden. Tot Rent-
meester van dit comptoir, genaamd: Comptoir  der  geedelijke 
of  gebeneficieerde  goederen  (dat eigenlijk, even als de ande-
ren, een onderdeel was der finantiëele  administratie van 
de Staten) werd, ter vergadering der Staten van 28 Oc-
tober 1586, aangesteld Eloris van Weede (Bijl. A. 13), 
wiens instructie op 10 Julij 1587 door de gemeide Com-
missie uit de Gedeputeerde Staten tot directie van de 
geestelijke goederen (Directie-kamer)  werd vastgesteld (Bijl. 
A. 14). Op dit Comptoir der geben, goederen, dat in 
onmiddellijk verband stond tot de vicarien, vooral ten plat-
ten lande, komen wij nader terug bij de behandeling der 
vicarien. 

Behalve op dit comptoir, had de Direetiekamer, als ge-
zegd, ook het opzicht en toezicht over de rentmeesters 
en het beheer der overige (gewezen) geestelijke goederen, 
terwijl zij zelve stond onder de Staten. 

Er begon nu ten minste eenige orde in den chaos van 
verwarring te komen, ofschoon  de Bentmeesters der gees-
telijke goederen nog al eens zwarigheden ontmoetten; in 
't bizonder de Ontfanger  of  Rentmeester der gebenefieeerde 
goederen, die lang niet alles kon innen en volvoeren wat 
hem was opgedragen, wegens tegenwerking en gemis aan 
medewerking der daartoe verplichte personen, collégien 
en corporatien. Bovendien werd later zijne administratie, 
in strijd met de oorspronkelijke bedoeling, zeer besnoeid, 
en beperkt tot de goederen der pastorien, capellarien, 
vicarien en costerien ten platten lande, gelegen in het 
Overquartier,  Eemland  en het Nederquartier,  terwiji die te 
Utrecht en in de kleine Steden gelegen er buiten bleven, 
overeenkomstig de reserve die de Steden reeds bij de behan-
deling van art. 3 en 5 van het Bedressement gemaakt 
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hadden om die zelve te mögen beheeren en administreren 
(Bijl. A. 12). 

Wij hebben eenigszins breedvoerig den gang en de ge-
schiedenis van de regeling der geestelyke goederen in 
'talgemeen, onmiddellijk na de Reformatio,  uiteengezet 
en de daarop betrekkelijke stukken en memorien zooveel 
mogelijk in de Bijlagen medegedeeld, omdat uit die ge-
schiedenis en uit de stukken zelven het best blijkt, wat 
de leidende gedachte der Staten is geweest bij de regeling 
der (gewezen) geestelijke goederen, als ook welk doel zij 
daarbij voor oogen hadden, daar men er wel eens in heeft 
misgetast, door te veel eigene gedachten en inzichten te 
laten gelden voor de meeningen der Staten, en de zaak 
in plaats van historisch te veel theoretisch te behandelen, 
zooals o. a. bij de behandeling der vraag: wie eigenaar is 
der vicariegoederen ? (in §.. 2 ütrechtsch vicarierecht) zal 
bhjken. Niemand kon beter dan de Staten zelven weten 
wat zij eigenlijk wilden en bedoelden. 

In de eerste plaats stond bij hen vast, dat de  Kerk,  d. i. 
de Roomsche Kerk, want eene andere bestond er niet voor 
de Reformatie,  als lichaam in den Staat, of  naast of 
bo ven den Staat, had opgehouden te bestaun, doordien de 
bevolking van religie was veranderd; dat bijgevolg ook de 
Roomsche hierarchie had opgehouden en zelfs  de Paus met 
sijnen aanhangh waren geworden en verklaard: „capitael 
vianden  van den lande",  zoodat er ook van bona ecclesiae 
aan de kerk toebehoorende geen sprake meer kon zijn. 

Dat de Protestantsche religie, nu de Roomsche cesseerde, 
daarvoor als  kerk  was in de plaats getreden, lag ook niet 
in hun geest. Zij hielden het er niet voor, dat de geeste-
lijke goederen of  juisker gezegd de gewezen geestelijke goe-
deren, die geseculariseerd waren en daardoor wereldlijke 
goederen waren geworden, alsnu jure successionis eigen-
dorn der Protestantsche kerk waren geworden. 
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Dit laatste werd zelfs  kraehtig bestreden door de Staten 
toen in de 17e eeuw door de theoîogen, met de Voetianen 
aan het hoofd,  werd vooropgesteld, dat de geestelijke goe-
deren (daaronder begrepen de vicarien) alsnog behoorden 
aan de (Protestantsche) kerk en alleen ten haren behoeve 
of  tot andere piae causae mochten aangewend worden. Toen 
deze strijd te veel twist en beroering onder het volk te 
weeg bracht, maakten de Staten er een eind aan, door by 
Resolutie van 21 Julij 1660 te verbieden, dat er over de 
geestelijke goederen werd gesproken of  gehandeld. De 
Staten Spraken later dan ook liefst  niet méer van gees-
telijke goederen, maar van de  also genaamde  geestelijke goe-
deren, en verdoopten hun comptoir van geestelijke  goederen 
in dat van de gebeneficeerde  goederen,  d. i. goederen die tot 
beneficien  dienden. 

Doordien de Roomsche kerk ophield te bestaan en dus 
geen eigenaar der geestelijke goederen meer was, — voor 
zoo ver namelyk jure canonico eigendomsrecht  aan geeste-
lijke goederen denkbaar was, — moest er, nu die goederen 
tot wereldlyke werden gemaakt, ook iemand eigenaar van 
worden. Deze eigenaar was de Staat, d. i. de Souverein 
van den lande, en wel jure publico, t. w. krachtens de 
Unie van Utrecht, waarbij iedere provincie Souverein werd 
verklaard in haar eigen gebied en boveudien in art. 13 
was bepaald, dat over de religie en de goederen  der gees-
telijkheid kon beschikt worden naar goedvinden, terwyl, 
ter nadere uitlegging van dien, bij resolutie der Staten 
Generaal van 1 Julij 1581 *) was bepaald, dat: „yder pro-
vincie in besunder ende particulier geauthoriseert werd 
om te mögen disponeren van de geestelicke goederen, in 
hun quartier gelegen, gelick si naer aile redelicheyt sullen 

1) Zie deze resolutie (niet vermeld in het Groot Placaatboek) bij 
van Beuningen: Geestelijk  kantoor  van Delft,  bl 14 en Mr. Boeles: 
Geestelijke  goederen  in de  provincie  Groningen,  bl. 47. 
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bevinden te behooren." Hierop beriepen zieh dan ook de 
Staten van Utrecht in eene Memorie inhoudende Deductie 
hunner rechten, ingezonden aan de Staten-Generaal, 
omstreeks het jaar 1664, ter wederlegging van de remon-
strantie van den Franschen gezant, namens de Bidders 
van Maltha gedaan tegen de opheffing  der Balije van 
Utrecht dier Orde en de secularisatie der goederen daar-
toe behoord hebbende. 

Dit belangrijke stuk is te vinden in een Begister n°. 190 
op het prov. archief  te Utrecht, bevattende de reglemen-
ten, instruetien, memorien, etc. betreffende  de geestelijk-
heid en het beheer harer goederen, na de invoering van 
het regeeringsreglement van 1674 (pag. 49 van 'den ge-
drukten inventaris van het prov. archief)  fol.  476— 95. 
Het is afgedrukt  bij Matthaeus : Veteris  aevi analecta, 
I e edit. X. p. 479 seqq. en 2e edit. Y. p. 952 sqq. 

Daarin zeggen zij, dat de geestelijke goederen thans 
geene geestelijke goederen meer zijn, maar wereldlijke ge-
worden zijn, omdat de Boomsche religie heeft  opgehouden 
en de exercitie daarvan is verboden geworden. Dat zij, 
Staten van Utrecht, even als in de andere provincien was 
gebeurd, deze voormalige geestelyke goederen of  pseudo-
Ecclesiastica  ende  ad  pios usus sensu Pontificio  geconsacreerde 
goederen  hadden aangeslagen en de vrije dispositie daarover 
hebben en die goederen hadden geseculariseerd en ontdaan 
ab omni spiritualitate  Pontificia  en dezelve hadden geinfereerd 
in Reipublicae  aerarium  (dit staat er woordelijk, V. p. 960); 
dat wel is waar de benamingen  als van ouds waren behou-
den, doch de zaJcen  anders waren geworden, daar die goe-
deren nu geemployeerd werden om eenige adellijke en 
andere familien  van de Gereformeerde  Beligie daarmede 
te vorderen en te benificieren.  J) 

1) De woordelijke inhoud wordt hieronder in § 1 en 2 Utr. vica-
rierecht medegedeeld. 
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De gang van redeneering is vrij duidelijk. — De Staten 
zeggen : wij hebben wel de oude namen behouden, maar 
eene nieuwe zaak is er van gemaakt. De gewezen gees-
telijke goederen zijn ons eigendom geworden ; wij hebben 
ze geannexeerd en kunnen er nu mede handelen zoo als 
wij willen, maar uit vrije gunst en zoolang ons zulks be-
lieft,  laten wy die goederen strekken ad pios usus ; niet 
omdat wij daartoe verplicht zijn, maar alleen uit goedheid. 

Onder de pios usus werd in de eerste en voornaamste 
plaats bedoeld, dat die goederen , waarvan de Staten het 
beheer en de administratie aan zieh hielden, moesten 
strekken tot onderhoud der predikanten en der school-
meesters, en het oprichten van een seminarium, later van 
een Illustre school en eindelijk van eene Universiteit. 

Het beheer der geestelijke goederen werd door de Sta-
ten uitgeoefend  door rentmeesters of  ontvangers dier ver-
schillende goederen, waarvan zij de revenuen hadden be-
stemd ad pios usus. Zij hadden daarvan gemaakt speciale 
fondsen  of  comptoiren,  zooals die destijds heetten. Werden 
er door hen, of  namens hen met hunne toestemming, 
goederen behoorende tot een dier comptoiren vervreemd, 
dan werd de koopsom, daarvoor verkregen, niet verbruikt 
tot allerlei andere doeleinden, maar belegd ten bate en 
ten name van het comptoir, in dier voege dat de koop-
penningen werden belegd in plechten of  meestal in obli-
gatien of  inschrijvingen (of  losrenten, zooals ze ook al ge-
noemd worden) op de.Provincie, staande ten name van den 
ontvanger of  rentmeester van het comptoir, doch waarvan 
de renten waren betaalbaar gesteld bij een der andere 
comptoiren der provincie*, zoodat .het comptoir wel is waar 
de huren der verkochte goederen miste, doch in plaats 

1) De Staten beriepen zieh alleen op de Unie, d. i. op publiek recht 
en volstrekt niet op den grond, dien men hun thans gemeenlijk toedicht, 
dat zij de geestelijke goederen hadden verkregen, als zijnde heerloos (bona 
vacantia)  en zonder eigenaar geworden; waarover nader in § 1 en 2. 
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daarvan jaarlijks een gelijk bedrag aan renten ontving als 
de jaarlijksche opbrengst der verkochte landeryen of  on-
roerende goederen placht te zijn, waardoor het in staat ge-
steld werd de uitgaven te kunnen blijven doen als van ouds. 

Het valt echter niet te loochenen, dat dit laatste lang-
zamerhand niet meer zoo consciencieus werd betracht, als 
eene volledige toepassing van het aangenomen systeera 
zou vereischt hebben, vooral bij de goederen, die de afzon-
derlijke leden der Staten of  de Steden in hun beheer ont-
vingen. Het ging er mede zooals hét met vele andere 
zaken gaat: l'appétit vient en mangeant, vooral bij de 
goederen der kloosters, broederschappen, enz. voor zoo ver 
die kwamen onder beheer der stad Utrecht en der kleine 
Steden, waarin die respectivelijk waren gelegen. De stad 
Utrecht verontschuldigde zieh echter daarmede dat de pre-
dikanten en Scholen haar zooveel geld kostten, dat zij 
wel genoodzaakt was van tijd tot tijd de kassen der 
respectieve rentmeesters dier goederen buitengewoon aan 
te spreken. 

Ook dient men te bedenken, dat vele dier comptoiren 
der provincie ad pios usus, met name dat der gebenefi-
ceerde goederen en dat van den convente en balije van 
St. Catharijne (waaraan een hospitaal voor zieken was ver-
bünden) alle jaren , soms tot een zeer belangrijk bedrag, 
door de Staten moesten gesubsidieerd worden uithoofde  de 
opbrengsten der goederen en de renten der belegde kapi-
talen niet voldoende waren om de uitgaven te bestrijden. 

Het beheer en bestuur der (zoogenaamde) geestelijke 
goederen, daaronder begrepen de vicariegoederen, was na 
de Reformatie  en na de aanneming van het Redressement 
op de geestelijke goederen, op verschillende wijze geregeld. 

Over de goederen der abdij van St. Paulus, van 't con-
vent der Carthuysers, dat van Oostbroek te Utrecht, dat 
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van Marienburg te Soest, St. Agatha te Ebenen en Maria 
Magdalena te Wijk bij Duurstede, als ook over die der 
opgeheven balije der Orde van St. Jan, gevestigd in St. 
Cafeharijne  te Utrecht, werd de administratie gevoerd door 
de generale Staten, d. i. de drie Leden gezamenlijk. Ech-
ter werd later ten aanzien van deze Orde nog eene split-
sing van goederen gemaakt, in dier voege, dat de admini-
stratie over de Commandeury-goederen, in 1633, onder de 
drie leden der Staten bij loting werd verdeeld. doch de 
eigendom dier goederen bleef,  even als bij de overige geés-
telijke goederen, aan de gezamenlijke Staten. De stad 
Utrecht ontving onder haar beheer de goederen der Coin-
mandeurijen van Ingen en 's Heerenloo, onder voorwaarde 
nogtans dat zy de revenuen daarvan zou bezigen tot op-
rigting eener Illustre school of  tot andere pios usus, en 
daaruit jaarlijks zou uitkeeren (aan de algemeene Staten?) 
een bedrag van / 1500 en / 250 (zie Vroedschaps notulen 
van Utrecht van 12 Sept. 1633). 

Over de vijf  Jonkvrouwenconventen te Utrecht: Oud-
wijk, Wittevrouwen, St. Servaas, Vrouwenklooster en Ten 
Daal (Mariendaal) ontving de Ridderschap het beheer en 
deelde uit de opbrengst daarvan jaarlijksche prebenden uit 
aan ongehuwde adellijke jonkvrouwen en Mevrouwe de 
Abdisse. Over de overige Staten-Conventen te Wijk bij 
Duurstede, Rhenen en Soest werden ook afzonderlijke 
rentmeesters aangesteld door de Staten en de inkomsten 
gedeeltelijk aangewertd om de predikanten aldaar te onder-
houden, als ook om de voegere prebenden aan dejoffrou-
wen (freules)  en conventualinnen te blijven uitkeeren (waar-
over nader). De Bagijnen-kloosters, dat der Predikheeren, 
Regulieren en andere mannenkloosters te Utrecht kwamen 
onder beheer der Regeering van Utrecht als ook de goederen 
van de Broederschappen. De mannenkloosters van St. Jan 
Baptist en St. Jan Evangelist en dat van Marienhof  en van 
de Minnebroeders, benevens de vrouwenkloosters van St. 
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Agatha, St. Barbara en de Agnieten te Amersfoort  wer-
den in beheer genomen door de Begeering van Amersfoort, 
die daaruit, even als te Utrecht, hare predikanten en 
Scholen betaalde 1). 

1) Omtrent de latere fata  der kloosters te Amersfoort  vindt men 
eene opgaaf  in een handschrift,  tot opsehrift  hebbende Beschrijving 
van Amersfoort  (in bezit van Mr. J. de Louter aldaar), waaruit wij 
de volgende beknopte aanteekeningen mededeelen. Het manoenkloos-
ter van St. Jan Baptist en St. Jan Evangelist werd, in 1586, tot 
Engeische kerk, later tot Franscbe kerk ingericht en in 1598? tot 
dolhuis; later werd het verkocht aan een particulier. Het mannen-
klooster van Marienhof  met de goederen daartoe behoorende werd, 
in 1611 (na het uitsterven der kloosterlingen tot op 10 personen), 
door de Regeering der stad Amersfoort,  met consent der  Staten,  tot 
Weeshuis ingericht, waaraan deze toevoegden f  400 's jaars uit de 
goederen van dit klooster en f  400 uit het convent van St. Jan. 

Het St.  Agatha Hooster  werd, nadat de laatste non, op 13 Junij 
1637, was overleden, door de Regeerders der stad Amersfoort,  den 
3 Oct. 1640, voor f  1500 car. guldens verkocht aan particulieren, 
behalve de kapel, die tot gasthuis en kinderhuis werd ingericht op 
kosten der stad, welke die kosten vond uit de goederen der diverse 
gods- en gasthuizen, armbussen en conventen. 

Agnieten-Tclooster.  Nadat, in 1597, de nonnen waren uitgestorven, 
heeft  de stad de goederen aan zieh getrokken en de gebouwen met 
de kerk verhuurd aan particulieren. In 1622 werd eehter de kerk 
ingericht tot latijnsche school, de andere gebouwen werden later ver-
kocht aan particulieren. 

St.  Barbar a-Tclooster  : in 1612 uitgestorven, werd het in 1634 door 
de Stad verkocht aan particulieren. 

Heilige  Geest  capel.  Werd door de stad successievelijk ingericht 
tot vleeschhal, koren-waag, Duitsche school en ten slotte, in 1686 » 
aan de Lutherscbe gemeente afgestaan  tot kerk. 

Minnebroeders  Tclooster.  Werd door de Stad aan de Gereformeerde 
gemeente gegeven gegeven tot kerk, doch toen deze daarvan geen ge 
bruik maakte, in 1613, verkocht aan particulieren. 

St.  Anna capel.  Is afgebroken  zonder dat het juiste jaartal be-
kend is. 

FraterJiuis.  Was reeds vöör de Reformatie  verdwenen. 
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Daar de Staten verboden hadden nieuwe kloosterliugen 
aan te nemen buiten hunne toestemming en dit consent 
niet meer verleeudon, zoo stierven de kloosters van lie-
verlede uit, waardoor de beschikking over de inkomsten 
dier goederen geheel vry werd, zoodat die ten voile ad 
pios usus kon worden aangewend. 

De kapittelgoederen te Utrecht die, als gezegd, in 1580 
en 1586 bepaald waren uitgezonderd, bleven, als van ouds, 
onder beheer der respectieve kapittelen, met inbegrip 
der goederen behoorende tot de vicarien van het kapittel.1) 

Het beheer over de goederen behoord hebbende aan de 
kapittelen van St. Joris te Amersfoort,  St. Jan te Wyk 
bij Duurstede, St. Jan Baptist te Montfoort  en St. Cu-
nera te Rhenen werd opgedragen aan rentmeesters, die 
refeenplichtig  waren aan de Regeeringen dier steden of 
zoodanige autoriteiten als nader zal worden medegedeeld. 

De kerkegoederen (fabriek)  der parochie-kerken of 
tweede clergie te Utrecht bleven onder beheer en bestuur 
der kerkmeesters en der Collégien, die later daarvoor in 
de plaats traden, zonder dat de Staten zieh daarmede 
inlieten: ten minste vindt men daarvan geen spoor. Dit 
zelfde  is ook to Amersfoort  het geval geweest met de 
goederen der Lievevrouwe kerk aldaar (v. Bemmel, Beschr. 
vna Amersfoort,  I. p. 147), als ook met de kerkgoederen 
van de St. Joriskerk (ibid. pag. 125—129). In de overige 
kleine steden der provincie schijnen eveneens die goe-
deren (als ook de pastoriegoederen en die der kosterien 
en scholasterien, voor zoo ver er die waren) onder beheer 
der kerkmeesters te zijn gebleven. Ten platte lande ech-
ter kwam het beheer over de goederen der pastorien, kos-
terien, scholasterien en capellarien, die, als gezegd, tot 

1) De rekeningen dier vijf  capittelen zijn grootendeels tot op het 
jaar 1811, toen zij werden opgeheven, aanwezig op het pro v. archief 
te Utrecht — afdeeling  archief  der capittelen. 
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ééne  massa werden gebracht, onder beheer van één rentmee-
ster of  ontvanger der geestelijke (gebeneficeerde)  goederen, 
door wien tevens ook de tertien der vicarien in de kerken, 
ten platten lande gefundeerd,  geind werden. Uit de geza-
menlijke revenuen van dit alles werden de predikanten en 
hunne weduwen, kosters en schoolmeesters ten platten lande 
betaald, later ook subsidien aan proponenten. Te Utrecht 
betaalde de stedelijke Regeering de traktementen der pre-
dikanten aldaar, als ook de Hieronymus school en later 
ook gedeeltelijk de hooge school, uit de revenuen der op-
geheven kloosters en broederschappen en ontving daarvoor 
bovendien een jaarlijks subsidie van de Staten, uit de op 
brengsten der klooster- en abdygoederen, voor zoo ver die 
beheerd werden door de algemeene Staten, als ook van 
de vijf  capittelen 1) en aanvankelijk ook van de tweede 
clergie aldaar, waarbij later ook nog kwam een subsidie 
van de balye Utrecht der Duitsche Orde ad / 162—10—„. 
In 1598 bedroeg de uitkeering voor de vyf  capittelen te 
zamen / 2000 à / 2800 en voor de tweede clergie / 800 
'sjaars, doch bij resolutie der Staten van 22 Maart 1598 
werden die bijdragen respectivelyk verhoogd tot / 3800 en 
/ 1300, terwijl de Staten zelven voor hunne comptoiren der 
gewezen kloosters en conventen te Utrecht bijdroegen als 
volgt : Comptoir van St. Catharina . . / 325—10—„ 

„ „ Oostbroek . . . . - 162—10—,, 
„ „ St. P a u l u s . . . . - 487— „ —„ 
„ „ Carthuysers . . . » 162—10—„ 

/ 1137-10- , , 
Bijdrage der Duitsche Orde. . . - 162—10—,, 

/ 1300- „ —„ 

1) Zie over deze bijdragen der Capittelen Bijl. A. 29 en 36 en het 
register n°. 202 op het prov. archief  (pag. 52 van den gedrukten In-
ventaris), bevattende stukken over die bijdragen gedurende de jaren 
1654—55. 
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Deze bijdrage der vijf  Capittelen vindt men steeds ver-
meld in de Thesauriers rekeningen der stad Utrecht onder 
de ontvangsten, waaruit blykt dat die later meermalen is 
verhoogd en gebracht op f  5100 'sjaars; doch bij resolutie 
der Staten van 31 Januari 1688 (Bijl. A. 36) werd die 
weder verminderd tot / 3100. 

De bijdrage van / 1 3 0 0 der tweede clergie, d. i. de pa-
rochiekerken, vindt men echter in de Thesauriers reke-
ningen niet meer vermeld in later tijden, zoodat die aeh-
terwege schijnt te zijn gebleven, terwijl men in 't algemeen 
in later tijd van die tweede clergie weinig gewag meer 
gemaakt vindt. 

De bijdrage, die de Staten uit de bovengemelde comp-
toiren of  de zoogen. Staten-conventen binnen de stad 
Utrecht gelegen uitkeerden aan de stad Utrecht, werd bg 
latere resolutien meermalen gewijzigd. Bij die van 25 Fe-
bruari 1611 werd zij bepaald op / 4000, nam. voor St. 
Catharina / 1800; voor Oostbroek, St. Paulus en de Cart-
huysers t. z. / 2200. Bij res. van 21 Nov. 1634 op /3000 
( / 750 voor ieder der 4 conventen). Bij resolutien van 
21 Nov. 1634, 27 Jan. 1635 en 22 April 1656 werd zij 
wederom gewijzigd; bij de laatstgemelde werd zij bepaald 
als volgt: St. Catharina . . / 2875—,,—,, 

In 1701, 1704 en 1715 bedroeg de bijdrage der gemeide 
4 Staten-conventen te Utrecht t. z. / 7000 'sjaars, doch 
dewijl de kassen dier comptoiren die uitgaaf  toen niet kon-
den lijden (omdat er steeds tekorten waren), geschiedde de 
uitbetaling uit de kas van een der andere comptoiren der 
Staten, t. w. door den ontvanger van het klein zegel. 

Bevreemdend is het dat in 1580 en 1586 de Balije der 
Duitsche Orde, die toch, evenzeer als de overige conven-

Bijdr. en Meded. IY. 10 

Oostbroek . 
St. Paulus . 
Carthuysers. 1712—10— 

1712—10— 

/ 8137—10— 
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ten en de Balije der Orde van St. Jan, eene geestelijke 
orde was, geheel ongemoeid werd gelaten, en de Staten 
zieh over de goederen dier Orde en het beheer derzelve 
geenerlei gezag toekenden. 

Die beide Orden toch stonden volkomen gelijk. Des-
niettemin werd de eerstgemelde later opgeheven. De laat-
ste bleef,  ofschoon  dan ook als wereldlijk gemaakte Orde, 
een zelfstandig  bestaan en beheer voeren, doch werd later 
alleen verplicht eene bijdrage van f  162—10—„ uit te kee-
ren aan de stad Utrecht, voor predikanten en Scholen 
aldaar, welke bijdrage, na van tijd tot tijd gewijzigd te 
zijn, eindelijk geheel ophield. 

Waaraan dit onderscheid is toe te schrijven, blijkt niet. 
Mogelijk zal daartoe misschien bijgedragen hebben, dat in 
1580 eenige leden uit het geslacht der Nassau's in die 
Orde waren opgenomen, die dan ook later tot Landcom-
mandeurs zijn opgeklommen. 

Het Redressement op de geestelijke goederen van 1586 
baande, gelijk wij zagen, den weg voor de nadere en de-
finitieve  regeling der voormalige geestelijke, doch nu ge-
seculariseerde goederen. Wat daarbij nog onbeslist was 
gebleven en in deliberatie aangehouden, werd van liever-
lede geregeld op de bovengemelde wijze, daar er nu niet 
meer over de geestelijke goederen en bloc, maar partiëel 
werd gehandekl en besloten in de Statenvergadering. 

De zaak werd grootendeels door hunne Oedeputeerden 
nader uitgewerkt, in overleg met de Besturen der betrok-
ken steden en de Capittelen. Zoo doende kwam het met 
de (gewezen) geestelijke goederen, met vallen en opstaan, 
eindelijk tot eenen, wij zullen niet zeggen geregelden, 
maar feitelijken  toestand van rust, toen het Reglement  op 
de  regeering  der  Provincie  Utrecht  van 16 April 1674 (Utr. 
Placaatb.  I. p. 171) voor een gedeelte dier gewezen gees-
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telijke goederen de oude twisten tusschen de Capittelen, 
gerepresenteerd door het I e Lid in de Staten en de beide 
andere Leden, benevens den Stadhouder deed herleven. 

Bij dit Reglement was o. a bepaald, dat de Stadhouder 
voortaan zou hebben de begeving van de preposituren of 
proostdijen der vijf  Capittelen te Utrecht, zonder eenige 
nominatie of  contradictie van ieraand hoegenaamd, als ook 
van de canonisien, die in de zes zoogen. Staten-maanden 
zouden vervallen; wijders de dispositie over de inkomsten 
van alle vicarien dependeerende van de gemelde Proosfcen  , 
Dekens en de vyf  Capittelen, als die openvielen, en de aan-
stelling vau een rentmeester over die  vicarien, echter met 
dien verstände dat de inkomsten dier vicarien, even als 
vroeger, moesten strekken tot onderhoud van predikanten, 
predikantsweduwen of  andere pieuse zähen binnen de pro-
vincie Utrecht. 

Verder, dat de Stadhouder zou aanstellen de Rentmees-
ters van de conventen Oostbroek, St. Paulus, St. Catha-
rijne te Utrecht en andere Staten-conventen in de provincie, 
en dat, voor zoo ver de inkomsten derzelve niet bestemd 
waren voor de publicque  sähe, doch door de Staten geheel 
of  ten deele waren gebruikt „om d'een ende d'ander Fa-
milie te beneficeeren"  1 ) , de Stadhouder de dispositie zou 
hebben over het overschietende, dat niet was geaffecteerd 
voor de publieke zaak. Over de capittelgoederen te Amers-
foort,  Wijk bij Duurstede, Montfoort  en Rhenen werd 
daarbij niets gezegd. 

Ten gevolge dezer bepaling van het Regeeringsregle-
ment werd door den Stadhouder opgericht een comptoir 

1) Dit schijnt te doelen op de praebenden, die uit het Comptoir 
van de Balije eu Convente van St. Catharijne en uit de vijf  Pufferen 
(Jonkvrouwen)-Conventen en het Convent van Maria Magdalena te 
Wijk bij Duurstede en St. Agneta te Rhenen aan de joffrouwen  en 
conventualinnen en de daarmede gebenificeerden  werden uitbetaald. 

1 0 * 
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van Pieuse  zähen, waarover de Staten niet te zeggen hadden 
en dat dan ook niet onder de Landscomptoiren genoemd 
wordt, met eenen afzonderlijken  Rentmeester (A. Gent-
man), die tevens was of  zieh kwalifieeerde  Rentmeester 
der vicarien bij dat Reglement bedoeld. De voorloopige 
instructie van den Rentmeester, door den Stadbouder gear-
resteerd den 13en Maart 1075, is te vinden in het Utrechtsch 
Placaatboek, II. p. 452; zij laopt enkel over vicarien en 
is bovendien nooit kunnen uitgevoerd worden, ten minste 
niet in hären ganschen omvang. Den Stadhouder was bij 
het Begeerings-Beglement van 1674 ook gegeven de be-
voegdheid tot voordracht van den rentmeester over het comp-
toir  der  gebeneficieerde  goederen  der Staten (dat ook na dien 
tijd in stand bleef),  alsmede de aan Stelling van twee dwars-
kijkers op de administratie van dit comptoir, en der overige 
comptoiren der Staten-conventen, onder de benaming van 
Sur-Intendenten,  die in alles moesten geraadpleegd worden. 
Hunne instructie, door den Stadhouder gearresteerd den 
gen April 1676 en door de Staten aangenomen den 25en 

Mei 1676 is vermeld (fol.  294) in een Register (nb. 452 
voorl.), op het stads archief  te Utrecht aanwezig, tot 
opschrift  voerende: Memorien  van beneßcien, inkomsten  en 
lasten  der  geestelijke  goederen,  in 1681 bijeengebracht door 
P. Buysch, H. J. van Tuyll van Serooskerken, A. van 
Benthem — en A. van Lockhorst tot Schoonauwen en 
J. Pesters, zijnde de Gecommitteerden uit order der Ge-
deputeerden en de beide laatsten de Surintendenten der 
zoogenaamde  geestelijke goederen, ingevolge hunne instruc-
tie den 8e n April 1676 door den Stadhouder gearresteerd 
en den 25eu Mei daaraanvolgende door de Staten goedge-
keurd, vermeid op fol.  294 van gemeld Begister n°. 452, 
als ook op fol.  4 van het natemelden Begister n*. 524 
voorl., Stads archief  te Utrecht. Dit register houdt, vol-
gens den aanhef,  in: „de namen der beneficien,  derzelver 
corpora gelyk ook derselver jaarlyks incomen ende lasten 
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die de Edele Mog. Heeren Staten van Utrecht aan de 
collatie van Z. Hoogheyd hebben gedefereert;  — en is 
opgedragen aan den Stadhouder, den 28en Januari 1681." 

Yan dit register of  manuaal, waarin tevens alle reso-
lution, ordonnan tien en verdere stukken na 1674 zijn 
opgenomen, is een klad afschrift  aanwezig op het prov. 
archief  onder n°. 190 (gedrukte Inventaris pag. 49), waarin 
bovendien nog onderscheidene andere stukken en lijsten 
zijn opgenomen. 

Yerder is er op het stads-archief  te Utrecht, onder n°. 
524 voorl., nog een register aanwezig, zijnde een manu-
aal of  blaffert  der beneficien,  staande ter begeving van 
den Stadhouder Willem III, behoorende tot dit comptoir 
van Pieuse  Zähen,  waarin (fol.  359v—862) o. a. ook vermeld 
is eene op 28 Januari 1681 door de Staten van Utrecht 
opgemaakte begrooting of  omslag der opbrengsten van de 
verschillende beneficien,  die bij het Eegeerings-reglement 
aan den Stadhouder waren gegeven> luidende als völgt: 

Proostdyen, thesauryen en scholaste-
ryen der 5 Capittelen te Utrecht . . / 12.020— „ — „ 

Canonisien der 5 Capittelen en dat 
yan St. Jan te Wijk bij Duurstede. memorie 

Idem van het Capittel van St. Joris 
te Amersfoort  memorie 

8 Commanduryen der balije van St. 
Catharina te Utrecht - 7.597— „ — „ 

12 Prebendaten idem - 5.000—„ — „ 
4 Prebendaten behoorende tot het con-

vent van ter Horst - 991— „ — „ 
St. Agnieten te Rhenen 14 conven-

tualen - 1.325— 4— 5 
Maria Magdalene te Wijk b. D. 22 

conventualen - 1.596— 7—14 
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Marienburg te Zoest 11 conventualen / 1.063— 4— „ 
De vicarien behoorende tot het comp-

toir van de pieuse saken, hebben tot 
nog toe niet können begroot worden. memorie 

De annaten jaarlijks voorkomende kun-
nen , als onzeker zijnde, niet begroot 
worden memorie 

/ 29.592—16— 5 

De Stadhouder trok voor zieh eigenlijk niets uit dit 
comptoir der Pieuse zaken, ten minste niet op directe 
wijze. Het was alleen de eer en het genoegen die bene-
ficien,  vicarien, enz. te kunnen begeven ; maar, zooals 
bekend is, die begeving geschiedde destijds niet zoo geheel 
gratis. 

Het vlotte echter niet best met dit comptoir  der  Pieuse 
zahen en met de ten uitvoerlegging der Instructie yan den 
Rentmeester A. Gentman, als rentmeester der vicarien. Er 
werden wel allerlei oproepingen en aanschrijvingen gedaan 
om opgaaf  te doen ; doch men stoorde er zieh niet aan. 
In 't bizonder waren de vijf  Capittelen te Utrecht, als 
I e Lid der Staten, zeer ontstemd over deze wijziging en 
de verkorting hunner rechten. Zij protesteerden daartegen, 
zoodat men in 1678 nog niet veel verder was dan tijdens 
de uitvaardiging van het Regeerings-reglement in 1674. 
Den 24en September 1678 deden echter de Staten (t. w. 
de Ridderschap en Stad en Steden) bij resolutie weten, 
dat Haar Ed. Mog. „hadden verstaen dat sonder längere 
tergiversatie door de Capittelen behoorde nagekomen te 
worden hetgeen de Instructie van den Rentmeester der 
pieuse zaken betrekkelijk hen inhield." 

De Capittelen verzochten echter, bij missive van 3 Dec. 
1678, oin niet door de Staten te worden geurgeerd tot 
de voldoening aan die Instructie, daar zij voornemens 
waren bij Ootmoedige Supplicatie aan Sijne Hoogheid daar-



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  TJtrecht  enz. 

over nadere remonstrantie te doen, verzoekende daarbij 
der Staten goedgunstige intercessie. De Staten nogtaus 
lieten zieh door dit huismiddeltje om de zaak nog verder 
op de lange baan te schuiven niet afschepen,  doch meld-
den hen, bij rescriptie van 5 December 1678: dat zij in 
hun verzoek niet konden treden, en verder: „dat zij de 
Capittelen nu andermael gansch ernstigh  lasten  en or donne-
ren om binnen zes weken dâaraan te voldoen, ten einde 
niet te worden genecessiteert soodanige andere  middelen  van 
contrainte  in 't werck te stellen, als sij sullen goedvinden 
dat bij de hand genomen moeten worden." Desniettemin 
bleef  de zaak toch nog sleepende tot dat er eindelijk, op 
4 Mei 1684, eene conventie werd aangegaan tusschen den 
Stadhouder en de vijf  Capittelen (Utr. Plac. 1. p. 216), 
waarbij werd bepaald, dat de resignatien en admissien der 
praebenden, beneficien  en vicarien bij het Kegeeringsre-
glement van 1674 wel aan Zijne Hoogheid waren gedefe-
reerd, doch zulks veel tijdverzuim en moeite veroorzaakte 
aan de geinteresseerden, zoodat door Zyne Hoogheid was 
goedgevonden dat de Staten of  hunne Gedeputeerden zulks 
in Zijne Hoogheids name mochten doen en de acten daar-
toe noodig konden afgeven.  — Yoorts, dat nademaal by 
geraeld E»egeeringsreglement aan Z. Hoogheid was gedefe-
reerd de begeving der praelatuurschappen t. w. proostdien, 
scholasterien en thesaurien, mitsdien ook de vicarien daar-
toe behoorende *) en daarvan dependeerende zouden staan 
aan de dispositie en collatie van Z. Hoogh., doch die der 
overige vicarien tot de vijf  capittelen specteerende zou zyn. 
en blijven aan die Capittelen. 

Zoo dreef  dan ook deze storm eindelijk wederom voorbij. 
Het comptoir der gebeneficieerde  goederen, dat eigenlyk 
buiten deze moeielijkheden was, omdat het zieh alleen be-
moeide met het platte land, doch niet met de Capittelen 

1) De opgaaf  dier vicarien. volgt nader. 
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en eapittelgoederen, ging zijn gewonen gang als van ouds. 
Wat er later van dit zuster-comptoir der Pieuse Zaken, 

dat alleen den Stadhouder aanging en geen Landscomp-
toir was, geworden is, ligt in het duistere, daar er op 
het provineiaal archief,  zoo ver tot nu toe bekend is, 
geen rekeningen of  andere stukken daarvan afkomstig 
voorhanden zijn, evenmin als op het stads-archief  te Utrecht. 
Mogelijk zijn er op het rijks-archief  of  iç de archieven 
van het Huis van Oranje nog rekeningen of  andere be-
scheiden van te vinden. 

Van de twee Surintendenten over de geestelijke comp-
toiren en dat der gebenef.  goederen vinclt men echter later 
meermalen gewag gemaakt in stukken en resolutien ; o. a. 
ook dat zij gehoord zijn bij de begeving van vicarien door 
de Säten (Bijl. P.). 

In hoever dit comptoir der Pieuse Zaken met zijn af-
zonderlijken rentmeester, na het overlijden van Willem III 
(1702), is blijven bestaan gedurende den stadhouderloozen 
tijd, dan wel of  het toen verdwenen is, blijft'  alzoo in het 
onzekere totdat zulks uit eenige documenten of  aanhalin-
gen zal blijken. 

In ieder geval is het na 1795 opgeruimd. Men vindt 
er dan ook geen gewag van gemaakt bij de generale op-
ruiming der comptoiren der Staten ten gevolge van de 
proclamatie der eene en ondeelbare Bataafsehe  Bepubliek 
in 1798, waardoor de Souvereiniteit der afzonderlijke  pro-
vincien verviel en tevens de afzonderlijke  administratien 
der provincien. 

Ten gevolge daarvan werden in Utrecht al de hierboven 
gemeide comptoiren of  administratien der Staten : van St. 
Paulus abdij, Oostbroek, Carthuysers, te Utrecht", Marien-
burg te Soest, St. Agnieten te Bhenen, Maria Magdajena 
te Wijk bij Duurstede, als ook die der conventen van St. 
Servaas, Yrouwenklooster en Oudwijk te Utrecht (onder 
beheer der Bidderschap), even als ook het comptoir der 
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Staten van de Gebeneficieerde  goederen met en bene-
vens het comptoir der domeinen, in 1799 opgeheven , op ad-
vies van den Agent van Finantien der Bataafsche  B-epubliek 
(Gogel) en vereenigd tot een generaal domeinfonds  onder 
beheer van het Departement der Finantien, waardoor alzoo 
het beheer der Staten verviel en zieh oploste in het alge-
meen rijksbestuur. Dit algemeen domeinfonds  had echter 
op verschillende plaatsen afzonderlijke  rentmeesters, o. a. 
ook te Utrecht. Een tijdlang werd er nog afzonderlijk  boek 
gehouden van de diverse gewezen comptoiren in de verschil-
lende provincien, o. a. ook van dat der gebeneficeerde 
goederen in Utrecht, tot dat in of  omstreeks 1810 alles 
tot één en onder elkander is gebracht. 

Alleen het comptoir van de Balije en Convente van 
Ste. Catharijne te Utrecht is afzonderlijk  blijven bestaan, 
dewijl, volgens missive van het Intermediair Administratief 
Bestuur van 11 April 1798, daaruit het gasthuis onder-
houden werd, en dit gasthuis onder de opperdirectie van 
den Agent van Opvoeding diende te behooren. 2) In 1817 
werd dit rijks-fonds  door de E-egeering geschonken aan 
de Yereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, onder 
verplichting tot oprichting van een algemeen ziekenhuis, 
dat tevens dienstbaar zou zijn voor het academiesch on-
derwijs en onder den last tot onderhoud van het kerkge-
bouw van St. Catharijne, welk gebouw mede werd onder-
houden door het comptoir van St. Catharijne. De lande-

1) De rekeningen der rentmeesters dezer comptoiren zijn nog aan-
wezig (voor een deel) op 'tprov. archief,  doch zeer incompleet. 

2) Dit laatste was waarschijnlijk daaraan toe te schrijven dat het 
hospitaal der Orde van St. Jan, ook na de Heformatie,  door de 
Staten werd aangehouden in rechtstreeksch beheer, ter verpleging van 
zieken, en bekostigd werd uit de inkomsten der goederen (doch met 
suppletie van het te kortkomende), terwijl die ziekenverpleging, in de 
18e eeuw, door hen tevens dienstbaar was gemaakt tot clinicum aca-
demic am voor de Hooge School te Utrecht. 
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rijen en verdere onroerende goederen waren in de 18e eeuw 
en vroeger door de Staten alle te gelde gemaakt en de 
opbrengst daarvan belegd in inschrijvingen op diverse 
comptoiren der provincie, die, in deze eeuw, zijn gecon-
verteerd in inschrijvingen op het Grootboek der Nationale 
Schuld. Het kerkgebouw werd later, bij Kon. Besluit van 
24 October 1840 n° 17, in eigendom afgestaan  aan de 
Boomsch-Catholieke gemeente in de Catharijnesteeg (over-
zijde van de kerk) met f  2000.— nominaal uit de gemeide 
inschrijving op het 2 | °/o Grootboek. Het ledigstaande 
hospitaal was reeds in 1815 door de stad Utrecht, met 
goedvinden van den Gouverneur der provincie en van het 
Departement van Oorlog, vertimmerd tot Militair Loge-
ment, dienende tot inkwartiering van doortrekkende mi-
litairen. 



G E S C H I E D E N I S D E R U T R E C H T S C H E V I C A R I E N 

NA DE REFORMATIE. 

Na deze vluchtige sehets der lotgevallen van de geeste-
lijke goederen in het algemeen na de Reformatie,  kunnen 
wij thans overgaan tot eene meer uitvoerige van het on-
derdeel vicarien, waarbij wij echter evenmin alles kunnen 
vermelden wat er over dit ingewikkelde en veelal duistere 
onderwerp te zeggen valt. 

Even als bij de overige geestelijke goederen, gingen de 
Staten, bij het tot stand komen der Reformatie,  uit van 
het beginsel dat, hoezeer zij met die goederen konden 
handelen geheel naar goedvinden, het echter billijk was 
dat ook de vicarien en vicariegoederen zoo veel mogelijfc 
bleven wat zy waren en aangewend werden tot soortgelijk 
doeleinde als vroeger, en dat zij, ook ten aanzien der vica-
rien, den Bisschop vervingen , nam. in de begeving der-
vicarien op voordracht der respective patroons of  collators, 
in het geven van consent voor vervreemding, verwisselingj 
of  bezwaring van vicariegoederen, wanneer collators daar-
toe aanzoek deden, en in de bevoegdheid tot opheffing 
van vicarien. 

De Staten stonden hier echter voor een meer ingewikkeld 
vraagstuk dan bij de overige (gewezen) geestelijke goederen , 
wegens den aard der vicarien, die niet alle gelyksoortig 
waren. Reeds voor de Reformatie  waren er vicarien juris 
ecclesiastici,  t. w. waarvan een geestelijke of  geestelijk college 
qua talis  de begeving, d. i. de voordracht, aan den Bis-
schap had, en leeken-vicarien, juris  laïcalis,  of,  zooals die 
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die later ook wel genoemd weràen^familie-vicarien,  waar-
van de presentatie van den vicaris stond aan een wereld-
lijk persoon, meestal de naaste en oudste bloedverwant in 
der tijd van den fundateur.  Somtijds ook aan een wereld-
lijk college, magistraatspersoon, of  wel aan een of  meer 
familieleden  tegelijk met andere autoriteiten. 

Bovendien maakte het onderscheid of  eene vicarie was 
gefundeerd  in een kapittelkerk, dan wel in een parochie-
kerk, kapel of  convent. 

In het eerstgemelde geval ver vielen vroeger de vicarien 
en vicariegoederen, wanneer de kerk tot collegiale d. i. 
kapittelkerk werd verheven, aan die kerk en werden door 
het kapittel geadministreerd. l ) De verhouding van den 
vicaris was in de kapittelkerken dan ook anders. In de 
parochiekerken stond de vicaris slechts nu en dan den 
pastoor bij in den dienst en las hij zelf  de missen of  ziel-
missen voor het altaar, dat hij bediende, op de wijze bij 
de fundatie  der vicarie omschreven. Doch in de kapittel-
kerken moesten al de priesters als ook de vicarissen bij 
de celebratie van de Hoogmis tegenwoordig zijn en 
bepaalde men zieh meestal daarbij dat in die Hoogmis 
tevens de namen of  memorien der fundateurs  werden 
ingevoegd of  afgeroepen  , terwijl de afzonderlijke  zielmis-
sen achterwege bleven. 2) Van daar dat bij de vicarien, 
in de kapittelkerken gefundeerd,  het Capittel zelf  door 
zijne cameraars de goederen der vicarie beheerde en de 
revenuen daarvan aan den vicaris uitkeerde, terwijl de 
vicariegoederen, behoorende tot vicarien gefundeerd  in pa-
rochiekerken , kapeilen en conventen, door den vicaris zelf 
werden geadministreerd zoolang hij als vicaris fungeerde, 

1) Zie van Bemmel, Beschr. v. Amersfoort,  I. bl. 68. Koker, 
De vicarien  goederen  in Nederland,  bl. 8, 13 en 16. 

2) Zie hierover uitvoeriger Koker t. a. pl. bl. 16 en 17. Van Root-
selaar, Amersfoort,  777—1580, I. bl. 355. 
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echter onder toezicht en superintendenfcie  van den col-
lator. 

Dit verschil in de administratie der goederen is ook na 
de Reformatie  gebleven. In de rekeningen der vijf  ka-
pittelkerken te Utrecht na de Reformatie  (aanwezig op 
het prov. archief  te Uferecht  tot aan 1811), die steeds in 
drie hoofdrubrieken  waren verdeeld, vindt men dan ook 
door de Cameraars van het Capittel eene afzonderlijke  re-
kening en verantwoording der vicarien van het kapittel. 
In de rekening van het capittel ten Dom over 1694 (prov. 
archief)  luidt dat onderdeel der rekening aldus: „Reke-
ninge, Bewijs ende Reliqua van sodanigen Ontfang  en 
Wtgeef  als de Heere Marten Meerman, Kameraar des 
Capittels ten Dom t'Utregt, gehad en gedaan heeft  vant 
inkomen en goederen der Geacquireerde Vicaryen, van de 
Gemeene Vicarissen en Vicarissen in novo opere over den 
jare 1694, ingaande Remigii . . . ." enz. — Verder komt 
daarin voor een post luidende: „Ander Ontfang  van Extra 
ordinaris subsidie tot laste van de tegenwoordige vicaris-
sen, waarvan haar Ed. Mo. twee derden hebben geremit-
teerd, alsmede van de subsidie tot verval der Onkosten 
en lasten bij het Capittel gesupporteerd om weder te be-
komen de vrije resignatie, waartoe de nabenoemde vica-
rissen over desen jare 1694 hebben gecontribueerd als 
volgt: 'twelk hier verantwoort word." 

Soortgelyke vermelding vindt men ook in de rekeningen 
van andere Capittelen te Utrecht. 

Het totaal bedrag dezer korting, die de daarin specifiek 
opgenoemde vicarissen zieh moesten getroosten, was 87 
gulden 10 st. 14 penn. Voor het Capittel van St. Jan 
te Wijk bij Duurstede waren de Quotisatien  of  repartitien 
der vicarissen, op voordracht van Deken en Capitularen 
van het Capittel, door de Staten geregeld en geapprobeerd, 
o. a. bij resolutien der Gedeputeerden van 10 December 
1614 en 10 September 1621 (zie Bijl. A. 22 en 24). De 
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Quotisatien zelven worden daarbij echter niet vermeld, doch 
zijn te vinden in de rekeningen der kerkmeesters aldaar, 
loopende van af  1583, aanwezig op het Stadsarchief  te 
"Wijk bij Duurstede, als ook in het archief  der Hervormde 
Gemeente (zie hierover nader onder Vicarien  te Wijk  bij 
Duurstede). 

In het Register der Pieuse  Zaken  (Stadsarchief  n°. 452) 
fol.  277v wordt eene vermelding gedaan, waaruifc  is af  te 
leiden dat de goederen, behoorende tot de vicarien gefun-
deerd in kapittelkerken, niet werden geadministreerd door 
de vicarissen zelven, luidende: ,,twee vicarien in den Dom, 
gefundeerd  bij Bisschop David van Borgondien, elkx waar-
dig 150 gulden jaarlijcx." 

In margine: „N.B. dese vicarye is gedisponeert bij sijn 
Hoogheit [als collator] den 5 e n Augusti 1680, ten behoeve 
van David van Schoondervoort, voor den tijd van ses jaa-
ren, jaarlijks tot 120 gulden, te consequeren uyt handen 
van den Rentmeester Plucque J), siet de extensie de folio 

(sic):9 

Het is echter niet gemakkelijk uit deze drieledige re-
keningen der Capittelen, zelfs  die van later tijd, wijs te 
worden, als men niet geheel en al te huis is in de huis 
honding en administratie dier Capittelen. 

Bij de Capittelen berustten er meestal registers der vica-
rien en de goederen daartoe behoorende, zoo der geestelijke 
als wereldlijke vicarien, of,  zoo zulks niet het geval was, 
waren die ten minste uit te vorsehen uit de jaarlijksche re-
keningen dier Capittelen. In de overige kerken en kapellen 
echter hield men daarvan geene aanteekeningen, ten minste 
geene geregelde, zoodat men van de respectieve collators en 
possesseurs dier vicarien moest trachten te weten te komen 
welke goederen daartoe behoorden. Dit werd nog des te 
moeielijker, toen, lia de Reformatie,  de kerken tot den Pro-

1) Destijds rentmeester der Gebeneficieerde  goederen. 
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testantschen dienst waren bestemd, zoodat de vicarissen 
niet meer dienst kwamen doen aan hunne altaren, die; 
waren opgeruimd als Koomsche superstitien. Het viel dus-
toen niet meer in het oog of  er een vicaris was en wie; 
zulks was, noch ook wie collator was. Bij een en ander* 
moest men dus bloot afgaan  op algemeene bekendheid van 
vroeger. Velen maakten daarvan gebruik door die goede-
ren eenvoudig tot zieh te nemen en zieh stil te houden . 

Van 1580 af  vingen de Staten (evenals ook de stad 
Utrecht) dan ook aan met voortdurend de possesseurs van 
vicarien op te roepen om opgaaf  te doen der goederen , 
tot de vicarien behoorende, onder bedreiging van poena,,-
liteiten, o. a. ook verlies der vicarie en der voordracht 
van den vicaris door den collator, waarvan de begeving 
alsdan direct aan de Staten zou komen, zonder eenig e 
voordracht door den collator (zie o. a. Bijl. A. 6). 

De gedurige herhaling dier oproepingen toont wel aara, 
dat het met die opgaaf  van goederen niet best vlotfce, 
gelijk er dan ook, als gezegd, onderscheidene verzwegesn 
werden. Enkele werden later nu en dan uitgevorscht, enn 
alsdan verbeurd verklaard. 

De stad Utrecht had er zelfs  eene soort van prem ie 
op uitgevonden en uitgeloofd  om achter die verduisterde 
vicarien te komen, daarin bestaande dat de verklikkesT, 
die ze uitvond en ontdekte, alsdan tot vicaris of  collator 
benoemd werd (zie Bijl. C. 22 Sept. 1634 en volg.) 1). 

Uit hetgeen vroeger (bl. 118) reeds is medegedeeld over 
de voorbarige bemoeiingen der stad Utrecht betreffen  de 

1) Eene soortgelijke premie voor den aanbreng van verduistezrde 
thinsen, erfpachten,  erfrenten,  keurmoedige goederen, honde-koo^rn, 
bond-eigen, kapoenen en andere grondrenten of  grondregten, was 
door de Staten van Utrecht bij Pnblicatie van 5 October 1700 
(Utrechtsch Placaatb. I I pag. 450) uitgeloofd,  bestaande in 1J2 o f  J /3 

der waarde van de goederen, en van de achterstallige canon of 
jaarrente. 
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de geestelijke goederen, volgt, dat ook alles wat door de 
Eegeering dier stad voor 1580 was bepaald over de vica-
rien (Bijl. C.), verviel en krachteloos werd, toen de Staten 
zieh dit onderwerp aantrokken. Wat daarover later door 
de Yroedschap van TJtrecht werd gedecreteerd, gold dus 
ook slechts voor zooveel zulks niet was in strijd met de 
ordonnantien der Staten, en als maatregel van uitvoering 
van het door hen vastgestelde, ofschoon  de stad Utrecht 
zieh, ook later, niet altijd hield aan die ordonnantien. 

In Ordre  op de  geestelicheyt  ende  hare goederen  (Bijl. A. 4) 
ende Instructie  voor de  gedeputeerden  uit  de  Staten,  die toe-
zicht op de geestelijke goederen zouden houden (Bijl. A. 8), 
beide in 1580 ontworpen werd, betreffende  de yicarien 
het volgende voorgesteld. In de Ordre,  bij art. 5: dat 
tot onderhoud der predikanten (te Utrecht) zouden strek-
ken, in de eerste plaats, de opbrengsten der goederen der 
Broederschappen,  in de parochie-kerken te Utrecht gefun-
deerd, en, als die niet voldoende waren, daartoe mede zou-
den strekken de revenuen der goederen van de vic t̂rien, 
in de parochiekerken aldaar gefundeerd,  wanneer er vica-
rien ledig werden door overlijden der vicarissen als ander-
zins, en dat inmiddels ook de vaceerende vicarien, gefun-
deerd in de capittelkerken (te Utrecht), niet zouden worden 
vervuld, en de revenuen daarvan mede tijdelijk zouden 
strekken tot onderhoud der predikanten, tot tijd en wijle 
dat er in de parochiekerken zooveel vicarien waren open-
gevallen of  andere middelen waren gevonden, dat daaruit 
de predikanten op voldoende wijze konden worden onder-
houden. — Of  wel, dat de Capittelen, in plaats van de 
vervulling der vicarien in hunne kerken gefundeerd  in-
middels te laten aanstaan, de revenuen der goederen be-
stemd voor was, olie (en wijn), die nu niet meer gebruikt 
werden tot dat einde, daartoe tijdelijk zouden kunnen be-
stemmen, indien zij daaraan de voorkeur gaven. 

Art. 6 dat ten platte lande de collators en possesseurs 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  trecht  enz. 

van vicarien en andere geestelijke beneficien  zouden wor-
den opgeroepen om opgaaf  te doen van de goederen daar-
toe behoorende, op eene boete van / 25.— voor de eerste 
reis en vervolgens op eene arbitraire boete. 

Dit laatste werd ook bij art. 38—42 der gezegde ontwor-
pen Instructie  voor de geeommitteerden uit Gedeputeer-
den meer uitvoerig bepaald, zoowel voor de geestelijke- als 
leeken-vicarien, met toevoeging, dat ook de fundatiebrie-
ven, zoover die bekend waren, moesten overgelegd worden; 
alles op poene van „gbijselinge, arrest van personen ende 
goederen off  bij zulcke andere middelen als zij hier toe 
bequaem vinden zullen." 1 ) 

Verder werd in die Instructie bij art. 43—47 voorgesteld, 
dat bij begeving aan wereldlrjke personen, of  aan geeste-
lyke personen in kwaliteit van wereldlyke, met beneficien 
of  officien  (waaronder ook de vicarien schijnen begrepen te 
zijn), een derde deel der inkomsten daarvan zou komen 
ten bate van de predikanten, ministers of  andere kerken-
dienaars, buiten en behalve hetgeen zij respectievelijk 
trokken uit de inkomsten der pastoriegoederen, en dat de 
overschietende -J zouden komen ten profijte  dergenen die 
de collators zouden presenteeren aan de Gedeputeerden 
ter benoeming, waartoe zij echter alleen konden voordragen 
personen oud minstens 7 jaar en bekwaam om te studeeren, 
die dan ook de vruchten en inkomsten alleen gedurende 
den tijd hunner Studien en niet langer zouden genieten. 
Ter voorkoming van malversatien in dit opzicht werd tevens 
bepaald, dat de gebeneficieerden  jaarlyks aan de Gedepu-

1) Het resultaat dezer gezamenlijke opgaven is bij elkander gebracht 
in een Manuaal, opgemaakt vo<5r 1586 (1583?) aanwezig op het prov. 
archief  register n° 191 (bl. 49 gedrukte Inventaris), tot opschrift 
hebbende : Inventaris  van de  gheestelijcTce  goederen  in de  Telegne 
Steden  ende  ten platte  lande  van Utrecht,  waarin ook eenige funda-
tiebrieven zijn opgenomen. 

Bijdr. en Meded. IV. 11 
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teerden moesten overleggen eene verklaring van de Uni-
versiteit of  Sfcad  daar zij studeerden, ten bewijze dat zij 
aldaar in studio  waren, alles op verbeurte van het bénéficié. 
Ea beeindiging hunner Studien moesten de collators een 
ander voordragen binnen zes maanden, op poene bij art. 
46 en 67 vermeld ]). 

Deze bepalingen golden echter niet voor de vicarien en 
verdere soortgelijke kleine beneficien,  gefundeerd  in de 5 
kapittelkerken te Utrecht, daar in art. 5* in 'talgemeen 
was bepaald dat de Gedeputeerden tot de geestelijke goe-
deren zieh met de goederen en zaken der vijf  godshuizen 
(d. i. Capittelen) niet mochten onderwynden,  dan op de wijze 
bij de volgende artikelen 55—60 der Instructie bepaald, 
inhoudende, omtrent de vicarien, dat de Capittelen moes-
ten inleveren een staat van alle vicarien en andere kleine 
beneficien  en officien,  in hunne respectieve kerken gefun-
deerd, met specifieke  opgaaf  van de inkomsten der goe-
deren daaraan verbonden en van de toenmalige possesseurs 
die deze inkomsten respectievelijk genoten (art. 58) 2) , 
terwijl eindelijk bij art. 60 aan de Gedeputeerden was op-
gedragen om toe te zien op de vicarien, die sedert de 
Ordonnantie der Staten op de Geestelijkheid [van 29 Julij 
1580] in de vijf  capittelkerken waren opengevallen, doch 
niet waren begeven, en daarvan rapport te doen aan de 
Staten. 

Zooals hierboven (bl. 42) reeds is medegedeeld, bleef 
deze Ordre  en de Instructie  der Gecommitteerden hangende, 

1) Deze bepalingen zijn niet nageleefd;  alleen de tertien zijn gehe-
ven, behalve in de stad Utrecht, waar men zieh ook aan dit voor-
sehrift  niet stoorde. 

2) Deze staat of  inventaris schijnt echter niet te zijn ingeleverd; 
in alien geval niet op volledige wijze, zooals bij den inventaris van 
1583? der vicarien, gefundeerd  in de cleyne steden ende ten platten 
Lande van Utrecht. 
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dewijl het I e Lid der Staten die verwierp en de zaak 
werd onderworpen aan de beslissing der Unie. 

In de vermelde Memorien daarover gevoerd tusschen 
het I e en het 2e en 3e Lid der Staten (zie boven bl. 
121 en v.) treft  men geene nadere inlichtingen over de 
vicarien aan dan de reeds bekende. Alleen zij vermeld, 
dat in de Memorien van het 2e en 39 Lid der Staten van 
21 Augustus 1581 (Bijl. A. 11) in art. 9 ook de vicarissen 
worden herinnerd aan de Ordonnantie en Resolutie der 
Staten, laatstelijk op 11 Aiigustus 1581 nogmaals herhaald, 
waarbij, in het 10e artikel, was bepaald dat zij (evenals 
ook de Canunniken) hunne concubinen zouden wegzenden 
of  ten huwelyk nemen. 

Opmerkelijk is het, dat de bepaling van art. 43 der 
Instructie voor de gecommitteerden uit de Gedep. Staten 
van 1580, Bijl. A. 8, (de latere Directiekamer)  inhoudende, 
dat de vicarien alleen zouden kunnen gegeven worden aan 
studeerenden, later niet is opgenomen in het Redressement 
van 1586, doch daarin, bij art. 4, alleen wordt bepaald, dat 
in het aldaar vermelde Seminarium ook vicarissen wesende 
juris  patronatus  zouden kunnen opgenomen worden. 

Verder wordt in dat Redressement  (Bijl. A. 12) zelf  over 
de vicarien weinig bepaald. Zulks is voornamelijk gere-
geld bij de Instructie van 10 Juli 1587 voor den krach-
tens hetzelve te benoemen Rentmeester of  Ontvanger 
der geestelijke of  gebeneficieerde  goederen (Bijl. A. 14). 
Men treft  er echterf  in art. Y, de zeer gewichtige en 
diep ingrijpende bepaling aan, die men tot nu toe onbe-
grijpelijker wijze altijd heeft  over 'thoofd  gezien, dewijl dit 
Redressement nog nooit is gepubliceerd, dat de goederen 
van alle vicarien, broederschappen, pastorien, capellarien, 
costerien, kerken en alle andere beneficien  in de kerken 
gefundeerd,  zoowel in de Stad [Utrecht] en steden als ten 
platten lande ('uitgezonderd  die  der  vijf  Capittelen)  te zamen 
zullen  gebracht  worden  in éêne  Masse,  d. i. tot één fonds 

11* 
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zouden vereenigd worden (doch onder diverse hoofden  van 
ontvang) en dat uit de revenuen van gemeld fonds  of 
comptoir,  zooals men zieh destijds uitdrukte (t. w. der 
geestelijke goederen, later genaamd de gebeneficieerde  goe-
deren), vermeerderd met het jaarlijksch bedrag of  subsidie 
dat de vijf  Capittelen moesten contribueeren tot onderhoud 
der predikanten, zouden worden betaald de tractementen 
der predikanten, sehoolmeesters en kosters. — Indien de 
revenuen voor dit fonds  mochten blijken daartoe ontoe-
reikende te zijn, dan zouden uit de inkomsten der kloos-
tergoederen, volgens art. VI, het ontbrekende moeten 
gesuppleerd worden. Deze bepaling van art. V werd echter 
door de Staten slechts aangenomen met de beperking of 
verduidelijking, dat de herhegoederen,  bestemd tot onderhoud 
en reparatie van kerken en de armengoederen  (diaeonie-
goederen), daar niet onder zouden begrepen zijn. 

Bovendien herhaalden de kleine Steden: Amersfoort, 
Bhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort,  ieder voor zieh, 
de reserve reeds bij art. III gemaakt, dat zij de admini-
stratie der geestelijke goederen in hunne respectieve Steden 
gelegen , zelven verlangden te voeren en die dus wenschten 
geexcipieerd te zien uit dit algemeen fonds,  onder aanbod 
om dan ook zelve daaruit hunne predikanten te zullen 
bezoldigen en het overschot der inkomsten te zullen be-
steden tot godsdienstige zaken, seminarium en armen, 
als ook om daarover een afzonderlijken  gereformeerden 
rentmeester te zullen aanstellen, die rekenplichtig zou 
zijn aan de magistraat der stad, en een afschrift  daarvan 
zou toezenden aan de Direetiekamer der geestelijke goe-
deren, ter informatie  en examinatie, opdat de Staten zieh 
zouden kunnen overtuigen dat die revenuen tot geene 
andere doeleinden werden gebruikt „mogende  sij lijden  dat 
die  stadt  van Utrecht  van gelijehen  doet 

De Staten konden zieh echter met deze reserve der 
kleine Steden toen niet best vereenigen en verzochten 
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haar dit artikel en de beide voorgaande liefst  onveranderd 
aan te nemen, of  anders dit different  aan den Stadhouder 
ter decisie op te dragen, omtrent welke transactie die ste-
den verklaarden geen last te hebben bekomen van hunne 
prineipalen, doch beloofden  hull de zaak te zullen voorleg-
gen en daarvan den uitslag nader te zullen mededeelen. 

Bij art. 7 van het Redressement  werd verder bepaald, 
dat er een afzonderlijke  rentmeester of  ontvanger over de 
geestelijke goederen, behoorende tot pastorien, kosterien, 
scholasterien, vicarien en broederschappen, zou worden 
aangesteld, die aan de Directiekamer rekening zou doen. 
Tot deze betrekking werd door de Staten, ter vergadering 
van 28 October 1586 , aangesteld Floris van Weede (Byl. 
A. 13), die in 1579 zijne eerste rekening deed, loopende 
over 1586/8. 

Uit deze rekeningen der successieve ontvangers van de 
(gewezen) geestelijke of  gebeneficeerde  goederen, indien 
zij nog aanwezig waren, zou men dus een overzicht hebben 
van hetgeen achtereenvolgens met die gebeneficieerde  goe-
deren in 't algemeen en speciaal ook met de daaronder 
mede begrepen vicariegoederen was voorgevallen na 1587. 
Doch, helaas! deze rekeningen van 1588 tot 1770 zijn, 
omstreeks het jaar 1815, bij gelegenheid eener groote op-
ruiming van stukken en papieren behoorende tot het archieF 
der provincie, destijds in verschillende localen geborgen^ 
met en benevens nagenoeg alle andere rekeningen der rent-
meesters en ontvangers in de provincie 2) en eene massa 

1) Yan die nadere mededeeling blijkt niet; doch uit de latere han -
delingen van TJtrecht, als ook van Amerssfoort,  Wijk bij Duurated<e 
en Rhenen volgt, dat deze steden werkelijk die goederen (althans 
grootendeels) in eigene administratie hebben gehouden, onder afzon-
derlijke rentmeesters, die daaruit de predikanten en schoolmeesters 
betaalden, of  de gelden ten dien einde aan de stedelijke Regeering te r 
hand stelden, 

2) De vroegere rekeningen der rentmeesters van de Jufferen-  of  Jonk-
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andere registers en stukken (naar men verhaalt twee vol-
geladen schietschuiten) te Amsterdam voor scheurpapier 
verkocht, als noodelooze en nuttelooze paperassen !! 

In het werk van Koker vindt men dan ook (bl. 61) de 
rechtmatige klacht, dat op het provinciaal archief  te Utrecht 
weinig of  niets meer te vinden is betreffende  de vicarien, 
zoodat hij verklaart omtrent de vroegere geschiedenis der 
vicarien in de provincie niet veel te kunnen mededeelen. 

Gelukkig echter zijn er, zooals eerst later ontdekt is, 
op het stadsarchief  te Utrecht nog twee dier rekeningen 
van vroeger aanwezig, die althans eenige lichtstralen ver-
spreiden in de duisternis, als ook een klad afschrift  van 
een Manuaal of  Blafferd  der geestelijke goederen, die de 
rentmeester der geben, goederen volgens art. 22 zijner 
Instructie (Bijl. A. 14) moest aanhouden, loopende over 
de jaren 1627—30. Begister E. 1139 voorl. stadsarchief 
te Utrecht. 

De eene rekening is de I e van gemeiden Moris  v. Weede 
over 1586/8, een lijvige foliant  (Begister E. n°. 394 voorl. 
stads-archief),  waarin vooraan ook zijne benoeming is ver-
meld, als ook, hetgeen vooral belangrijk is, zijne uitvoerige 
instructie, beide onder Bijl. A. 13 en 14 in haar geheel 
medegedeeld. Buiten op die rekening staat: voor de  stad, 
zoodat het een afschrift  schijnt te zijn geweest bestemd 
voor de stad Utrecht. 

Yan latere rekeningen schijnt echter de stad Utrecht 
geen afschrift  te hebben bekomen, ten minste zijn zij niet 
meer aanwezig op het stadsarchief,  en het is ook niet 
waarschijnlijk dat zij er geweest zijn, daar de stad Utrecht 
en Amersfoort,  even als ook Wyk bij Duurstede en Bhe-
nen, facto  waren buiten deze administratie der gebenefici-

vrou wen conventen, die stonden onder de Ridderschap, zijn echter, 
ofschoon  niet voltallig, teruggevonden in het archief  der Ridderschap, 
thans op het prov. archief  aanwezig. 
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eerde goederen. De genoemde steden, behalve Utrecht, 
hadden hare eigene ontfangers,  die de tertien der vicarien 
voor haar ontvingen (Biji. A. 31—34). Te Utrecht werd 
geen zoodanige ontvanger aangesteld en werden de tertien 
niet gevorderd door de stedelijke regeering (zie hieronder 
Vicarien  te TJtrecht). 

De andere rekening der gebeneficieerde  goederen van 
den rentmeester D. de  Leeuw, loopende over 1669 (Regis-
ter E. n°. 406 stads archief),  gedeeltelijk medegedeeld 
onder Bijl. K., schijnt door een gelukkig toeval van de 
protocollenkamer der provincie naar het stadsarchief  te» 
zijn verdwaald en daardoor aan den papiermolen te zijn 
ontkomen. 

In de benoeming van Floris van Weede (28 Oct. 1586) 
(Bijl. A. 13), even als ook in zijne instructie (Bijl. 14)., 
zeggen de Staten goedgevonden te hebben „dat alle die 
goederen van Pastoryen ende Vicaryen, Capellaryen, Broe-
derschappen ende Costeryen en voorts allen anderen be-
neficien  in de kercken (alleen uytgesondert die vijff  Collégien 
binnen Utrecht) mitsgaders die penningen die d'voorszeid«e 
vijff  Collégien contribueren moeten tot onderhout van d«e 
Ministers binnen Utrecht, volgende 't accoord in een e 
massa gebracht sullen worden" — en wordt miadien deal 
Ontvanger opgedragen een en ander te ontvangen. Hieir-
uit kan men dus opmaken dat het de bedoeling geweest 
is, dat hij ook de vicarien, in de steden gefundeerd  en dLe 
goederen daartoe behoorende, in administratie zou nemea, 
alleen met uitzondering der kapittelvicarien en goederen, 
die bij het Redressement  (Bijl. A. 12), waarop dezeaansbel-
ling en instructie steunt, bij art. 5, waren uitgezonderd. 
In de latere benoeming van D. de Leeuw van 6 Sep t. 
1664 (in het hoofd  zijner 5e rekening over 1669 als naar 
gewoonte vermeld) worden dan ook deze zelfde  woorden 
herhaald, namelijk, dat hij die bovengemelde goederen 
jjzoo in de  stadt,  Steeden  als ten platten  lande  van Utrech  t" 



1 Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  trecht  enz. 

in ontvang en administratie zou hebben en nemen volgens 
zijne instructie. Niettemin was die ontvang en adminis-
tratie destijds reeds beperkt tot de pastorie-, costerie- en 
vicariegoederen ten platten lande, zooals blijkt uit zijne 
rekening, daar de goederen der vicarien en broederschap-
pen, gefundeerd  in kerken, kloosters en kapellen te Utrecht, 
Amersfoort,  Wijk bij D., Montfoort  en Bhenen, in die 
rekening niet meer voorkomen ; waarschijnlijk krachtens 
de reserve door de Staten gemaakt bij art. 26 der Instruc-
tie voor dien ontvanger van 10 Julij 1587 (Bijl. A. 14), 
waarbij dezen wordt voorgeschreven, dat hij, alvorens de 
goederen behoorende aan pastorien, vicarien en broeder-
schappen in de stad Utrecht en de andere kleine Steden 
gelegen, onder zyn beheer te brengen, daartoe eerst het 
welmeenen der Gedeputeerden tot de directie over de gees-
telyke goederen (d. i. de Directie-kamer)  moest vernemen, 
„die hem bij geschrifte  t'elckens particulierelijk belasten 
sullen wat orde hij daarin houden ende hoe hij daerinne 
procederen sal." 

Dit voorschrift  schijnt gemaakt te zijn met het oog op 
de bovengemelde reserve, die de kleine Steden hadden ge-
maakt bij de aanneming van art. 3, 5 en 7 van het 
Redressement  (Bijl. A. 12), waaromtrent de beslissing was 
voorbehouden tot eene nadere vergadering. 

Hieraan is het dus ook waarschijnlijk toe te schrij-
ven, dat in de gemeide I e rekening van F. van Weede 
(die hij volgens art. 1 zijner instructie moest opmaken 
volgens den staat en inventaris der geestelijke goede-
ren, die reeds aanwezig was1), doch door hem moest 
gerevideerd worden) na de vermelding der goederen 
van pastorien, costerien, vicarien enz. in de diverse 
dorpen, en hetgeen hij daarvan geind heeft,  vervolgens 

1) Zijnde het bovengemelde Manuaal in 1573 ? opgemaakt; prov. 
archief  Register no 191 (bl. 49 gedrukte Inventaris.) 
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worden vermeld die te Montfoort  (fol.  160v), Wijk bij 
Duurstede (fol.  I72v), Rhenen (fol.  179v) en Amersfoort 
(fol.  192v), doch zonder opgaaf  van geinde revenuen en 
met de vermelding: „Alsoo de goederen van de vicarien 
ende andere geestelyke goederen aldaar noch niet aen-
gebracht en zyn. Dus daervan tyde deser rekeninge ont-
vang . . . . Niet. {in  margine)  ,,Lor (loquatur?) met den 
Heeren Staten om hierop te disponeren." 

„Sy de aenbrenginge met alle bequame middelen ge-
vorderfc." 

Eol. 193 en volg. worden vervolgens vermeld de vica-
rien, gevestigd in de vijf  kapittelkerken (Dom, Oud-
munster, St. Pieter, St. Jan en St. Marie) te zamen 97 
stuks, daarna die der 4 parochiekerken te Utrecht (Buur-
kerk of  St. Maria de mindere, St. Jacob, St. Geertruid 
en St. Nicolaas) (fol.  269—297) t. z. 48 stuks en ten 
slotte (fol.  297v) de vicarien gevestigd in de conventen 
en gasthuizen binnen Utrecht ten bedrage van 10. 

Yan al deze 155 Utrechtsche vicarien staan de daar-
toe behoorende goederen (gedeeltelijk althans) wel ver-
meid, doch zonder eenige ontvangst van daarvan geïnde 
revenuen, gelijk dan ook ten slotte (fol.  302) wordt ge-
zegd, dat hij daarvan heeft  ontvaugen . . . . Niet. 

Eindelijk komt (f'ol.  303—332) de opsomming der goe-
deren door Broederschappen gefundeerd  op altaren in de 
diverse kapittel- en parochiekerken en conventen binnen 
Utrecht en de Vrijheid dier stad; doch ten slotte vindt 
men (fol.  332v) al weder : — „van alle welcke voorsz. goe-
deren behorende tot alle de respective broederschappen 
voorsz. den Rendant tijde deser reeckening niet en heeft 
ontvaugen, deurdien eerst cortelyks tot zijnder kennisse 
zijn gekomen. 

Dus daeromme ontfangen  . . . . Niet. 
Het blykt alzoo dat by in geen der steden iets heeft 

ontvangen voor zijn comptoir van gebeneficieerde  goederen. 
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Daarentegen komen in zijn uifcgaaf  wegens betaalde trac-
tementen aan de predikanten (t. z. 2011—9—6) geene 
voor, die in de steden gevestigd waren, behalve alleen te 
Montfoort,  (/201—12.), waarvoor echter eene bijzondere 
reden bestond (zie hierna vicarien  te Montfoort.) 

In de steden ontving hij alzoo niets; maar ook ten 
platten lande kon hij niet veel innen, noch van de in-
komsten der pastoriegoederen, noch ook voornamelijk van 
de vicariegoederen, en ook weinig inlichtingen bekomen 
over die goederen, zooals blijkt uit zijne Ie rekening, 
waarin hij tevens zijnen werkkring aldus beschrijft: 

fol.  333v. Item sal myn Ed. heeren gelieven te consi-
dereren, dat all ist [dat] den rendant van alle de goederen 
behorende aen de pastoryen, vicaryen, cappellaryen, coste-
ryen, ende andere gebeneficieerde  goederen, gelegen in 
de Stadt, Steden, ende platten Landen van Utrecht hier 
vorens in den ontfanck  deses gementioneert, niet meer in 
zuyvere ontfanck  en is brengende, dan 't geene voorschreve 
ende uytgetogen is, — Soo sijn nochthans bij hem rendant 
uytgetogen uit den blaffaert,  hem van de Gecommitteerden 
tot directie der geestelyke goederen gelevert, alle de par-
thyen van goederen daerinne gestelt ende daarbij gevoecht 
'tgene den rendant middelre tijt van verscheyde personen 
aengebracht is geweest ende hij seifst  door neerstich on-
dersoeck vernomen ende te weege gebracht heeft  gehadt, 
enda zijn de voorsz. partyen al te samen den Rendant 
alsoo gelevert bij Jan van Selmont, pander van den 
hove, midtsgaders Willem van Rijswyck, daertoe bij den 
Staten geauthoriseert, de welcke daermede deur bevel van 
den Rendant gegaen sijn deur 'tgeheele platte Landt van 
Utrecht, omme bij executie den onwilligen nae voorgaende 
sommatie tot betalinge te constringeren ; maer en hebben 
'tselve overal niet te wege connen brengen, als eensdeels 
deur vreese van den vyandt, als int Quartier van Amers-
foort  ende Rhenen, ende mede eensdeels deur seecker 
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obstakel, haer ten platten Lande bejegent soo door de» 
Grave van Culenboreh in Sehalekwijk ende daer omtrent , 
als insgelijck mede deur eenige vant Ridderschap, al; s 
nainentlyek tot Breuekelen, Vleuten etc. gelijck hiervoreiiLS 
mede verhaelt is, deur dewelcke haer beleth is de vorder 
penninghen bij executie te innen, ende ten comptoire 
van den Rendant te doen brengen. Heeft  insgelijck de-
sen Rendant Johan Cornelis van Causteren, dier -tujt 
Deurwaarder van de Camere van Directie, deur bevel van 
de Gecommitteerden van de selve camer in handen g«3-
levert seecker Cohier inhoudende de namen van de pos-
sesseurs van de Vicarien, gelegen ende gefundeert  in de 
vier parochiekercken binnen Utrecht, item in de Gast-
huysen binnen ende buyten deser Stadt, ingelijck d<er 
goederen die eenige Vicarien ten platten Lande gelegen 
waren besittende, ende binnen derselver Stadt residerend^e, 
als hy meede gedaen heeft  aen den geenen die eenige 
vicaryen besittende waren binnen der Stadt van Wijclk, 
welcke deurwaerder hem mede getransporteert heeft  deur 
bevel van de voorsz. Gecommitteerden binnen der Steele 
van Montfoort  aen de possesseurs van de Vicaryen, aldaier 
gefundeert,  dewelcke haer alle te samen voorsz. heeft  ge-
sommeert, dat zij aen desen rendant souden overleveren 
particulière staet van alle de goederen, aen haer luyder 
respective Vicaryen behorende, ende daerbij de bepalimge 
van de Landen ende bruyckers derselver uyt te drucken, 
hoe lange ende voor hoeveel jaerlijcks die verhuyrt waren, 
mitsgaders omme hem rendant te betalen het rechte d«er-
dendeel van de incomen van de voorsz. Vicaryen sedert den 
jaere 1580, op peyne van executie, als blijckt bij seecker 
acte vande voorschreve Gecommitteerden ende verscheide 
relatien van de voorsz. Deurwaerders hier vertoont." 

fol.  57v (Eemnes buitendijks :) 
„van alle welcke parceelen van goederen so pastor j e , 

Costerye, Vicaryen ende Broederschappen voorsz. desen 



1 2 Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  TJtrecht  enz. 

Rendant niet heeft  ontfangen  tijde deser rekeninge, ver-
midts aldaer seer periculeus van de Vijandt voor de pan-
ders is geweest omme aldaer eenige sommatie ja veelmin 
executie te doen, behalve dat desen Rendant oock seer 
weynich in sijn officie  ende ontfange  gemaintineert is ge-
weest, waeromme alhier gestelt wort daervan ontfangen" 

Niet." 
fol.  101v. „Vicarye van Nienrodes Capelle tot Breuc-

kele, daer de heer van JNijenrode Collateur off  is. ende 
Willem van Eck ende Reinier Jansz. possesseurs off  sou-
den zijn." 

„Alsoo desen Rendant tijde deser rekeninghe van de 
goederen van de pastorie ende verscheyde Vicarye goe-
deren, hiervoren gespecificeert,  niet meer en heeft  connen 
ontfangen  dan hiervorens uytgetogen ende verclaert staet, 
ende dat deur oorsaecke hij deur bevel van Gecommit-
teerdens tot directie der geestelicke goederen heeft  moeten 
restitueren sekere personen haer afgehaelde  panden, als 
't selve is blijckende bij sekere acte van de voorsz. Ge-
committeerden van date den 27 Aprilis 1588. Jae dat 
desen Rendant oock" op den 9 May anno ut supra, hem 
getransporteert hebbende met Jan Jacobsse van Selmont, 
zijnen pander, ten platten Lande, aise tot Maerssen, Vleu-
ten, Cockenge, ende mede tot Breuckle, ten fine  hij soude 
mögen becomen eenige penningen, waerdeur hij soude 
mögen betaelen den predikanten staende ten platten Lande 
haere versehenen ende onbetaelde gagie, is gedreygt ge-
weest van wege mijnheere ende Vrouwe van Nijenrode, 
dat hij hem niet en soude onderstaen eenige bruyekers 
van de goederen, behorende aen de voorsz. pastorye ende 
vicaryen, deur zijnen pander te doen executeren, seyndende 
tot dien eynde voor de herberge waer desen Rendant 
met sijnen pander gelogeert was, sekere huysluyden ge-
wapent met lange Kaetsballigers ende ander geweer ; dat 
daeromme desen Rendant met zijnen pander re infecta 
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wederom heeft  moeten keeren naer huys, 't selve relate-
rende de voorsehreve Gecommitteerden zijne Meysters, 
dewelcke hem belastden daer inné te doen cortelinge de 
goede voorsieninge deur mits d'Heeren de Staten 's landts 
van Utrecht, dat de voorsz. moedwil hem ende zijnen 
pander aldaer beiegent behoorlijck soude geremedieert 
worden, hoewel 'tselve niet geefectueerd  en is blijckende 
bij de voorsz. acte mitsgaders de relatie van den pander 
dat daeromme dese rendant van alle de voorsz. partijen 
van goederen hiervorens gespecificeert,  ende niet uytge-
togen tijde deser rekeninghe ontfangen  heeft  . . . . Niet" 

In  margine: 
„Zij volcomen d'ordonnantie en resolutie van de Staten 

hierop genomen den 13 Januarii 1591" (niet te vinden.) 
fol.  141v. „Yan welcke voorsz. goederen behorende aen 

de pastoryen, ende costeryen van Wilnis en Outhuysen, 
Mijdrecht, Tarnen ende Cudelsteert voorsz. ende heeft 
dese Rendant tijde deser Reeckening niet connen ont-
fangen,  deur oorsaecke mijn heere de proost van St. Jans 
't Utrecht, in wiens jurisdietie de voorsz. dorpen sijn ge-
legen, aldaer geen executie en heeft  willen lijden, waerbij 
gecommen sijn de dreygementen van sominige huysluyden, 
aldaer oock niet en heeft  dorven executeren, als oock 
mede geschiet is daernae alse in de jaere 1589 doen desen 
Rendant's pander deur expresse laste van Mr. Floris Thin 
zaler wederom aldaer met adsistentie van dienaers hem 
heeft  laten vinden. Dus daeromme van deselve alhier 

Niet:' 
(in  margine)  „Zij gedaen als hiervoor fol.  21v genoteert 

staet." 
fol.  357. „Item alsoo den Ontfanger  Rendant alhier twee 

jaren met grooter neersticheyt d'administratie deses ge-
continueert heeft,  lijdende daerentusschen veel spijts ende 
smaets van verseheyden persoonen, soo binnen der Stadt 
als in d'andere Steden, ende ten platten Lande van 
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Utrecht, soo deese zijnne commissie notoirlijck seer lastig 
ende odieus geweest is, dewelcke hij verhoopt dat myn 
E. heeren de Staten 'sLants van Utrecht zijnne Meesters 
hem behoorlijck ende eerlijck recompenseren ende loonen 
zullen, — Soo ist dat desen Rendant voor yder der voorsz. 
jaren zijns bedienings is stellende voor sijn salaris en be-
looninge des jaers 300 gulden: facit  600 gulden, volgende 
seecker acte hem by U myn Ed. heeren daervan verleent 
alhier vertoont." 

Behalve dit salaris wordt, fol.  352 en v., onder het hoofd-
stuk : „Andere uytgaaff  van gerechtelijke kosten salaris van 
procureurs, panders etc." in rekening gebracht / 13 — 1 — 
voor betalingen aan procureurs, deurwaarders en panders 
van den Hove, aan den deurwaarder en pander van de 
Directiekamer en gerechtsbode te Montfoort,  voor salaris, 
verschotten, adsistentie, enz., buiten en behalve hetgeen 
als ongeliquideerd voor memorie staat uitgetrokken. 

Men ziet uit dit alles, dat de invordering der inkomsten 
van de pastorie-, scholasterie- en kosteriegoederen, en de 
tertien der vicariegoederen sedert 1880 versehenen, vrij 
wat voeten in den aard had, ook zelfs  ten platten lande, 
zoodat men in de rekening ook op die plaatsen gedurig 
vermeld vindt: „ontvangen Niet" 

De geheele Ordinaris ontvang van dit alles over die 
jaren bedroeg niet meer dan /1902—3—6 (fol.  332v), zoo-
dat in den Extraordinaris ontvang (fol.  333), een bedrag 
voorkomt van / 599—„— wegens geleende en opgenomen 
gelden, waardoor de geheele ontvangst wordt/2501—3—6, 
tegen een uitgaaf  van/3203—12—9; dus een deficit  op -
leverende van / 699—9—3. 

Wat er in de volgende rekeningen van F.  van Weede 
heeft  gestaan, en of  het toen beter ging, is onbekend, 
daar die, als gezegd, voor scheurpapier zijn verkocht ; doch 
in het reeds gemeide Manuaal der gebeneficeerde  goede-
ren van den jare 1627—30 (Stadsarchief  E. n° 1139 voorl.) 
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zijn Utrecht en de kleine Steden geheel weggelaten, even-
als ook in de rekening dier goederen van D. de Leeuw 
over 1669 (Stadsarchief  E. n° 406 voorl.) en de latere 
rekeningen van 1770—98, prov. archief  Registers n° »318, 
(pag. 84 gedrukte Inventaris), en zijn alleen gemeenten 
ten platten lande vermeld onder de Inkomsten, die geïnd 
zijn, gelijk onder de Uitgaven ook alleen sommen voorko-
men wegens betaalde tractementen van predikanten of  hunne 
weduwen, schoolmeesters en kosters ten platten lande. 

Met het Redressement  van 1586 was de rei der generale 
bepalingen, loopende over de (gewezen) geestelijke goe-
deren in 't algemeen (daaronder begrepen de vicarien) ge-
sloten, zoodat van dat jaar af  slechts ordonnantieü en 
resolutien der Staten en hunne Gedeputeerden over af-
zonderlijke soorten van geestelijke goederen voorkomen. 
Yoor zooveel die betreffen  vicarien en vicariegoederen zijn 
die alle in de Bijl. A. opgenomeu, met de Instructie van 
den Ontvanger der gebeneficieerde  goederen, die tevens 
de inkomsten der pastorie-, costerie- en scholasterie-goe-
deren inde, welke een geheel uitmaakten met de vicarie-
goederen. Het beheer over die goederen was ten platten 
lande anders geregeld, dan in de Steden, zooals nader zal 
betoogd worden. 

Het Regeeringsreglement van 16 April 1674 bracht in 
den aard en de bèstemming der vicariegoederen geen ver-
andering, noch ook in de administratie dier goederen. Het 
gold alleen het collatierecht van de openvallende vicarien 
juris  ecclesiastici,  waarvan de presentatie der vicarissen aan 
de Staten geschiedde door de toenmalige Dekens, Proosten 
of  andere (quasi) geestelijke personen als collators, doch dat 
nu aan den Stadhouder werd gegeven. Het betrof  alzoo 
voornamelijk de Capittelen en hooge ex-Catholieke Geeste-
lijkheid. Vandaar dan ook dat de Capittelen zoozeer daar-
tegen gestemd waren, voornamelijk echter doordien hun? 



1 Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  TJtrecht  enz. 

behalve de presentatie van vicarissen aan de Staten, ook 
de begeving der prebenden en canonisien zou ontnomen 
worden en de baten zouden komen aan een nieuw te for-
meren comptoir van Pieuse  Zaken,  ten profijte  van den Stad-
houder. Wanneer men echter de provisioneele  instructie 
voor den in 1675 door den Stadhouder benoemden Rent-
meester der Pieuse  Zaken  (waaronder ook de vicarien resor-
teerden, waarvan de Stadhouder de presentatie had), Adri-
aan Gentman, inziet (Utr. Plac. II. bl. 452), dan zou men 
geneigd zijn te gelooven, dat eigenlijk alle  vicarien onder 
zijne directie als ontvanger der Pieuse Zaken waren ge-
komen en dat de Ontfanger  der gebeneficieerde  goederen, 
die de pastoriegoederen ten platten lande administreerde 
en de tertien der opbrengsten van de vicariegoederen 
inde, nu naar huis kon gaan voor zooveel betreft  de vica-
riegoederen. Bij nauwkeurige lezing zal men echter be-
merken , dat het alleen geldt de vicarien en vicarissen „so 
van de Praeposituren , Thesauryen, Scholasterien, Proos-
ten, Deeckenen en de vijff  Capittelen van Utrecht, als 
ook van het Capittel van Wijk dependerende, gelyck 
mede alle andere Yicaryen op eenige Parochie-kercken 
en andere Conventen in dese Provincie zijn gefondeert" 
— zoodat slechts bedoeld schijnen de vicarien juris  eccle-
siastici,  onverschillig of  die in capittelkerken dan wel in 
parochiekerken in steden of  in kerken ten platten lande 
waren gefundeerd.  De Dekens der capittelen, Proosten, 
enz., hadden ook buiten de vicarien, in capittelkerken 
zelven gevestigd, ook de collatie van vicarien in sommige 
andere kerken, welk collatierecht hun bij de fundatiebrie-
ven was gegeven 2) of  later op andere wijze was toege-
vallen; doch dit waren en bleven uitzonderingen. 

1) Zoo was b. y. aan het Capittel ten Dom te Utrecht de collatie 
van 3 vicarien door Bisschop David van Bourgondien in de capittel-
kerk van St. Jan te Wijk b- D. bij fundatiebrief  gegeven. 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  trecht  enz. 

Dat niet alle  vicarien zonder onderscheid en waar ook 
gefundeerd  den Stadhouder, als het ware als collator wni-
universalis, toevielen, maar alleen die der geestelijke vica-
rien, blykt uit de woorden die er onmiddellijk op volgen : 
„uytgesondert alleen die Vicaryen, die tot onderhout van 
eenige particulière familien  zijn ingestelt", onder welke 
aanduiding wel niet anders te verstaan zullen zijn dam de 
vicarien juris  palronatus  laicalis,  of,  zooals men later goed 
vond ze te noemen, familie-vicarien>  hoedanige er een g r̂oot 
aantal waren, niet alleen in parochie- of  andere kerken 
gefundeerd,  maar ook zelfs  in kapittelkerken, zoo te Utrecht 
als eiders. 

Ook moet men bedenken, dat deze instructie is gemiaakt 
den 13en Maart 1675, toen de Stadhouder nog van xnee-
ning was dat hij al hetgeen hem bij het Regeeringsr«egle-
ment van 16 April 1674 was toegelegd, zoo maar klakke-
loos zou kunnen aanvaarden, welke meening ook zijn ireeds 
dadelijk benoemde Rentmeester wel zal gedeeld hebben. 
Men had echter, gelijk reeds (bl. 150) verhaald is, niet 
gerekend op de hardnekkige oppositie van het Ie Lid der 
Staten, dat, even als in 1580, zieh ook nu weder fcegen 
het 2e en 3e Lid verzette en, ofschoon  ten slotte moe-
tende toegeven, echter in zoover zijn zin kreeg dsit de 
Stadhouder vry wat water in zijn wijn moest doen, wooral 
ten aanzien der vicarien, toen de zaak eindelijk by de 
conventie van 4 Mei 1684 (Utr. Pl. I. p. 216) tusschen 
den Stadhouder en de Capittelen te Utrecht werd bijgelegd. 

Deze instructie voor den Rentmeester der Pieuse Z^ken, 
die daarin zeer wijdluftig  als rentmeester der vicarien iwordt 
voorgesteld, gold altyd slechts bij provisie  en tot  madere 
order  en kan als eene doodgeboren vrucht beschouwc wor-
den: hoogstens heeft  zij slechts gegolden voor de weinige 
vicarien, die ten slotte aan den Stadhouder ter begeving, 
of  eigenlijk gezegd ter voordracht aan de Staten werden 
toegekend. 

Bijdr. en Meded. IY. 12 
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In het vroeger reeds vermelde register (n°. 190 prov. 
archief  en n°. 452 voorl. stadsarchief  te Utrecht) Memo-
rien van beneficien,  inlcomsten  en lasten  der  geestelijke  goederen, 
in 1681 bijeengebracht, inhoudende alles wat de Stadhou-
der genoot en te begeven had, leest men dan ook, bij de 
optelling der revenuen van het comptoir der Pieuse Zaken 
(t. z. / 29592—16—5), dat de inkomsten der vicarien be-
hoorende tot dit comptoir worden uitgetrokken pro memo-
rie, als hebbende tot  nog toe niet  können begroot  worden.  Na 
de gemeide conventie werd men het ook over de vicarien 
eens, zoodat in een Register (n°. 524 voorl.) mede berus-
tende op het stadsarchief  te Utrecht, zijnde een Manu-
aal of  Blafferd  der beneficien,  staande ter begeving *an 
den Stadhouder Willem III, opgemaakt in of  na 1683, 
die vicarien opgesomd worden, fol.  28—49, bestaande in 
vijf  diverse rubrieken of  classen, zooals het daar heet, 
van vicarien, behoorende tot het comptoir der Pieuse  Zaken. 

Ie. fol.  30—40. „Vicarien behoorende tot de Proost-
dyen, Thesaurjen ende Scholasteryen van de vijf  Capit-
telen te Utrecht, volgens het geconvenieerde op 20 April 
1682 tusschen de gemachtigden van Z. Hoogheid en de 
vyf  Capittelen, volgens de Memorie (of  opgaaf)  daarvan 
ingeleverd door de Capittelen, ter voldoening aan gemeide 
overeenkomst, welke lijst woordelijk is geïnsereerd. 

Capittel  van den Dom (fol.  30 en volg.). 

„Eerstelijck word gepremitteert, dat bij vacatuyre van een 
der Vicaryen 'tsij door resignatie ofte  overlijden van den 
Possesseur, dat de Pabrica van den Dom geniet het eerste 
jaar incomen van dien tot onderhoud van den Eabricq. 

Datter in den Domkerke geen vicaryen sijn gefondeert 
waar van de collatie specteert aen den Domproost, maer 
dat de 10 of  11 vicaryen (gefundeerd  zijn) in de Nicolai, 
Geertrude, Buur ende Jacobi kerken binnen Utrecht ende 
een in de kerke van Nederlangbroek, dogh kan het Capittel 
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ten Dom daervan geen onderrigtinge geven, vermits de-
fect  van de brieven van fundatie. 

Aan de  Thesaurye  specteren twee vicaryen in den Dom 
D'eene is genaamt secunda portio  Petri,  daervan Posses-

seur is geweest de Heer Schepen de Vrij ende nu Johan 
de Goy. 

(Goederen: / 7200 kapitaal op 't comptoir der gebenefi-
ceerde goederen). 

De andere word genaamd Willebordi,  waarvan Posses-
seur is den Procureur Dirk Woertman. 

(Goederen, eene rente van / 38 jaarl. tot laste van het 
Capittel ten Dom). 

Aan de scholasterye behoren geene vicaryen. 

Capittel  van Oud Munster  (fol.  32). 
Geene. 

Capittel  van St.  Pieter  (fol.  33). 
Geene. 

Capittel  van St.  Jan  (fol.  34). 
Twee vicaryen als : 
De vicarye Capellae  rotundae,  Possesseur Mr. Pieter 

Uyttenbogaart. 
(Goederen : — het Havergeld tot laste van 't Capittel 

/ 30 jaarl. — 150 gulden kapitaal tot laste als boven, 
rentende 6 guld. — een lijfpensioen  ad 10 st. 10 penn, 
jaarl. tot laste als boven). 

Vicarye Sanctae  Mariae,  Possesseur Nicolaas de Muller. 
(Goederen : het Havergeld tot laste van het Capittel jaarl. 

42 guld.; — 240 guld. kapitaal tot laste ut supra/9—12—„ 
— erfpacht  op 't Convent van Oudwijk /6—17—„ jaarl.; 
— uitgang uit e.en huis op de Vuyle Sloot / 8—8—„ ; — 
de kist van Nikerken, jaarlijks 3 stuivers). 

Aan de Thesaurye en Scholasterye staan geene collatien 
van vicaryen. 

12* 
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Capittel  van St.  Marie. 

Vicaryen  behorende  aen den Proost. 

„Een vicarye op Matthei  Gualt (?) Altaar, Possesseur 
Gerrit van Nier. 

(Goederen / 8 0 0 kapitaal ten laste van de gemeyne vica-
rissen van St. Marien, jaarl. / 32 — een portie uit de 
Altarist goederen / 3—9—,, jaarl. — de Celebrant goe-
deren; memorie wegens den oorlog — de presentiegelden 
van den vicaris, de raaandelijksche vergaderingen frequen-
terende, die omstreeks / 16 beloopen; memorie wegens 
den oorlog — de kleine presentiegelden die om de 5 jaar 
worden gedeeld circa 6 stuivers jaarlijks"). 

Vicarien  behorende  tot  de  Thesaurye. 
„Op St.  Pieters  altaar,  Possesseur Georgius Bosch." 
(Goederen : £ van een halve hoeve op Cattenbroek — en 

verdere soortgelijke als boven). 
„Op St.  Stevens  altaar,  Possesseur Gerrit Bamp." 
(Goederen : dezelfde  ongeveer als boven). 
Op St.  Nicolaas  altaar,  Possesseur Cornelis de Bijp. 
(Goederen : 5 morgen in Camerik — 6 morgen in Lopik 

— 4 morgen in Cattenbroek — een uitgang uit een huis 
ad / 2—8—„ — een portie in 't Altarist / 3—9—„ — 
Celebrant nihil; memorie — Presentien nihil; memorie — 
Cleyne presentien jaarl. / „—6—„). 

„Op St.  Walburgs  altaar,  Possesseur van Yollenhoven, 
overleden." 

(Goederen : de heer Cleyne Cameraar, jaarl. f  „—3—5i 
— Het Altarist / 3—9—,, — Idem / 3—9—,, — Cele-
brant en Presentiegelden nihil; memorie — Kleine presen-
ce / , , - 6 - „ ) . 

Vicaryen  behorende  tot  de  Scholasterye. 
„Op St.  Theobaldi  off  omnium Sanctorum  altaar,  Possesseur, 

Steven Matthijse." 
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(Goederen: 4 morgen onder Altena bij Vianen — een 
erfpachtcanon  op Avesaet / 25—6—„ — een portie in 
't Altarist / 3—9—„ — Celebrant en Presentiegeiden, nihil 
— Kleine Presentien / „—6—„). 

Op St.  Joris  altaar  in de Marien  kerk  te Utrecht, staende 
ter collatie van de Graven van Hollandt, ende vervolgens 
van den Stadhouder. — Possesseur 

(Goederen: 2 morgen onder Linschoten — een uitgang 
tot Honselaardyk f  46—15—„ — dito uit een huis op de 
Marieplaats / 10 — kapitaal van / 900 en / 1800 — Al-
taristen, Celebranten, Presentien en kleyne Presentien , 
Memorie). 

IIe fol.  40. Vicaryen  welker  collatie  heeft  gestaan aan den 
Domproost  (10 of  11 stuks), doch waarvan het Capittel 
geene nadere opgaaf  kan doen dan alleen, dat die waren 
gefundeerd  in de Nicolai-, Buur-, Geerte- en Jacobiekerk 
te Utrecht. 

Wijders wordt door den Rentmeester der Pieuse Zaken 
vermeld, dat hy bij de Boekhouders dier kerken informatien 
daaromtrent heeft  trachten in te winnen, doch van hen 
vernam, dat zy daarover niets konden vinden in hunne boe-
ken. Hij Rentmeester had echter elders nog vijf  dier vica-
rien opgespoord (zoodat er nog 6 verdonkerd bleven) t. w. 

1° eene in de Buurkerk,  possesseur Jacs van Beek; goe-
deren: een kapitaal van / 900.— en / 320.—, belegd op 
den Leckdyk bovendams / 48—16—, en een uitgang* uit 
de huizinge van S. de Bont per jaar / 6—13—6; 

2° in de Nicolaikerk,  possesseur N. van Berk; goederen: 
18 mergen in 'tGooi, wegens de quade tijden in jaren 
seer weinig opbrengende . . . . Memorie; 

3° in de Nicolaikerk,  possesseur Jak8 van Berk; goederen 
bestaan hebbende in 8 mergen in Bolgarijen, verkocht 
voor / 2250.— gevestigd in een huis in de Lijnmarkt à 
4 pCt. 'sjaars/ 98—,,— ; 

4* in de Nicolaikerk,  possesseur Jacs van Berk; goederen 



1 2 Geschiedenis  der  vicarien  in de  provicie  trecht  enz. 

2 mergen onder Portengen en 2£ mergen in Lopikker-
kapel, alles onverhuurd . . . . Memorie  ; 

5° in de Jacobiekerk  op het altaar van St. Jacob . . . . 
met consent van de  Staten  van Utrecht,  geresigneert op Mr. 
Volkart van Goens *); goederen 91 mergen Lands waar-
van 41 onder Jutpbaas in gebruik bij den heer van Vro-
nestijn en 5 onder Segveld, worden gebruyckt bij de Wed. 
van C. Manderse en G. Willemse steenhouwer; 

6° in de Buurkerk  op St. Michiels altaar, thans besitter 
Adriaen van Noortwyek, Predikant op het eiland ßosen-
burg bij Maaslandssluis, bij collatie van den Domproost 
van 8 Junij 1669; goederen 14 mergen onder Willeskop. 

III. fol.  44 en 78. Vicarien  behorende  tot  het Capittel 
van St.  Jan  te Wijk  bij Duurstede. 

5 stuks hierna nader vermeld bij Vicarien  te Wijk  bij 
Duurstede. 

IV. fol.  47 v. Vicaryen  gefundeerd  in de  kerken ten 
platte  lande  in het Sticht. 

1° Een vicarye op St. Catharina altaar in de kerk te 
Driebergen,  possesseur Dorothea Emonds voor den tyd van 
ses jaren jaarl. tot 60 gulden, bij acte van Sijne Hooghe. 
de date 18 Jann. 1681, waertoe behoren: — De sestigh 
gulden jaarlijcx te ontvangen uyt het Comptoir van de 
gebeneficieerde  goederen, volgens appointemente van haar 
Ed. Mog. de date 31 Jann. 1682, luydende als volgt: 
De Staten van den Lande van Utrecht ordonneren den 
Rentmeester van de gebeneficieerde  goederen Wouter van 
Toi aen Dorothea Emonds hefFster  van 't appoint bij sijne 
Hoogheit *aen haer den 18 Jann. 1681 verleent te doen 
genieten / 60—,,—. 

2° Een vicarye gefondeert  in de kerke te Nederlangbroek, 
Possesseur Johannes Barbe, voor den tijd van ses jaren, 

1) Zie de meer uitvoerige vermelding hierna onder § 6 handelende 
over de resignatien van vicarien. 
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jaarlijks 60 gulden, bij acte van Sijne Hoogheit de date 
6 Febr. 1681, waertoe behoren: Het jaarlijks incoomen van 
1800 gulden capitael gevestigd op agt mergen Lands ge-
legen in Spengen tot 4 pCt. sijnde de eerste en eenigste 
plechte op hetselve Land staende, daar eygenaar van is 
Gerrit van ßhoon. 

3° Een vicarye gefondeert  in de kerke van Woudenbergh, 
possesseur N. Junius, waartoe behoort: Een Erffpagt  van 
60 gulden jaarlijcx uyt sekere onversuymelijken erfpagt, 
gelaten aen den beer Isacq Pauw, Heer van Achtienho-
ven, bij acte van Sijne Hoogheit de date 27 Maart 1682. 

4° Een vicarye gefondeert  in de kerke te Abcoude  op 
St. Nicolaas altaar, waarvan possesseur is Cornelis van Toi 
bij acte van Sijne Hoogheyt, date 29 December 1682, 
waaraan behooren de jaarlijksche renten van f  uyt een 
capitael van 3621 gulden 10 st. beleyd op het comptoir 
van 'tanderdeel der generale middelen, waartoe waren 
monterende de cooppennigen van de Landerijen tot de 
voorsz. vicarie gespecteerd hebbende. x) 

5° Een vicarye gefundeert  in de kerke tot Camerik  2), 
possesseur Maurits van Weede, bij acte van S. Hoogheit 
de date 25 September 1683, waeraen behoren: — Een 
Erfuytgangh  van 120 gulden jaarl. uyt seekere Landeryen, 
gelegen tot Camerik, die op last van die erfuytgangh  in 
eygendom getransporteert sijn aen den Heer Nicolaas van 
Berk, volgens concessie van Sijne Hoogheit, de date 19e 

Decejnb. 1627 ende approbatie van Haar Ed. Mo. daerop 
gevolgd den 4 April 1628. 

Y. fol.  29. Vicaryen  gefondeert  buyten de  Provintie  van 
TJtrecht. 

1) Dit is dezelfde  vicarie, waarvan later possesseur is geweest Ni-
colaas de Graaf.  Zie Bijl. L. rekening van de geben, goederen over 
1798, 4° Uitgave: van allerhande zaken. fol.  26*. 

2) Op onse Lieve Yrouwe altaar. 
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Een vicarye gefondeert  tot Wiel, in den ainpte van 
Neder-Betuwe, possesseur Gerrit Nottelman tot subsidie 
van sijne Studien !), bij acte van syne Hoogheyd de date 
14 Februarii 1682 waertoe behooren . . . . enz. (Voigt de 
nadere beschryving, zijnde een kapitaal van / 3850.— en 
/ 750.— op 26 Maart 1646 belegd op het comptoir van 
den Land-Bentmeester generaal des Vorstendoms Gelre 
en Graafschap  Zutphen, doch later overgebracht op het 
comptoir van het quartier van Nimwegen binnen Thiel 
gehouden wordende). 

Deze opsomming der vicarien , waarvan de collatie den 
Stadhouder competeerde, schijnt te slaan op den toen-
maligen toestand (in of  omstreeks 1683). In datzelfde 
register, fol.  60—88, vindt men echter nogmaals opgaaf 
van de beneficien  en vicarien, staande ter begeving van 
den Stadhouder, tot opschrift  hebbende : Register  van de 
geestelijke  Beneficien  met de  incomsten van dien  gefundeert  in 
de  stad,  Steden  ende  Lande van Utrecht,  slaende  ter collatie  ende 
electie  van Sijne  Excellentie  als Stadhouder  van den selve Lande, 
waarvan het slot luidt : „AI 'tgeene vooren verhaeld is, 
ik onderschreeven als last ende commissie hebbende van 
Sijne Princelijke Excellentie [den Stadhouder Erederik 
Hendrik] omme te inquireren op alle geestelijke Benefi-
tien met de incomsten, bruykers ende possesseur van 
dien, gefundeert  in de stad, steden ende Lande van 
Utrecht, die soude mögen staen tot de collatie van Sijne 
Excellentie als Stadhouder van de selve Lande, na waer-
heyd hebbe bevonden sijne Excellentie collatie ende gifte 
subject te sijn, oversulkx ten waren oirconde desen met 

1) Men moet hierbij onder het oog houden, dat het hier geldt 
eene vicarie, gelegen buiten de provincie, geregeerd wordende door 
Geldersch vicarie recht, waaraan is toe te schrijven, dat deze vicarie 
bepaald was toegekend ad  studia,  iets dat in de prov. Utrecht niet 
noodzakelijk was. 
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mijn eygen hand ondertekent hebbende is dit voorschreeve 
Register bij mij overgelevert aen den Heere Verdoes, 
Griffier  van sijne Hooggemeide Excellentie. Actum in den 
Hage desen 4e Sept. 1628 ende was ondertekent Marten 
van Hemerden." 

Dit register is alzoo opgemaakt voor het Regeerings-
reglement van 1674 en bevat de bovengemelde sub III 
en IV opgenoemde vicarien met de toenmalige possesseurs 
en goederen en bovendien ook nog vijf  andere t. w. : 

a. in de kerk te "Wijk bij Duurstede 6 stuks en één in 
het St. Elisabeths hospitaal of  gasthuis (fol.  83): dus één 
meer. 

b. twee te Äbcoude  op St. Nicolaas altaar en L. Yrouwe 
altaar: dus één meer (fol.  83.) 

c. ééne te Schoonhoven op Lieve Yrouwen Altaar, doch 
zonder eenige verdere bijvoeging dan: absent (fol.  83.) 

d.  ééne gefondeerd  in de kerk ter Eem, doch eveneens : 
absent (fol.  86.) 

e. ééne vicarie gevestigd op het altaar der Elfduizend 
Maagden in het convent van St. Catharina des Ordens 
van St. Jan binnen Utrecht, bij Zijn Excelle H. L. ge-
confereert  in April 1624 op Nicolaas Uyttenbogaert wo-
nende te Utrecht (destyds rentmeester van St. Catharina) 
met vermelding der goederen, zijnde een uitgang van 
/ 12—10— jaarl., ten laste van de domeinen van Woer-
den en dito van / 25.— jaarl. op het Hofland  en op de 
goederen van Honthorst onder Woerden. 

/ . Eindelyk nog eene vicarie op "t altaar van den Heili-
gen Geest (St. Spiritus) in het gasthuis te Rhenen, met 
diverse vaste goederen gelegen onder Rhenen (fol.  85v.) 

Yan de vicarien hierboven vermeid sub I , II en Y, in 
het register n° 452 stadsarchief  A0 1683, wordt aldaar 
geene melding gemaakt; doch overigens is deze vermel-
ding in 1628 geheel gelijkluidend met hetgeen in het zoo-
even gemelde Register, fol.  277v en volg. ook vermeid staat. 
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In het gemelde Register A0 1683 wordt, fol.  216 en volg. 
omtrent: „de Vicarien van de preposituren, Thesauryen, 
scholasteryen, proosten en Decanen der vijff  Capittelen 
van Utrecht, weite bij versterf  staen geaffecteert  tot het 
comptoir van de pieuse saken, in conformité  van de in-
structie d.d. 13 Meert 1675 aen Adriaen Gentman als 
Rentmeester van het selve comptoir, bij sijne Hoogheyd 
gegeven" — het volgende vermeld : 

„Ende alsoo de respective Capittelen tot nogh toe wey-
gerigh geweest syn daervan te geven spécifique  kennisse, 
soo werd alhier geextendeert den staet van de voorsz. 
vicaryen , soo deselve bekent is bij de Reeckeninge van 
Eloris van Weede, als bij de Ed. Mog. Heeren Staten 
's Lands van Utrecht gecommitteert tot den ontfang  ende 
administratie van de goederen 's Lands van Utrecht over 
de jaren 1586 en 1587. Hieruit blijkt alzoo, dat de op-
roeping door gemeiden A. Gentman gedaan aan de be-
zitters van vicarien, bij Notificatie  van 13 Maart 1675 
(Utr. Plac. II p. 452), weinig effect  heeft  gehad en in 
den wind werd geslagen. 

Het eindresultaat is dus geweest, dat de Stadhouder 
Willem III, volgens het Regeerings-reglement van 1674, 
de collatie van 27 vicarien heeft  verkregen of  behouden, 
competerende de respectieve Kapittelen te Utrecht, waar-
van de collatie stond aan hunne respectieve Dekens, 
Proosten, Thesaurien of  scholasterien. Van deze vicarien 
waren gefundeerd:  11 in kapittelkerken te Utrecht, 5 in 
de kapittelkerk te Wijk bij D., 6 in parochiekerken te 
Utrecht en 5 in kerken ten platten lande, t. w. Drieber-
gen, Nederlangbroek, Abcoude, Camerick en Wouden-
berg. Van deze 5 laatste komen de vicarien te Drie-
bergen en Nederlangbroek niet voor in de jaarlijksche 
rekeningen der ontvangers van de gebeneficieerde  goe-
deren van 1770—98 (de vroegere zyn verscheurd). — Die 
te Abcoude (St, Nicolai altaar), en te Camerik (St. Bar-
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bara altaar) worden wel vermeid, met opgaaf  der inkomsten 
(zijnde renten van eenige obligation op de provincie), doch 
zonder byvoeging van collator of  possesseur, dus wordt 
ook niet vermeid, dat de collatie staat aan den Stadhouder, 
evenmin als bij de vicarie te Woudenberg, waarvan ook 
geene inkomsten vermeld staan, doch daarbij is gevoegd : 
„De Landeryen tot deze vicarye behoord hebbende ver-
kocht zijnde, komt dit voor Memorie." 

Men verkeert dus in het onzekere, hoe het met deze 
vicarien gegaan is na overlijden van Willem III, als ook, 
of  later de Stadhouders Willem IV en V wederom de col-
latie, d. i. presentatie, aan de Staten hebben herkregen, 
hetgeen echter wel waarschijnlijk is. In ieder geval is 
dit collatierecht des Stadhouders in 1795 geeindigd, zoo-
dat de Staten, toen de benoeming van possesseurs der 
vicarien zonder eenige presentatie konden doen; wij zeg-
gen: het collatierecht van den Stadhouder, ofschoon  de 
Stadhouders handelden alsof  zij de rechtstreeksche bege-
ving der hun competeerende vicarien hadden. Er komen 
toch giftbrieven  voor, op perkament geschreven, geteekend 
door of  namens den Stadhouder, waarbij hy kortweg de« 
vicarie aan iemand schenkt, en hem gerechtigd verklaart 
om daarvan het genot te hebben als possesseur, geheel 
buiten de Staten om. Zie ook Byl. Gr. ten aanzien der 
resignatien. Dit was eigenlijk eene usurpatie van den 
Stadhouder, want hij had zieh moeten vergenoegen met 
eene presentatie van een vicaris of  possesseur aan de 
Staten, d. i. hunne Gedeputeerden, te doen, die alsdan 
de begeving of  de agreatie deden door den voorgedra-
gene aangenaam te verklaren. Maar de Gedeputeerden 
zagen dit door de vingers en keurden dan later den be-
noemden vicaris goed. Evenzoo ging het ook toe met de 
benoeming der rentmeesters van de comptoiren van St. 
Catharijne te Utrecht, de Staten conventen, de gebene-
ficieerde  goederen en andere voormalige geestelyke goe-
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deren. De Stadhouder benoemde kortweg den rentmeester, 
zonder iets van de Staten of  hunne Gedeputeerden te 
reppen ; maar dan volgde terstond eene benoeming door 
de Staten of  hunne Gedeputeerden, waarbij zij : gezien 
de benoeming door den Stadhouder gedaan, den titularis 
benoemden tot rentmeester. De Staten bleven dan in 
hun recht en de Stadhouder had de glorie, alsof  hij de 
benoeming van den vicaris deed. Zie bl. 182. 

Eeeds voor het Eegeeringsreglement van 1674 had de 
Stadhouder, als opgevolgd aan den Heèr van den Lande, 
het collatierecht van sommige der bovengemelde vicarien 
te Wijk bij D., Abcoude enz. (bl. 102 noot), zoodat de 
vicarien, die hij ten gevolge van dat Eegeeringsreglement 
er nog bij ontving, niet vele waren en nauwelijks waard 
waren dat daarover zooveel beweging gemaakt was. De 
hoofdzaak  zat eigenlijk in de proostdijen > prebendaten en 
commandeuryen, waarvan het te begeven bedrag aanzien-
lijker was, zooals bl. 149 is opgegeven. 

De provisioneele instructie van den rentmeester dier 
Stadhouderlijke vicarien, van 13 Maart 1675, bleef  dan 
ook buiten invloed op de vicarien in 't algemeen, waar-
voor de instructie van den Ontvanger der gebeneficieerde 
goederen (die ook liep over de vicarien en vicarie-goe-
deren) van 10 Julij 1587 (Bijl. A. 14) bleef  gelden, bij 
Ordonnantie ran den Stadhouder zelven van 5 Augustus 
1680 nog geamplieerd (Bijl. B.). 

Na deze kleine strubbeling in het Utrechtsche vicarie-
recht door het Eegeeringsreglement te weeg gebracht, bleef 
dit ongeveer hetzelfde  gedurende de Eepubliek, daar er 
in de 18e eeuw geene publicatien of  ordonnantien meer 
over versehenen, totdat in 1798 de bevoegdheid der Sta-
ten door het proclameeren der ééne en ondeelbare Bataaf-
sche Eepubliek verviel en de algemeene wetgever optrad, 
zoodat er van een Utrechtsch vicarierecht toen geen sprake 
meer kon zyn, dan alleen voor zoover het reeds bestond. 
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De wetten, decreten en ordonnantien, na dien tijd ge-
nomen, kan men by Mr. Koker vermeld vinden, zoodafc 
het niet noodig is in deze historische beschouwing der 
vicarien in Utrecht daarover uit te weiden. 

Deze latere wetten en decreten brachten in Utrecht 
weinig verandering in den aard der vicariegoederèn, voor 
zooveel betreft  het eigendomsrecht, daar die in dit Gewest 
reeds in de 16e eeuw eigendom van den Staat waren ge-
worden, zooals de Staten zelven dit zeggen (zie bl. 138), 
weshalve zij bij latère wetten dit karakter niet behoefden 
te bekomen. 

Wanneer wij de geschiedenis der vicarien en vicarie-
goederen in Utrecht na de Eeformatie  nu kortelijk sa-
menvatten, dan komen wij tot de volgende algemeene 
resultaten. 

De goederen der vicarien vervielen door de secularisatie 
aan den Souverein, d. i. de Staten, en werden met de 
pastorie-, kosterie- en scholasteriegoederen samengesmol-
ten tot een nieuwe species, genaamd gebeneficieerde  goede-
ren, strekkende om daaruit de predikanten, proponenten, 
kosters en schoolmeesters te betalen. 

De Staten hadden de begeving van alle vicarien zonder 
onderscheid, doch op voordracht van den patroon of  col-
lator der vicarie, zoo er een was, en anders zonder eenige 
voordracht. 

De possesseurs der vicarien hadden slechts recht op 
\ der inkomsten, terwijl het overbkjvende \ moest aange-
wend worden tot bovengemeld doel. 

De bepaling aanvankelijk gemaakt, dat de possesseurs 
een zekeren leeftijd  moesten hebben en zieh tot studie 
moesten bekwamen, ging zeer spoedig te niet, zoodat het 
werden sinecuren, waarvoor men niets hoegenaamd be-
hoefde  te doen, in dit opzicht gelijk staande met de pro-
benden, die uit de Staten-conventen, St. Catharijne en de 
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jufferen-conventen  aan prebendarissen, adellijke jonkvrou-
wen of  conventualinnen uitgekeerd werden. 

De vervreemding of  bezwaring van vieariegoed kon alleen 
geschieden op last der Staten of  met verlof  door hen ge-
geven; in het laatste geval gewoonlijk door tusschenkomst 
der respectieve collators, doch met de noodige voorzorgen 
tot wederlegging van den koopprijs, waarvan door den 
ontvanger der gebeneficieerde  goederen in zijne rekening 
nota werd gehouden onder den extraordinaris-ontvang, 
ook der vicarien gefundeerd  in de Steden, althans in den 
aanvang. 

In het beheer en de administratie der vicariegoederen 
en de inning der tertien heerschte echter belangrijk on-
derscheid tusschen de vicarien ten platten lande en die 
gefundeerd  in steden, even als ook in de wijze, waarop 
die successivelijk zijn te niet gegaan. In de 5 steden van 
de toen malige provincie Utrecht was de gang van zaken 
ook niet geheel dezelfde,  zoodat het noodig zal zijn afzon-
zonderlijk te bebandelen: le de vicarien ten platten lande, 
2e te Utrecht, 3e te Amersfoort,  4e te Wijk bij Duurstede, 
5e te Rhenen en 6 e te Montfoort. 

Alvorens echter daartoe over te gaan, wensehen wij uit-
een te zetten, wat het comptoir of  fonds  der gebenefici-
eerde goederen eigenlijk was, en waar dit, na 1799, toen 
het werd opgeheven, is gebleven. 

Men zou lichtelijk geneigd zijn te meenen, dat het een 
geheel op zieh zelf  staande administratie en een kerkelijk 
fonds  was, staande buiten de administratie en het beheer der 
geldmiddelen van de provincie, en uitsluitend dienende om 
de predikanten, school meesters en kosters te onderhouden, 
zoodat de Staten daarop slechts een zeker toezicht uit-
oefenden,  even als b. v. thans op de bezittingen der ar-
meninrichtingen en instellingen in de armenwet van 28 
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Juni 1854 en 1 Juni 1870, waarvan de goederen niet aan 
den Staat, maar aan de Instellingen zelven in eigendom 
toebehooren. Dit was echter niet het geval. — Het fonds, 
comptoir, of  hoe men het ook noemen wil, van de  gebene-
ficieerde  of  aldus genoemde geestelijke goederen was niets 
anders dan een Eijksfonds,  zooals men het thans zou noe-
men, doch een speciaal Eijksfonds,  zooals in deze eeuw 
het veefonds,  het amortisatiefonds  of  syndieaat en andere 
geweest zijn. Het stond zelfs  niet eens onder eene afzon-
derlijke commissie of  administratie van Eijkswege, maar 
werd direct door de Staten zelven beheerd, die daarover 
een rentmeester hadden benoemd en bleven benoemen, 
die alleen aan hen, d. i. de finantiekamer  der Staten 
(later aan de Commissarissen tot de administratie van de 
finantien  van het voormalig Gewest Utrecht) en aan nie-
mand anders rekenplichtig was. 

Om den aard en de natuur van dit Comptoir goed te 
begrypen, moet men echter bekend zijn met de omslachtige 
finantiëele  administratie, zooals die tijdens de Eepubliek 
door de Staten was ingericht. Er bestond toen geen alge-
meene kas der provincie; doch er waren enkel afzonder-
lijke rentmeesters of  ontvangers, die ieder hunne eigene 
kas hielden, of,  zooals dit toen heette, hun comptoir had-
den en bij het doen hunner rekening, op 't eind van het 
jaar, hunne kassen afsloten  met een batig of  nadeelig slot, 
dat alsdan op de volgende rekening werd overgebracht, 
t. w. niet zooals thans, aan het hoofd  der nieuwe rekening, 
maar aan het slot. Er bestonden dus in de provincie enkel 
een zeker aantal Comptoiren, die ieder hunne kas, hunne 
eigene ontvangsten en hunne eigene uitgaven hadden. 

Het gevolg hiervan was, dat de provincie, om zoo te 
zeggen, eigenlijk een aantal kassiers had, die met haar in 
rekening stonden, zoodat, als er op het eene comptoir 
geld te veel was, dit moest worden overgestort bij een 
ander comptoir, en als er, omgekeerd, geld te kort kwam 
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op een comptoir, zulks dan moest gesuppediteerd worden 
door een ander comptoir, dat in beter doen was. 

Yan daar dat men in de rekeningen dier verschillende 
comptoiren een eindeloos en voortdurend leenen en over-
storten van het eene comptoir op het andere aantreft, 
of,  zooals men het thans zou noemen, overschryvingen 
van de eene post op de andere. Dit was niet alleen zeer 
omslachtig, maar ook kostbaar, daar ieder dier rentmees-
ters steeds zijne percenten van die ontvangsten genoot, 
zijnde 5°/0 van den ordinaris en 1 °/0 van den extraordinaris 
ontvang. 

Behaive deze tijdelijke leeningen of  verrekeningen tus-
schen de verschillende comptoiren waren er nog vaste 
leeningen van het eene comptoir aan het andere, voorna-
melijk van die comptoiren, die steeds geld te kort kwamen, 
zooals dat van St. Catharijne en de geb. goederen, op de 
comptoiren die alleen ontvangsten te doen hadden, zooals 
b. v. het comptoir van het Oudschildgeld, Huisgeld, Ge-
nerale middelen, 't Klein zegel, enz. Deze vaste leeningen 
waren meestal voortgesproten uit landerijen der geestelijke 
goederen, die verkocht waren, waardoor dus die comptoiren 
de opbrengsten der huren moesten missen, hetgeen echter 
yerholpen werd door hun eene schuldbekentenis op een 
dier rijke comptoiren te geven, rentende 5 of  4 pCt. (doch 
later gereduceerd op 2f  pCt.), waardoor zij dan jaarlijks 
gelijk bedrag als vroeger ontvingen. Zie o. a. de Besolutie 
der Staten van 19 Juli 1699 Bijl. A. 37, betreffende  eene 
verkooping van landerijen, ressorterende onder de comp-
toiren van de Domeinen, Geben, goederen, Carthuysers, 
St. Catharijne, Oostbroek en St. Paulus, die daarvoor als-
toen verkregen de aldaar gemeide obligatien of  inschrij-
vingen op het comptoir van het eene deel der generale 
middelen. Het gevolg daarvan echter was, dat deze rijke 
comptoiren, van de generale middelen, enz. ten slotte met 
zoo veel van die obligatien, inschryvingen, of  lijfrenten 
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en Iosrenten, zooals ze ook al genoemd werden, belast 
werden, waarvan zij voortdurend de renten moesten vol-
doen aan die andere comptoiren, dat zij ten laatste nu 
en dan ook zelve in geldnood begonnen te verkeeren en 
dan weder tijde! yk of  voortdurend moesten geholpen wor-
den met inschryvingen of  tijdelijke subsidien op en uit de 
noodlijdende geestelijke comptoiren, — of  wel, dat men het 
eene comptoir van geestelijke goederen moest helpen met 
eene insehryving op een ander dergelijk comptoir. 

Zoo werd b. v. uit het comptoir der geben, goederen 
jaarlijks aan het comptoir van Marienburg te Soest betaald 
/ 6 3 — 5 - , , , zijnde 2f°/0  van een kapitaal van/2300 (zie 
Bijl. L. fol.  26), zonder dat uit de rekeningen van den 
ontvanger der geb. goederen blijkt waaruit en waardoor 
de geb. goederen aan Marienburg dat capitaal van / 2300 
schuldig waren. 

Dit blijkt echter uit de rekeningen der rentmeesters 
van dit laatste comptoir> aanwezig op het prov. archief 
n°. 311, (pag. 82 gedr. Invent.) o. a. uit die over 1776, 
waarin, fol.  31, die post voorkomt als ontvangen, en wel 
in de volgende bewoordingen : — „De ontvanger van de 
gebeneficieerde  goederen des Lands van Utrecht betaald 
jaarlijks van eene obligatie groot in capitaal / 2300 gul-
dens belegt ten. comptoire van de Heer Henrick van Wijc-
kersloot, ontvanger van de gebeneficieerde  goederen des 
Lands van Utrecht, ten behoeve van den conveute van 
Marienburg te Zoest, gedateerd den 9 e n November 1658 
en dat tegen den penning 25 jaarlijks, verschijnende den 
6 e n October : dus zoo komt alhier in ontvang voor en van 
wegen het jaar interessen, versehenen zijnde op den 6 e n 

October 1776 de voorschreve somma van . . / 92—„—„" 
Dit bedrag van / 92 voor ontvangen rente komt niet 

overeen met dat van /63—5—„ in de rekening der geben, 
goederen voor betaalde renten vermeld ; doch zulks lost 
zieh op daardoor, dat de rentmeester van Marienburg on-

Bijdr. en Meded. IY. 13 
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der de uitgaven  weder f  28—15—„ in rekening brengt 
wegens de reduetie der renten van 4°/0 op 2f°/0,  inge-
volge de resolutie van de Staten van 1734, d. i. 25 stui-
vers van iedere honderd gulden, zooals dit op fol.  139 
zijner rekening vermeld staat. Hierdoor blijft  die f  92 na 
aftrek  van / 28—15—„ ten slotte / 63—5—,,. Hij voegt 
er, op fol.  31 vermeld, wel niet bij, dat die/2300 voort-
vloeiden uit een eapitaal voortgesproten uit verkochte goe-
deren toebehoorende aan het Convent, maar dit volgt uit 
hetgeen hij in den aanvang zijner rekening mededeelt, dat 
hij geene ontvangst van landerijen en landpachten kan 
vermelden, omdat alle de goederen door de Staten succes-
cievelijk waren verkocht en de koopprijzen belegd op het 
comptoir der Generale middelen en andere landscomp-
toiren. *) 

Gaven de Staten obligatien of  lijfrenten  aan particulieren 
uit, dan werd ook daarbij tevens aangewezen waar deze 
de renten konden worden ontvangen, daar er, als gezegd, 
geen generaal kantoor der Provincie was, waar men die 
renten kon beuren, doch enkel afzonderlijke  administra-
tien of  comptoiren, zooals men die toen noemde. De 
nemers dier obligatien ontvingen dan inschrijvingen of  obli-
gatien op de Provincie, betaalbaar bij het speeiaal daarin 
vermelde comptoir. 

"Wil men nog nader bewijs dat het comptoir der geben, 
goederen, even als dat der domeinen en de overige comp-
toiren der voormalige geestelijke goederen, afkomstig  van 
kloosters, conventen, abdijen, enz., werkelijk waren lands-
kantoren en geene private kantoren tot ontvangst en 
betaling van stichtingen of  andere op zieh zelf  staande 
instellingen, — men hoore wat het Intermediair Adminis-
tratief  Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht daar-

1) Dit zelfde  was ook het geval bij het comptoir van de Balije en 
Convente van St. Catharijne en de verdere Staten-Conventen. 
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over meldt aan den Agent van Finantien der Bataafsche 
Eepubliek (Gogel), bij missive van 30. Nov. 1798, waarbij 
zij uitdrukkelijk als lands-comptoiren beschouwd worden. 
Gemeld Admin. Bestuur zegt: dat het volkomen deelt de 
reflectie,  door dien Agent gemaakt, over de omslachtige 
finantiëele  adminietratie in de voormalige Provincie Utrecht, 
en „dat het eene incongruiteit is, dat nog voortaan het 
eene kantoor aan het andere en dus het Land aan het Land 
interest betalen zoude van kapitalen, welke alle eigendom 
van den Lande  zijn, etc En zouden wij derhalve met 
U (Agent) volkomen van oordeel zijn, dat al die obligatien 
konden worden geroijeerd en gedeponeerd terwijl 
zulks te noodzakelijker is omdat van alle de posten van 
renten, op die onderscheidene kantoren ontvangen wor-
dende, niet eens obligatien voorhanden zijn, vermits, ten 
tyde van den verkoop der goederen van die kantoren, 
voor de daaruit geproflueerde  penningen geene obligatien 
zijn uitgegeven, maar zy alleen voor het montant der ren-
ten van die kapitalen op de manualen zijn gecrediteerd 
geworden, zoodat dan ook die posten op de manualen van 
de kantoren, alwaar die renten jaarlijks betaald worden, 
eenvoudig kunnen worden geroijeerd." 

Dit laatste is dan ook gebeurd, toen op 3 Sept. 1799 
de obligatien der gemortificeerde  conventen van St. Ser-
vaes, Vrouwenklooster, het convent van Oudwijk, de abdij 
van St. Paulus, allen te Utrecht, van Marienburg te Soest, 
St. Agneta te Ehenen, Maria Magdalena te Wijk bij 
Duurstede, en het comptoir der gebeneficieerde  goederen 
benevens dat der  Domeinen (men lette wel op deze gelijk-
stelling van laatstgemeld fonds  of  comptoir met de overige) 
met de manualen daarvan zynde en het manuaal van het 
convent van Oostbroek en dab van de Balije en Convente 
van St. Catharijne te Utrecht, door een lid van de Com-
missie tot administratie van het voormalig Gewest Utrecht, 
namens die Commissie, tegen kwitantie zijn overgegeven 

13* 
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aan den Chef  van het Bureau van Expeditie van het De-
partement van Finantien te 's Hage, als zijnde door den 
Agent van Finantien der Bataafsche  Bepubliek gernach-
tigd die namens hem in ontvang te neinen. 

Zoo werd dan het Lands-comptoir der gebeneficieerde 
goederen met de overige en het comptoir der domeinen 
van Utrecht opgeheven, en kwamen zij allen te zamen on-
der één Lands-comptoir der domeinen van de Bataafsche 
Bepubliek en der latere regeeringen, welke die Bepubliek 
zijn opgevolgd. 

Het slot der laatste rekening van dit comptoir over 
1798, in 1799 afgesloten  met een batig slot van/1408—7—4 
(wel te verstaan kasrekening), werd dan ook niet aange-
houden om, als naar gewoonte, bij eene volgende reke-
ning te worden verrekend; maar werd toen (bij uitzondering) 
dat batig slot der kas door den Ontvanger overgestort bij 
den ontvanger van den 20e" en 40en penning. 

Het gemis van een genernal comptoir van ontvangsten 
en uitgaven der Provincie gedurende de Bepubliek der 
Vereen. Nederlanden had ook nog dit ongerief  dat, wan-
neer er nieuwe uitgaven ontstonden voor zaken, waarvoor 
geen comptoir bestond of  waarvan het comptoir was nood-
lijdend en zonder geld, de Staten die uitgaven dan maar 
moesten laten voldoen door een der comptoiren dat zulks 
het best kon lijden , en daarin dan soms vrij willekeurig 
te werk gingen (zie bl. 145). Kwaad kon dit in zoo verre 
niet, omdat al die kantoren toch waren lands-comptoiren 
der Staten, en het geld ten slotte toch kwam of  komen 
moest uit de beurs der Staten , zoodat niemand er mede 
benadeeld werd; maar het gaf  toch vreemde verhoudingen. 

Zoo kreeg b. v. het comptoir der gebeneficieerde  goederen 
op die wijze de betaling van den professor  in het publieke 
recht aan de Hoogeschool te Utrecht op zijn dak, wiens 
tractement ( /600) daaruit betaald werd, volgens resolutie 
van de Staten van 9 Maart 1708, waarbij werd besloten 
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om, ter opluistering der Hoogeschool en „teil einde te 
seconderen de goede voornemens der Stad met het stabi-
lieren van een Rij der school", een professor  juris  publici  te 
beroepen, waartoe zij uit hun comptoir der gebeneficieerde 
goederen een subsidie van / 600 'sjaars toestonden aan 
de stad Utrecht, te ontvangen door den Thesaurier dier 
stad. Dit tractement van / 600 'sjaars vindt men dan 
ook geregeld in de rekeningen van dien Thesaurier onder 
de ontvangsten en in die van dit comptoir onder de uit-
gaven terug (zie Bijl. L. fol.  26v), ofschoon  het comptoir 
de bestemming had om uit de inkomsten te betalen de 
predikanten, kosters en schoolmeesters ten platten  lande, 
waarmede de professor  en de Hoogeschool niets te inaken 
hadden, evenmin als nog met eene andere parasitiesche post 
van uitgaaf,  ten bedrage v a n / 150, voor het schüren en 
schoonmaken en de kaarsen der kroonen in de Domkerk te 
Utrecht (Bijl. L. fol.  26v, Uitgave van allerhande zaaken). 

Het comptoir der geben, goederen was oorspronkelijk 
ingesteld, bij art. 5 van het Redressement, om te combi -
neeren de goederen van alle pastorien, vicarien , capella-
rien, costerien en scholasterien in de Provincie tot één 
enkel fonds  of  massa, en moest strekken om uit de geza-
menlijke opbrengsten daarvan aan de predikanten een vast 
tractement per jaar uit te betalen, zonder in aanmerking 
te nemen of  er veel dan weinig pastorie- of  vicariegoede-
ren op de respectieve standplaatsen dier predikanten, kos-
ters en schoolmeesters aanwezig waren. Dit vaste en ge-
neraal bedrag was bij art. 8 voor de predikanten bepaald 
als volgt: te Utrecht / 400, in de overige steden / 300, 
en ten platten lande / 200, buiten en behalve huis en 
hof  (Bijl. A. 12). Het tractement van een koster en school-
meester is daarbij in het midden gelaten. 

Door deze byeenvoeging der diverse goederen tot een 
algemeen fonds,  bestonden er dus geene pastoriegoederen, 
vicariegoederen, kosteriegoederen en scholasteriegoederen 
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meer, dan alleen op het papier (de goederen der broeder-
sehappen zijn er later weder uitgeraakt), maar alleen goe-
deren behoorende aan en tot het landseomptoir der geben, 
goederen. Dat de booking en verantwoording nog bleel 
onder diverse hoofden,  was slechts een administratieve 
maatregel, die in verband stond met het collatierecht en 
de tertien der vicarien, en ook zijn nut kon hebben om 
den oorsprong en de herkomst der diverse goederen van 
dit comptoir bij kwestien of  anderszins te kunnen weten 
en nagaan, en beter het oog er op te kunnen houden dat 
er geene goederen zoek geraakten; maar zulks neemt niet 
weg dat de pastoriegoederen, vicariegoederen, enz. specifiek 
en rechtens zijn verdwenen en opgegaan in dit Bijksfonds, 
dat echter eene speciale bestemming had. 

Dit blijkt ook nader nog uit de instructie voor den 
ontvanger van dit fonds  der geben, goederen van 10 Julij 
1587 (Bijl. A. 14), waarbij, in art. 3. wordt bepaald, dat hij 
„terstont in de possessio van den ontfanck  van alle de 
voorz. goederen moest geraken." Echter wordt daarbij, in 
art. 26. de restrictieve bepaling gemaakt, dat hij de over-
brenging der goederen van pastorien, vicarien en broeder-
schappen in de stad Utrecht en de kleine steden onder 
zijn comptoir, moest uitstellen totdat daaromtrent nader 
door Gedeputeerden zou bepaald zijn. Deze bepaling is 
dus slechts eene opschortende geweest, die niet wegnam, 
dat de Ontvanger, die bij het Bedressement (art. 7) was 
aangesteld over alle  de gemeide goederen en ook in zijne 
benoeming als zoodanig wordt gekwalificeerd  (Bijl. A. 13), 
even als ook zijne opvolgers in 1664 en misschien nog wel 
later, steeds werden aangesteld over alle de goederen ook 
in de steden. Later echter zijn die goederen, in de steden 
gefundeerd,  niet onder het beheer van dien ontvanger ge-
weest, dan alleen in zoo verre dat, wanneer er goederen 
waren verkocht van vicarien, in die steden gefundeerd 
(pastorie- of  kosterie- en scholasteriegoederen sehijnen er 
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daar niet te zijn geweest) en de koopprijzen daarvan waren 
belegd, alsdan daarvan in den Extraordinaris Ontfang  mel-
ding werd gemaakt, ofschoon  dan ook pro Memorie.  Zie 
Bijl. K. fol.  165v en volg., alwaar men herhaaldelijk van der-
gelijke beleggingen van goederen, gefundeerd  in kerken 
te Utrecht, Amersfoort,  Montfoort  en Wijk bij Duurstede 
zal gewag gemaakt vinden, zoowel in parochiekerken als 
in kapittelkerken. Het beheer en de administratie dier 
goederen werd in de eteden door afzonderlijke  rentmees-
ters gevoerd, zooals later zal worden aangetoond. 

In de eenig overgebleven rekening van 1669 wordt 
steeds verwezen naar vroegere rekeningen, die wij niet 
kennen (in 1815 verscheurd), zoodat wij niet juist weten, 
hoe dit verkoopen en wederbeleggen is toegegaan; doch 
uit hetgeen fol.  174 wordt gezegd, dat het capitaal, waar-
van het comptoir -§• der interessen competeerde, was be-
legd en die interessen den possesseur competeerden [voor 
f],  „doch nae sijn doot het geheel incomen ten profijte 
van desen comptoire ontfangen"  — schijnt te blijken, dat, 
op alle  comptoiren, het kapitaal, ook destyds reeds, steeds 
werd belegd ten name van het comptoir, d. i. ten name 
van den ontfanger  van het comptoir: want destyds kende 
men alleen inschrijvingen ten name van personen, hetzy 
in privé, hetzij in kwaliteit, doch niet ten name van stich-
tingen, zedelyke lichamen en dergelyke abstractien. De 
woorden die men fol.  166, 170v, 171. 173 enz. in die 
rekening aantreft  (Bijl. K.): belegd  ten behoeve van den pos-
sesseur, zijn dus in dien zin op te vatten, dat het belegde 
kapitaal moest strekken om daaruit de rente voor f  aan 
den possesseur in der tijd te kunnen uitbetalen, doch niet 
dat de koopprijs werd belegd ten name van den possesseur 
of  van de vicarie. 

Dat in later tyd de obligatien of  inschryvingen van het 
comptoir der geben, goederen stonden ten name van den 
ontvanger van het comptoir en niet van den possesseur 
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of  der vicarie, blijkt vollededig uit Bijl. M. en L. initio. 
Ook blijkt zulks per analogiam uit hetgeen vermeld staat 
omtrent de verkochte goederen van andere comptoiren der 
geestelijke goederen, zooals hierboven bl. 140 en 195 is 
vermeld. Zie ook Bijl. A. 37. Werden de gelden dier ver-
koopingen niet op een der landscomptoiren belegd, doch 
op hypotheek, dan moest de plechtbrief  gesteld worden 
in handen van den ontvanger van de geben, goederen, 
zie Bijl. K. fol.  167 en 169% terwijl uit hetgeen fol.  168 
is gerelateerd: „de rentebrief,  gedateert den 3en Septem-
bris 1657 bij de  Ed.  Mo.  Heeren  Staaten  ten behoeve van 
Floris Gins gepasseerd", schijnt voort te vloeien, dat die 
plechtbrieven ten name van de Staten stonden. De be-
legging der kooppenningen geschiedde echter niet altijd 
ten behoeve van den possesseur, maar zij werden ook wel 
door de Staten gebezigd tot delging van schuld of  aflossing 
van kapitaal, tijdelijk opgenomen door het comptoir der 
geb. goederen. Zie b. v. Bijl. K. fol.  27. 

Het bovenstaande toont dus aan, dat, hoezeer later de 
goederen der pastorien en vicarien in de Steden niet on-
der administratie en beheer van den ontvanger der geben, 
goederen waren, en de tertien daarvan niet ten bate van 
dit comptoir strekten, echter de Staten nooit hebben los-
gelaten het principe, in het Bedressement gehuldigd, dat 
aile goederen behoorende aan pastorien, vicarien, enz. 
tezamen één geheel uitmaakten, strekkende ten dienste 
van predikanten en Scholen, en dat die goederen behoor-
dan aan de Staten, echter met die restrictie, voor zooveel 
betreft  de vicariegoederen, dat daarvan slechts \ zou strek-
ken ter betaling van gemelde predikanten, kosters en 
schoolmeesters, doch \ ten bate van den possesseur der 
vicarie, door hen te benoemen op voordracht van den Col-
lator. 

Men zou dus de inschrijvingen op de diverse comptoiren 
der Provincie, voortgesproten uit belegging van vicarie-
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goederen gefundeerd  geweest te Utrecht, Amersfoort,  Wijk 
b. D., Ehenen en Montfoort,  strict genomen kunnen be-
schouwen als, met die ten platte lande, mede deel uit-
makende van het comptoir of  fonds  der geb. goederen, al 
was ook de administratie over dezelve buiten dit comptoir 
gelegen. 

De bezittingen van dit comptoir bestünden in den aan-
vang bloot uit landerijen, huisrenten, grondrenten en 
andere onroerende goederen, waarvan de pastoriegoederen 
het grootste deel uitmaakten en de vicariegoederen slechts 
een minder deel. Scholasteriegoederen komen er in het 
geheel niet onder voor, eveninin als kosteriegoederen. 
Echter vindt men in de I e rekening van Floris van Weede 
op de meeste plaatsen, na de vermelding der pastorie-
goederen , ook gewag gemaakt van de kosterijen, doch 
meestal met de bijvoeging dat, nademaal daarvan nog geene 
opgaaf  der goederen was gedaan, die niet konden vermeld 
worden. Van 14 dorpen worden echter de goederen der 
kostery vermeld, zoover hy die te weten is gekomen uit 
den Inventaris der geestelijke goederen van 1573 (?) t. w. 
Odijk, Bunnik, Schalkwijk, Breukelen, 't Goy, Houten, 
Tull en 'tWaal, Leusden, Eemnes, Woudenberg, Maars-
sen, Lopik, Cockengen en Thamen, doch steeds met den 
treurigen naklank, waarvan is ontvangen Niet. 

Alleen van Odijck fol.  24v en Bunnick fol.  28 vermeldt 
hij ontvangen te hebben f  2. en / 4. — dus totaal van 
al de kosteriegoederen niet meer dan f  6., die begrepen 
zijn in het totaal bedrag van / 1902—3—6 der 1° summa 
van outvangst wegens „pastoryen , Vicaryen ende dierge-
lijcken." *) 

Onder de uitgaven vindt men dan ook alleen betalingen 

1) Dit is de bru to ontvangst, waarvan moeten worden afgetrokken 
de uitgaven voor tractementen van den ontvanger, de gerechtskosten, 
de lasten gaande uit die goederen: enz., bedragende t. z. f  1298—9- 3. 
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aan predikanten (totaal /2080—5—6), doch niet aan kos-
terg, voorlezers en schoolmeesters, waarvoor toen geen 
geld schijnt geweest te zijn. 

De volgende rekeningen zyn, als gezegd, verscheurd, 
zoodat eerst in 1669 blijkt hoe het was geloopen met die 
kosteriegoederen. In die rekening wordt van kosteriegoe-
deren in het geheel geen melding gemaakt, evenmin als in 
de latere rekeningen van dit comptoir, na 1770, zoodat het 
comptoir der geb. goederen, toen en later, alleen bestond 
uit pastorie- en vicariegoederen. Desniettemin werd er 
in dat jaar 1669 aan kosters en gedeeltelyk tevens aan 
schoolmeesters betaald / 458—13—6. Aan predikanten 
f  14421—5—0 en aan predikantsweduwen / 1025—„—„, 
alles ten platten lande. Buitendien ook nog, als extra-
ordinaire uitgaaf:  voor huishuur van predikanten, voor pro-
ponenten en weduwen van predikanten t. z. /4679—8—3. 
Dus in 't geheel alles te zamen / 20594—6—9. 

De inkomsten der pastorie- en vicariegoederen waren 
toen ook belangrijk hooger geworden en bedroegen (bruto) 
f  11093—10—,,, doch, zooals uit het bovenstaande blijkt, 
onvoldoende om daaruit de predikanten, predikantswedu-
wen , proponenten, kosters en schoolmeesters geheel te 
kunnen voldoen, zoodat er in 1669, buiten en behalve 
de opbrengst van de rantsoenen (die verhoogd waren) op 
de generale middelen gesteld, tot betaling van de predi-
kanten ten platten lande, ad /2000 , nog / 15500—„—„ 
door de Staten moest gesuppleerd worden om die uitbe-
taling te kunnen doen, welke suppletie of  subside, in dat 
jaar, uit de kas van het comptoir van het Oudschildgeld 
werd genomen. 

In de latere rekeningen van het comptoir der geben, 
goederen van 1770 en volgende jaren tot 1798 was er ook 
steeds een te kort, dat op bovengemelde wijze is gesup-
pleerd uit de kassen van de diverse landscomptoiren, tot 
aan de opheffing  in 1799. 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provincie  trecht  enz. 

De pasfcorie-goederen  zijn langzamerhand door de Staten 
verkocht en de vicarie-goederen eveneens, laatstgemelde 
veelal met medewerking der collators, als die nog bekend 
en aanwezig waren, doch ook wel zonder dat de collator 
daarin gemoeid werd. De opbrengsten werden, als gezegd, 
meestal belegd in inschryvingen op een der comptoiren 
der Provincie, soms ook wel in plechten, die echter gaande 
weg werden afgelost  en dan yeelal in dergelijke inschrij-
vingen op de Provincie werden geconverteerd. Deze koop-
penningen der verkochte landerijen of  afgeloste  kapitalen 
behoorden aan het comptoir; zij werden in den aanvang 
afzonderlijk  voor iedere gemeente en voor elken verkoop of 
aflossing  belegd, en bovendien de pastoriegoederen steeds 
afzonderlijk  van de vicariegoederen. AI deze kleine posten 
leverden echter grooten omslag en moeite op, zoowel voor 
het comptoir der geben, goederen, dat daarvan de renten 
jaarlijks ontving en boekte, als ook voor het comptoir der 
generale middelen, het huisgeld , oudschildgeld, enz. dat 
die posten ieder afzonderlijk  uitbetaalde aan den ontvanger 
der geben, goederen. Ter vereenvoudiging der adminis-
tratie besloten de Gedeputeerde Staten den 15en Juli 1774 
en nader bij resolutie van 16 October 1778, om al die 
kleine inschrijvingen op diverse comptoiren te vereenigen 
in 12 nieuwe obligatien, allen betaalbaar aan het comptoir 
der generale middelen, t. w. 10 stuks à / 15000, één à 
/ 25000 en één à / 12398, allen rentende 2j ; alzoo t. z. 
/ 187.398. Zie Bijl. M. en K. fol.  2. Deze maatregel was 
dus bloot eene conversie, want de vroegere kleine obliga-
tien of  inschrijvingen gaven, na de rentenreductie der 
obligatien op de Provincie, ook niet meer dan 2f  percent. 

Een tweede finantiëele  maatregel werd bij publicatie 
van het Provinciaal Bestuur 's Lands van Utrecht, van 
5 Augustus 1797, zoo voor dit compteir als voor de overige 
comptoiren der Staten conventen en gewezen geestelyke 
goedereu, ingevoerd, inhoudende dat de erfpachten,  uit-
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gangen, grondrenten en soortgelijke schuldplichtigheden, 
door de schuldplichtigen moesten afgekooht  worden tegen 
den penning 25, en dat daarvan door de respectieve rent-
meesters of  ontvangers eene afzonderlijke  extraordinaire 
rekening moest gedaan worden , invoege als volgens aan-
schrijving van het Administratief  Bestuur van het voor-
malig Gebest Utrecht van 10 November 1798 nader was 
bepaald. Deze extraordinaire rekening werd dan ook door 
den toenmaligen ontvanger der geben, goederen M. J. G. 
Loten gedaan en, even als de gewone rekeningen, opge-
nomen en afgesloten  door Commissarissen ter administratie 
der Finantien van het voormalig Gewest Utrecht den 22en 

April 1799. 
Uit die extraordinaire rekening (prov. archief  Beg. n°. 

319) blijkt, dat hij daarvan had geïnd /22525 (enkele pos-
ten waren toen nog niet afgekocht),  hetgeen, na aftrek 
van zijn salaris voor dien extraordinaris ontvang, tegen 
den 30e» penning, ad / 750—16—„ en / 15.8—„ voor het 
schrijven, innaayen, etc. der rekening, een netto bedrag 
van / 21758—-16—„ uitmaakt. Dit bedrag is later verre-
kend in de ordinaris rekening van het comptoir over 1798 
onder de Uitgaven, doch niet in de VIe Uitgaaf  van be-
legde  capitalen,  die aldaar voor memorie is uitgetrokken, 
maar in de Ve Uitgaaf  van subsidien,  die in vroegere reke-
ningen gewoonlijk steeds voor memorie wordt vermeld, 
omdat het comptoir der geben, goederen gewoonlijk sub-
sidien ontving  van de andere landscomptoiren, doch dit-
maal, bij exceptie, met / 28000 subsidieerde diverse comp-
toiren, t. w. het comptoir van het Anderdeel der gemeene 
middelen, van den 20en en 40en penning en dat van St. 
Catharijne. Deze/28000 dropen dus, om zoo te zeggen, 
door de vingers, terwijl het (opgeheven) comptoir der geb. 
goederen, waarvoor het generaal domeinfonds  der Bataaf-
sche Bepubliek in de plaats trad, voor 't vervolg de jaar-
lijksche opbrensten der afgekochte  erfpachten,  grondrenten 
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enz. bleef  missen. Echter moet men van deze / 28000 
aftrekken  / 6000, die in die rekening over 1798, in den 
8e n ontvang: subsidien  door  het Administratie/  Bestmir  van 
het voormalig  Gewest  TJtrecht  geaccordeerd  (vroeger was het 
door Gedeputeerde Staten 's Lands van Utrecht geaccor-
deerd) vermeld zyn als ontvangen  door het comptoir der 
geben, goederen , en wel van het comptoir van den 20en 

en 40en penning en dat van den 50en penning. 
Zooals wij vroeger reeds opmerkten, was het een voort-

durend heenenwedergaan der gelden van het eene comp-
toir naar het andere: want, terwijl het comptoir van den 
20en en 40en penning in den loop van het jaar 1798 
/ 6000 ontving van het comptoir der geben, goederen, 
betaalde het in dat zelfde  jaar, doch op een anderen 
datum / 5000 aan dit zelfde  comptoir. Zie Bijl. L. fol.  20 
en 28. 

Men moet de toenmalige Regeering echter niet al te 
hard vallen, dat zij die / 28000 — / 6000 : blijvende alzoo 
/ 22000, niet belegd en onder de 6e uitgaaf  van aange-
legde capitalen heeft  verantwoord. Jaar in jaar uit was 
het comptoir der geben, goederen met eenige duizenden 
guldens gesubsidieerd uit de andere landscomptoiren, d. i. 
uit de gelden der Staten, zoodat het nu niet te misgun-
nen was dat deze comptoiren, d. i. de Staten of  het 
Administratief  Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht, 
eindelijk eens een buitenkansje genoten, dat bovendien 
op verre na niet gelijkstond met de duizenden en duizen-
den guldens, die het comptoir der geben, goederen suc-
cessively^ verzwolgen bad aan subsidien. 

Omtrent de verdere inrichting der rekeningen van dit 
comptoir (die alle geheel op denzelfden  voet zijn) verwijzen 
wij naar Bijl. L., zynde de verkorte inhoud der laatste 
rekening over 1798, daar het stuk (hoe belangrijk ook) te 
uitgebreid is om in zijn geheel onder de Bijlagen opgeno-
men te kunnen worden. 
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Toen het comptoir der geben, goederen, in 1799 werd 
opgeheven, bezat het (d. i. de Staat) alzoo een kapitaal 
van / 187398, 2f°/0  inschrijvingen ten laste der Provin-
cie, en wijders de weinige onroerende goederen der pas-
torien en vicarien, die nog overgebleven en niet verkocht 
waren. 

Wat er van deze inschrijvingen geworden is, is op het 
prov. archief  te Utrecht niet te vinden, doch waarschijn-
lijk wel op te sporen in het Rijksarchief  te 's Hage of  in 
de archieven van het Departement van Finaneien of  dat 
van Hervormde Eeredienst. Zooals bl. 195 is medegedeeld 
meende het Intermediair Administratief  Bestuur van het 
voorm. Gewest Utrecht, dat de posten (van rentebetaling?) 
nu wel konden gerooieerd worden op de manualen. 

Waarschijnlijk zijn zij mede begrepen in de decisie van 
Koning Lodewijk van 6 April 1808 nö. 35, vermeld bij 
van Benningen: Geestelijk  kantoor  v. Belft,  bl. 303, waarbij 
werd bepaald, dat alle effecten  ten laste van de publieke 
schatkist, welke ten comptoire van den ontvanger en rent-
meesters der zoogenaamde geestelijke en kerkelijke goede-
ren aanwezig zijn, en welke, blijkens het tableau door den 
Minister van Finantien overgelegd, tezamen bedroegen een 
kapitaal van / 5.542259—15—„, rentende / 147440—9—„ 
per jaar, op de meest regelinatige wijze zullen worden ge-
concentreerd en als  een eigendom  van het Rijk  aan de amor-
tisatiekas zouden worden toegevoegd, wordende de Minister 
van Financien met de executie belast. De uitvoering aan 
dit Kon. Besluit gegeven door den toenmaligen Minister 
van Finantien, kan men bij v. Beuningen t. a. pl. nader 
vermeld vinden. 

De onroerende goederen, voor zoo veel, of  liever voor 
zoo weinig, nog aanwezig, zoo van pastorien als vicarien 
(kosterie- en scholasteriegoederen hebben facto  niet tot 
dit comptoir behoord of  waren begrepen onder de pastorie-
goederen) kwamen onder beheer van het algemeen Domein-
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bestuur, dat daaruit, met uitzondering der tractementen 
van de predikanten, hunne weduwen en proponenten, kos-
ters en schoolmeesters, de vroegere uitgaven een tijdiang 
heeft  bestreden doch geen renten ontving van de even-
gemelde / 187398 inschrijvingen. 

Dit algemeen Domeinbestuur had een rentmeester in 
de Provincie, later een Agent van het Domein, die de 
vaste goederen administreerde en de betalingen deed aan 
de daarop rechthebbenden, voor zoo ver men de betalin-
gen van het voormalig comptoir der gebeneficieerde  goe-
deren bîeef  doen. Deze Agent van het Domein te Utrecht 
heeft  daarvan afzonderlijk  boek gehouden (tot in 1805, of 
1810), doch later zyn die posten (waarschijnlijk onder het 
Pransche bewind) bij elkander gevoegd en in eene generale 
rekening verantwoord. 

Op het prov. archief  zijn dan ook nog aanwezig drie 
Manualen van voormalige comptoiren van de Provincie 
(de andere hadden waarschijnlijk in 't geheel geen onroe-
rende goederen meer), t. w. Carthuysers, Maria Magda-
lena en de Gebeneficieerde  goederen, met aanteekening 
van ontvangsten, van die onroerende goederen genoten 
sedert 1799. — Het laatstgenoemde voert tot opschrift  Ma-
nuaal van Ontfang  van het Comptoir  der  Gebeneficieerde  goe-
deren  beginnende  met den Jaare  1799, en be vat die pastorien 
en vicarien, waarvan toen nog vaste goederen aanwezig 
waren. Het zijn echter niets anders dan posten overge-
schreven uit de laatste rekening (over 1798) van den Ont-
fanger  der geben, goederen J. G. Loten *), waaronder dan 
notitien staan, hoeveel er op ontvangen of  betaald is. 

Van de vicarien, waarvan nog goederen aanwezig waren, 

1) In dit Manuaal wordt steeds gesproken van de rekening van 
1799 als laatste rekening; dit schijnt echter eene vergissing te zijn. 
De rekening is wel opgenomen en goedgekeurd in 1799, doch liep 
over 1798. Zie Bijl. L. 
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zijn daarin, onder de ontvangsten, slechts vermeld de vol-
gende : 

1°. (pag. 8). Vicarie  op den Huyze  van Beverweerd  (on-
der Werkhoven) (Vermeid in de laatste rekening van den 
Ontvanger Loten over 1798 op fol.  5 en verso), waartoe 
behooren de navolgende landerijen : 

32 morgen onder Driebergen , waarvan de derde portie 
voor dit comptoir over 1799 is / 56—13—6. Ontvangen 
1799—1803. —1808 : /109—17—6. — 1809:/79—18—16. 
— 1810: / 77—4—6. 

10 à 11 morgen onder Odyk, waarvan de derde portie 
voor dit comptoir is over J799 / 16—13—6. 

(Ontvangsten tot en met 1805). 
3 morgen onder Werkhoven om / 36, waarvan de derde 

portie voor dit comptoir over den jaare 1799 is / 12—„—„. 
(Ontvangen over 1803). 
1 § morgen lands onder Odijk met Elzenhout en Bomen 

beplant en laatst gehakt in den jaare 1798. 
(In 1802 geroovd). 
2°. (pag. 28). Westbroek  vicarye. 
De possesseur van deze Vicarye betaald jaarlijks een 

derde van derzelver inkomsten verschonende over den jaare 
1799. 

(Ontvangen de inkomsten na aftrek  der onkosten over 
1799 tot / 18—5—2; idem over 1800 / 30—1 — 13; idem 
over 1801 enz.; idem oyer 1810 / 9—5—5. 

(In  margine). 
„Word geadministreerd door Mr. W. G. van Nes." 
(Inliggend  los stuk).  De Hoofd-Administrateurs  der Do-

meineti, gelezen hebbende een Bekwest van Mr. J. C. 
Pronckert, wonende te Utrecht, voor f  possesseur van de 
Vicarye gefundeerd  in de Kerk van Westbroek, verzoe-
kende dat de Bentmeester der Domeinen van Utrecht 
möge worden geauthoriseerd, om aan hem in gemelde 
Vicarye, competerende | gedeelten over de jaren 1814, 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provincie  TJtrecht  enz. 

1815 en 1816, uittebetalen en daarmede van jaar tot jaar 
geregeld voort te gaan. — Heeft  goedgevonden den Heer 
C. P. de Vos, Rentmeester der Domeinen te Utrecht, te 
autoriseren, gelijk geschiedt bij deze, otn conform  de be-
vinding van de deugdelijkheid dezer pretensie te handelen. 

Hiervan kennis te geven aan den Rekwestrant tot in« 
formatie."  l) 

De goederen dezer vicarie worden, in de rekening over 
1798, gezegd te hebben bestaan in 10 morgen, gelegen 
onder verschillende gerechten, welke echter ten deele wa-
ren verkocht en ten deele in erfpacht  uitgegeven, bedra-
gende het •§• voor het comptoir, na aftrek  der ongelden, 
/ 1 9 - 1 3 - , , . 

3°. (pag. 29 en volg.). Breukelen,  Vicarye  op St.  Annae 
Autaar,  waarvan Collateur  is de  Heer  van Nyenrode. 

In  margine. 
„Word geadministreerd door de Heer van Nyenrode." 
Vervolgens worden vermeld het -§ der inkomsten, ont-

vangen van 1799 tot en met 1810 van de volgende goe-
deren: — een erfpacht  uit 8 morgen onder Breukelen 
aan de Cortrijker Kade; — een boomgaard te Breukelen-, 
— een uitgang uit een huisje aldaar; — een erfpacht  uit 
een huis in de Klapstraat te Breukelen ; — een erfpacht 
uit 2 hond land onder Breukelen. 

4°. (pag. 34). Ruwiel,  vicarye. 
„De Possesseur van deze vicarye betaald jaarlicks een 

derde der inkomsten van de navolgende goederen :" 
In  margine. 
„Wordt geadministreerd door D. Hogeveen." 
De goederen. aldaar vermeld (gelijkluidende aan de reke-

ning over 1798 fol.  12v, alwaar die eveneens zonder na-

1) Wat de Heer de Yos daaraan gedaan heeft,  is onbekend; doch 
kau blijken uit diens rekeningen, zoo die nog aanwezig zijn, te 's Hage. 

Bijdr. en Meded. IY. 14 
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dere uitduiding der gemeente, waarin die zijn gelegen, 
worden opgegeven) zijn de volgende: 

10 morgen land — 3 morgen in erfpacht  — 2 morgen 
id. — 2 morgen id. — een uitgang van / 12—„—„ uit 
de i van 3 morgen — een dito uit de wederhelft  derzelve. 

Wat er verder van die landerijen is geworden, of  zij 
later door den Staat te gelde zijn gemaakt, dan wel thans 
nog in natura behooren tot het domeinfonds,  zal misschien 
in de archieven van het Ministerie van Finantien, Afd. 
Domeinen, te vinden zyn. 

Eindelijk wordt in dit Manuaal ook nog vermeid. 
Abcoude Vicarye  op St.  Jacob  Autaar  (rekening 1798 fol. 

10), waarvan gezegd wordt „Mr. Willem Craeyevanger, 
als Possesseur deser Vicarye plagt te betalen / 12—10—„ 
voor \ van een capitaal van / 1500—„—„ [behoorende 
tot de vicarie], dog dewijl aan denzelven moet goedgedaan 
worden f  der renten van / 600 capitaal tot / 10, welke 
\ onder de renten der 12 obligatien begrepen zijn, moet 
dezelve nu betalen jaarlicks, verschonende 8 Oct. 1799 
/ 1 2 - 1 0 - , , . 

Ontvangen versch. 8 Oct. 1802 verrekend. 
„ „ „ 1803 „ 
„ „ „ 1804 

(Aanteehening  onder  deze  post). 
„De voorschreve vicarye, thans vacerende door het over-

lijden van de Heer Willem Crayevanger, is, ingevolge dis-
positie van den Heer Landrost in het département Utrecht 
van den 14en van Hooimaand 1810, overgebracht op het 
kantoor der domeinen, ten einde dezelve aldaar te admi-
nistreren en de revenuen tot nader order aan de domain-
cassa te verantwoorden. 

Nota.  Tot welke vicarye behoren de navolgende Effec-
ten, alsse een capitaal van . . . . (sic), bestaande in onder-
scheidene aandeelen in 4 obligatien, ten laste van't voor-
malig gewest Utrecht. 
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I8V2II op deze gedeeltens is, bij aanzuivering, tot deze 
1° July 1809 van den Ontvanger Generaal [van het Do-
meinfonds?]  Visscher ontv. f  17—2—10. 

Dese Effecten  zyn ingeschreven in 't grootboek der pu-
bliece schuld, doorlopende schuld pCt., op naam van 
Mr. Antony Jan van Mansvelt. ßentm. Gen. der Natio-
nale domainen in 't Departement Utrecht, als administre-
rende de vicarye in de kerk van Abcoude L. A. Deel 3 
fol.  100. — L. A. Deel 3 fol.  100 t. z. / 2350. 

Ontv. 14 m. 21 d. in papier versch. 22 Sept. 1810 
/ 23—19—12 

in contant „ 22 Maart 1811 
f  9—15— 8 
f  33—15— 4 

af  onkosten etc. t. z. - 4—10— „ 
restant / 29— 5— „" 

Tegenover deze inkomsten der vicariegoederen (die der 
pastoriegoederen laten wij kortheidshalve on vermeld) staan 
de volgende algemeene uitgaven, die men in de laatste 
rekening van 1798 ook aantreft,  later doch van lieverlede 
zijn opgeruimd, als: 

pag. 46. „Het Capittel van St. Marie competeerd ten 
behoeve der armen en ten laste der Thesaurie van het 
Capittel de renten van / 1348, versch. 24 Maart 1800 
f  53—16—8 (betaald versch. 24 Maart 1800 — 24 Maart 
1809). 

pag. 47. Voor licht en schüren der kroonen in de Doms-
kerk / 150, versch. 21 Julij 1799. (Wordt niet meer 
betaald). 

pag. 48. Het Capittel van St. Marie competeerd een 
subsidie van / 45—8—12 ten laste van de Thesaurie, ver-
schen. 10 Jan. 1800 / 45—8—12. (6 Sept. bet. versch. 
10 Jan. 1800—1808). 

pag. 49. Den Bentmeester van de verponding te Via-
nen competeerd wegens de thienden van het Papenviertel 

14* 
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over 1799 / 60—,,—,,. (Over 1800—1805 / 60—12—,, 
met de overboeking). 

pag. 50. Vicarye Sc t i Nicolai te Abcoude, waarvan Pos-
sesseur is Nicolaus de Graaf.  Den Vicaris competeerd 
jaarliks, versch. 12 Julij 1799 eene somme van/63—6—10. 
(Betaalt 13 Julij 1799 — 12 Julij 1809). 

pag. 51. Den Rentmeester van St. Marie, voor den 
Sacrist van St. Marie, jaarliks / 14, versch. Corsmis 1799. 
(6 Sept. betaald versch. Corsmis 1799—1807). 

pag. 52. De ongelden der Vicarye van Beverweerd heb-
ben volgens Memorie van den Bentmeester van den Pos-
sesseur voor -§ over den jaare 1799 bedragen / 22—17—4. 
(Bet. over 1799—1803). 

pag. 53. Idem der Vicarie van Buwiel een somme van 
(sic). (1799—1802 afgerekend). 

pag. 54. De Professor  Juris Publici ofte  den Thesau-
rier der stad Utrecht in der tijd, word jaarliks betaald 
eene somme van / 6 0 0 verschonende den 18en November, 
dus / 600. (Betaald bij Ordonn. dato 30 Jan. 1800—1802). 

pag. 55. Aan kerkmeesteren van Baarn werd jaarliks 
tot onderhoud van de kerk aldaar met den aankleve van 
dien betaald / 75. (Betaald versch. ult° April 1800—1806). 

Nota.  Ingevolge Besolutie van den Baad van Financien 
dato den 29en Maart 1807 word deze post niet meer betaald.' 

Het blijkt alzoo uit dit Manuaal en de aanteekeningen 
der betalingen daarop gedaan, dat in het begin dezer eeuw 
nog enkele possesseurs van vicarien uit dit domeinfonds 
betalingen ontvingen, voor zoo ver het betrof  vicarien, 
waarvan nog vaste goederen aanwezig waren. Aan de 
overige possesseurs van vicarien, waarvan de bezittingen 
bestonden in inschryvingen op een der comptoiren der 
Provincie, die later in 12 groote obligatien zijn geconver-
teerd, werd het hun daarin competeerende f  aandeel, na 
1799 uitbetaald, niet door den rentmeester of  agent van 
het domeinfonds  te Utrecht, maar, naar 't schijnt, door 
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of  van wege den Ontvanger Generaal (van het Domein-
fonds?)  Visscher (zie bl. 211), ten minste voor zoover en 
zoolang het Gouvernement is blijven voortgaan met aan 
de possesseurs die renten voor \ uit te keeren. 

Dit geldt echter slechts voor de vicarien, waarvan in de 
rekening van den ontvanger der geben, goederen -§ der 
renten van de belegde kapitalen ten profijte  van het 
comptoir werd verantwoord, terwijl de -f  yan den pos-
sesseur on vermeld bleven. Echter waren daarop soms 
uitzonderingen, t. w. dat de possesseur het geheele rente-
bedrag van het kapitaal ontving en dan een derde daar-
van uitkeerde aan den ontvanger, zooals in de rekening 
over 1798 fol.  10v' vermeld Staat van de vicarie op St. 
Jacobs autaar in de kerk te Abcoude, dat de Heer Wil-
lem Craeyevanger betaalde / 12—10—„ aan den ontvan-
ger voor \ der renten van een kapitaal van f  1500. 

Of  wel omgekeerd, dat de ontvanger het geheele rente-
bedrag ontving en onder de Inkomsten boekte, doch dan 
onder de Uitgaven boekte de | der rente, die hij aan den 
possesseur had betaald, zooals bij de vicarie op St. Nico-
laas altaar te Abcoude het geval was; wegens eene bij-
zondere reden, vermeld in de rekening over 1770, nam. 
dat in 1759 het capitaal van f  3620 op 't comptoir der 
Generale middelen afgelost  was op eene bloote kwitantie 
van dien  Ontvanger}  uit hoofde  de Obligatie niet te vinden 
was. Dientengevolge werd door de Staten bij resol. van 
11 Mei en 1 Junij 1759 bepaald, dat door den Ontvan-
ger het gansche kapitaal (van f  3620) zou worden ontvan-
gen en weder belegd, waardoor de Ontvanger niet | maar 
het geheele rentebedrag (ad f  95) onder de ontvangsten 
in rekening bracht, doch daarentegen de f  rente voor den 
possesseur der vicarie N. de Graaf  onder de uitgaven in 
rekening bracht ad f  66—8—„. Zie diens rekening fol. 
25v en 63v. 

Dit schijnt de reden te zijn dat de posten van f  12—10 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provincie  trecht  enz. 

van Mr. Willem Craeyevanger, wegens de vicarie van St. 
Jacob, in het Manuaal van ontvang van het comptoir der 
geben, goederen, na 1799, pag. 27, als ontvang is geboekt 
en op pag. 50 de f  63—6—10 voor N. de Graaf  als uit-
gaaf  is in rekening gebracht. 

Dit waren echter uitzonderingen en bewijst nog niet 
dat de overige possesseurs van vicarien toen ook nog be-
taling ontvingen van het Gouvernement. 

Het is zeer mogelijk dat men destijds de post N. de 
Graaf,  uit onwetenheid en niet wetende hoe deze zaak 
eigenlijk in elkander zat, is gaan beschouwen als een last 
drukkende op het domeinfonds,  die niet gelijk stond met 
de f  die de overige possesseurs van vicarien ontvingen 
of  moesten ontvangen uit de 12 obligatien, voortgesproten 
uit vicarien ten platten lande, en daarom die uitbetaling 
tot aan zijn overlijden, in 1871, heeft  voortgezet. Hoe 
het zij, zooveel is zeker, dat de betaling der % aan de ove-
rige possesseurs in het begin dezer eeuw, waarschijnlyk 
gedurende de Fransche overheersching of  reeds vroeger, 
is gestaakt geworden ; ten minste dat er toen geene nieuwe 
begevingen van vicarien meer zijn gedaan door den Staat, 
waardoor van zelf  de vicarissen uitstierven, even als vroe-
ger de kloosterlingen en de Commandeurs der Orde van 
St. Jan balije van St. Catharijne te Utrecht zijn uitgestor-
ven en opgeruimd. Hoe en wanneer echter die uitbeta-
ling der renten aan de possesseurs van vicarien van hun 
tantième in de 12 obligatien ten name der geben, goede-
ren staande of  gestaan hebbende is te niet gegaan, is niet 
met juistheid op te geven, doch misschien in een der ar-
chieven te 's Hage op te sporen. De staking schynt dan 
ook niet op eenmaal te hebben plaats gegrepen, doch van 
lieverlede. 

Met de vicarien gevestigd in de Steden is echter de op-
ruiming op andere wijze geschied, zooals uit het volgende 
nader zal blijken. 
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Wij hebben vermeend den aard en de geschiedenis van 
het comptoir, of  zoo men wil, fonds  van de gebeneficieerde 
goederen meer uitvoerig te moeten behandelen, daar zulks 
van groot belang is ter beoordeeling der vraag: wie eige-
naar der vicariegoederen geweest is; ten minste als men 
die kwestie niet in den wilde en blinde wil behandelen 
en den knoop eenvoudig doorhakken met theoretische be-
schouwingen en eenige leges uit de Digesten, zonder de 
geschiedenis en gang van zaken te raadplegen. 

V I C A R I E N T E N P L A T T E N L A N D E . 

Hierboven (bl. 163 en 167) is reeds uitvoerig uiteengezet 
dat, hoezeer in 1586 de bedoeling is geweest om alle de 
goederen van pastorien, vicarien, kosterien en scholaste-
rien, ook die gelegen in steden, tot één fonds  te ver-
eenigen, echter feitelijk  dit fonds,  ten minste administra-
tief,  is beperkt geworden tot die gefundeerd  ten platten 
lande. 

In de I e rekening van Floris van Weede, opgemaakt 
naar den Inventaris  van de  gheestelycken  goederen  in den (cley-
nen) steden  ende  ten platte  Lande van TJtrecht  (prov. arch. 
Reg. 101), vindt men geen scholasteriegoederen vermeld, 
doch wel, achter de pastoriegoederen, tevens de vermelding 
van costerye,  meestal echter zonder opgaaf  van de daartoe 
afzonderlijk  behoorende goederen, Slechts bij een létal 
worden eenige goederen vermeld, of  wel te kennen gege-
ven dat de pastorie iets betaalde aan de costerie; doch 
steeds met bijvoeging dat de Rendant heeft  Ontvangen .. Niet. 
Zooals bl. 201 reeds is vermeid. 

Later vervalt de vermelding van kosteriegoederen geheel, 
zoodat alleen overblyven de pastorie- en vicariegoederen. 
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In de rekeningen van Eloris van Weede van 1586/8 en 
Dirk de Leeuw over 1669 worden, in drie kwarfcieren  der 
Provincie: het Overhwartier,  JEemland  en het Nederkwartier, 
de volgende plaatsen vermeld, waarover het comptoir liep 
en waar pastorie-, gedeeltelijk ook tevens vicariegoederen 
gelegen waren. Laatstgemelde zyn, ter onderscheiding, 
cursijf  gedrukt met bijvoeging van het getal vicarien of 
capellarien. 

Abcoude (ê  vic.), Amerongen, Ankeveen, Baambrug (1 
cap.), later tot pastoriegoed gemaakt, Baarn (1 vic.), Blau-
capel  (1 cap.), Breukelen  (6 vic.), Bunnik, Bunschoten (3 vic.), 
Camerik  (1 vic.), Cockengen  (1 vic.), Cortenhoef,  Cothen, 
Cuydelstaart, Darthuyzen  (1 vie), Doom (1 vie.), Drieber-
gen (1 vic.), Dwarsdijk  (1 vic.), Eembrugge, Eemnes bin-
nen, Eemnes buiten  (1 vic.), 'tGooi, Hagestein, Honswijk, 
Houten, Isselt  (1 cap.), Jutphaas  (1 vie.), Langerak en 
Willigen Langerak over Leck, Leersum, Leusden, Lin-
schoten (1 vic.), Loenen, Loendersloot  (1 vic.), Lopik, Lo-
pik-capel,  Maarssen  (I vie.), Meern  (1 cap.), Mijdrecht, 
Nederlangbroek  (I vie.), Nederhorst  (1 vic.), Nichteveeht, 
Odijk, Overlangbroek, Schalkwijk  (2 vic.), Segveit, Soest, 
Ter-aa, Thamen, Tienhoven  (l cap.), Tull en 'cWaal, Vin-
keveen, Vleuten  (1 vic.), Vreeland  (1 vic.), Vreeswijk, 
Werkhoven  (2 vic.), Westbroek  (1 vie.), Wilnis en Oud-
huizen, Woudenberg  (1 vic.), Zeist  (1 vic.), Zuilen  (1 cap). 

Bovendien behoorde tot dit comptoir nog eene jaarlijk-
sche bijdrage van /*300 uit de Commandeury van Houten, 
tot onderhoud der predikanten; pastorie- of  vicariegoederen 
waren er aldaar niet. — Wyders nog eenige prebenden 
claustraal van het gewezen Capittel Ter Horst bij Bhenen, 
waarvan collator of  begever was de Prins van Oranje en 
de opbrengst strekte voor de possesseurs dier prebenden, 
waarvan geene tertien werden geheven. 

In de latere rekeningen van 1770—88 komen diezelfde 
vicariegoederen mede voor, behalve die van Driebergen, 
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die gedeeltelijk zijn verkocht en wier opbrengst gebruikt is 
voor den aanbouw eener nieuwe kerk te Driebergen, en 
die te Nederlangbroek , waarvan de Stadhouder de collatie 
had, zie bl. 182. 

Van de bovengemelde dorpen vindt men echter niet 
alleen in de I e rekening van E. van Weede over 1586/8, 
toen de zaak nog vrij ongeregeld was, maar ook in de 
daarop volgende van 1669 eene pastorie (Eernnes buiten-
dijks) vermeld, als zijnde daarvan geene goederen bekend, 
even als ook onderscheidene vicarien, als Zeist, Vleuten, 
Nyenrodescapel, Blauwcapel, Eemnes buiten en Loenre-
sloot, waarvan geen goederen bekend waren, en dus ook 
niets is ontvangen, desniettemin tot op de laatste reke-
ning over 1798 altijd op de rekening vermeld zijn, doch 
voor Memorie. 

Van de 3 laatstgemelde waren bovendien ook de colla-
tors en possesseurs onbekend. Daarentegen komen er 
onderscheidene voor, waarvan reeds in 1699 en 1588 de 
collators niet bekend waren (misschien reeds uitgestorven), 
of  wel geen possesseur, of  ook geen van beiden (zooals de 
vicarien of  capellerien te Dwarsdijk, Bunschoten, Isselt, 
Abcoude, Lieve Vrouwen altaar, Maarssen, Zuilen en 
Camerik), en toch inkomsten vermeld worden. 

In den regel wordt in die rekeningen slechts een der-
dedeel der inkomsten van het vicariegoed vermeld, als 
zijnde genoten door en komende ten bate van het comp-
toir; doch er zijn ook andere vicarien waar de geheele 
opbrengst geboekt wordt, als strekkende voor het comp-
toir. Waarschijnlijk waren deze laatsten uitgestorven fami-
lie-vicarien, waarvan geen collator meer was en waarvan 
de Staten goedvonden geen possesseur meer te benoemen, 
ten einde de geheele opbrengst ten bate van het comp-
toir te doen strekken. 

Men vindt enkele vicarien vermeid met possesseurs of 
met collators, doch waarvan geene inkomsten of  goederen 
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worden aangegeven ; daaruit kan echter nog niet altijd 
afgeleid  worden dat er destyds werkelijk nog steeds een 
collator of  possesseur was. In het algemeen kan men de 
opgaven van den collator en possesseur in die rekeningen 
niet altijd vertrouwen, daar eenvoudig het hoofd  was over-
genomen uit de vroegere van Floris van Weede, die het 
uit het Mauuaal of  den Inventaris van 1583(F) had over-
genomen. Evenzoo is het gelegen met het latere, thans 
nog op het stadsarchief  te Utrecht (B,eg. E. n° 1139 voorl.) 
aanwezige Manuaal van 1627—1630 (zie bl. 166). 

Als voorbeeld dezer onnauwkeurigheid strekke de Vicarie 
te Dwarsdijk, waarvan in de rekening van 1586/8 (fol.  31v) 
wordt gezegd: „waervan collatrix is Mijn Yrouwe van St. 
Servaes ende possesseur Mr. Evert Cordenoort" ; — in die 
over 1669 (fol.  27) „waervan de Vrouwe van St. Servaes 
collatrix en de soon van Gerbrandt van Schagen posses-
seur is"; — in die van 1770 (fol.  12); „Vicarye van den 
Dwarsdijk, waarvan St. Servaas collateur en de soon van 
Gerbrand Schagen possesseur is"; — in die van 1794 
(fol.  6) en 1798 (fol.  5V) Vicarye aan den Dwarsdijk van 
St. Servaas, waarvan collateur en possesseur is de zoon 
van Gerbrand Schagen. De ontvangsten worden in laatst-
gemeld jaar voor Memorie  uitgetrokken, als zijnde de uit-
gang uit een molen ad f  1 - 1 — 4 afgekocht,  volgens de 
ordonnantie van 1797, tot verplichten afkoop  van erfpach-
ten, grondrenten enz. Het is duidelijk, dat de bewuste 
zoon van Gerbrandt van Schagen niet van 1699 tot 1798 
kan geleefd  hebben en dat van den collator of  collatrice, 
de Heer of  Vrouwe van St. Servaas, in de rekening van 
1794 en later, is gemaakt een adjectum dat die vicarie 
was liggende aan of  bij St. Servaas. 

De ontvangers der geben, goederen hadden dan ook 
eigenlijk slechts met de geldelijke ontvangsten te maken; 
met de collators niets, en met de possesseurs der vicarie 
alleen in zoo verre als er landerijen of  onroerende rechten 
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waren, daar zij alsdan het derde deel der huren, pachten, 
erfpachten  of  grondrenten ontvingen van den possesseur, 
of  wel, zooals de gewoonte was, van den notaris, advo-
kaat of  ander gemachtigde van den possesseur en den 
ontvanger, die, als neutraal persoon, die goederen admi-
nistreerde en ieder hunner het zijne uitkeerde. 

De administratie was echter bij alle vicarien niet op 
gelijke wijze ingericht, zooals blijkt uit de rekening van 
1669, die uitvoeriger is dan de latere van 1770 en vol-
gende jaren. In de eerstgemelde vindt men meestal by 
de vermelding der verhuurde landerijen, behoorende tot de 
vicarie, dat de ontvanger het derde deel van 6 morgen, 
een boomgaard, enz. had verhuurd aan N. N. en daarvan 
had genoten het •§ bedrag van de huur: waaruit dus schijnt 
te volgen, dat de possesseur of  zijn gemachtigde zynerzyds 
f  had verhuurd aan N. N. en dat deze huurder dus afzon-
derlijk de huur kwam betalen voor f  aan den possesseur 
en voor •§• aan den ontvanger. 

De verhuring geschiedde echter ook wel op andere wyze, 
in dier voege dat de ontvanger het verhuurde aan den 
collator, die alsdan het geheele land zelf  of  door middel 
van den possesseur verhuurde aan N. N., en later der 
huur ter hand Steide aan den ontvanger. 

Met de kapitalen, voortgesproten uit koopprijzen, belegd 
op een der landscomptoiren, schijnt het anders toegegaan 
te zijn, en wel in dier voege, dat de ontvanger •§• der rente 
beurde bij het comptoir, waarop het kapitaal belegd was, 
en de possesseur daar zijne f  ook kwam ontvangen; of  wel 
dat de ontvanger der geben, goederen de geheele rente 
ontving van het bewuste comptoir en vervolgens aan den 
possesseur daarvan -J restitueerde. Hoe het daarmede eigen-
lijk toeging, is onzeker, daar in de rekeningen der ontvan-
gers van de generale middelen, oudschildgeld, enz. van 
later tijd wel de posten als betaald voorkomen, doch in 
hun geheel en zonder bijvoeging aan wie de betaling is 
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geschied. Bovendien is het niet gemakkelijk uit die reke-
ningen wijs te worden, als men de vroegere rekeningen er 
niet bij heeft,  hetgeen niet meer mogelijk is, daar aile re-
keningen van voor de helft  der vorige eeuw, met de daar-
toe behoorende stukken en manualen, in 1815, ofmisschien 
reeds onder het Fransche bewind, voor scheurpapier zijn 
verkocht. De zaak is dus thans niet meer uit te maken. 
Dit doet trouwens niet veel af.  De hoofdzaak  is, dat de 
possesseur, als het onroerende goederen betrof,  meestal 
zelf  administreerde of  liet administreeren, en <le ontvanger 
zijne tertien van hem of  van den huurder ontving. Echter 
komen er een aantal posten van ontvang voor, waarbij niet 
gezegd wordt dat er slechts een derde  is ontvangen, waaruit 
dus moet opgemaakt worden, dat bij dergelijke vicarien de 
ontvanger ailes ontving, terwijl hij onder de uitgaven ook 
niet meldt een contrapost, dat hij f  van zijn ontvangst 
heeft  uitgekeerd aan den possesseur, zooals bij enkele ka-
pitalen om byzondere redenen (b. v. aan den possesseur 
N. de Graaf,  Bijl. L. fol.  26v) het geval was. Zie bl. 212 en v. 

In het algemeen schijnt de tegenstand en onwil, dien 
de eerste ontvanger der geben, goederen in 1587 en 1588, 
zoowel ten aanzien der pastorie- als der vicariegoederen 
ontmoette, later overwonnen te zijn, en hebben de Staten 
kunnen doordrijven dat de inkomsten der pastoriegoederen 
en de tertien der vicarien geïnd werden, ook in het weer-
barstige Breukelen en onder de jurisdictie van den Proost 
van St. Jan; daar in de rekening over 1669 ook van die 
plaatsen de inkomsten vermeld worden. Alleen de vicarie 
van de Capel van Nyenrode, gefundeerd  in de kerk te 
Breukelen, staat voor memorie uitgetrokken met, als ge-
zegd, nog onderscheidene andere vicarien of  capellarien, 
elders in de Provincie gelegen, van welke men ook in de 
rekening over 1798 nog steeds vindt „de goederen dezer 
vicarie nog niet bekend of  nog niet aangebracht zijnde, 
komt alhier voor . . . . Memorie." 
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Of  wel, ,,de goederen dezer vicarie verkocht en niet 
weder belegd zijnde . . . . Memorie." 

Tijdens de gemeide laatste rekening van den ontvanger 
der geben, goederen over 1798 was de stand van zaken, 
voor zoo veel betreft  de vicarien en capellarien, aldus : 

In het geheel worden daarin vermeld 37 vicarien en 5 
capellarien. Van deze 37 vicarien zijn er 17, waarvan geen 
goederen bekend waren, — 17, waarvan de goederen ver-
kocht en in obligatien op een der comptoiren der Provincie 
belegd waren, en vier, waarvan nog vaste goederen aan-
wezig waren t. w. 

a. De vicarie onder Werkhoven  (fol.  5), op den huize 
van Beverweerd, Collator de Heer van Beverweerd, be-
staande in 32 morgen onder Driebergen; 10 à 11 morgen 
onder Odyk ; 3 morgen onder Werkhoven en morgen 
onder Odijk, welke goederen toen werden geadministreerd 
door zekeren W. van Dam, die ^ der huren aan het comp-
toir verantwoordde en f  aan L. Th. Graaf  van Nassau, 
possesseur der vicarie. 

b. De vicarie op St. Anna altaar in de kerk te Breu-
kelen,  Collator de Heer van Nyenrode (fol.  13), bestaande 
uit een boomgaard onder Breukelen, een uitgang uit een 
huisje aldaar, een erfpacht  uit een huis in de Klapstraat 
te Breukelen en een erfpacht  van 4 morgen aan de Cort-
ryker kade (erfpachter  de Heer van Nyenrode). 

c. De vicarie in de kerk te Westbroek  (fol.  12), bestaande 
uit een erfpacht  en uit 10 morgen land gelegen onder 
diverse gerechten, die werden geadministreerd door den 
advokaat W. G. van Nes. 

d.  De vicarie onder Breukelen  op den huize Buwiel, 
Collator de Heer van Buwiel, possesseur (geweest) J. van 
Oudenallen (fol.  13v), bestaande in 8 morgen onder F ; 
een erfpacht  van 3 morgen onder F ; dito van 2 mor-
gen onder F ; dito van 2 morgen onder F en twee 
uitgangen, beide gaande uit 3 morgen onder F 
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Van de 5 capellarien zijn er slechts twee (Isselt en Zui-
len) die een aandeel hadden in de 12 obligatien op de 
Provincie; de overige zijn zonder goederen. 

Van deze 42 vicarien en capellarien zijn er slechts drie: 
die te Werkhoven huize Beverweerd, fol.  5, te Westbroek, 
fol.  l l v , en te Breukelen huize Ruwiel, fol.  12v, waarvan 
de collateur en possesseur worden opgegeven. Bij de 
overige wordt alleen de possesseur of  de collator, bij vele 
geen van beiden (soma ook geen goederen) vermeid. 

In de vroegere rekeningen uit de 17e eeuw wordt zulks 
uitvoeriger aangegeven ; doch in later tijd schijnt men er 
zieh minder om bekommerd te hebben, en collator zoowat 
met possesseur gelijkgesteld of  daarin begrepen te hebben. 
Zie § 5 hier onder. 

Pas tori egoederen worden er, in die rekening, 51 ver-
meid, een dorp zonder dat daarvan goederen bekend wa-
ren, en de meeste zonder vaste goederen, doch geconver-
teerd in obligatien. De pastoriegoederen te Amerongen 
had het Capittel van St. Pieter te Utrecht voor / 6 0 0 in 
huur, reeds sedert ruim twee eeuwen, volgens resolutie 
van Gedeputeerde Staten van 10 Julij 1595 (fol.  3). 

Voor de verdere bijzonderheden der administratie, zoo 
van ontvangsten als uitgaven, der vicarien ten platten 
lande verwijzen wij, kortheidshalve, naar de aanteekenin-
gen uit de rekeningen over 1669 en 1798 onder Bijl. K. 
en L. medegedeeld en naar hetgeen hierboven bl. 190 — 
213 is gezegd omtrent de administratie van het fonds  of 
comptoir der geben, goederen en de verdere lotgevallen 
van dit fonds  na 1799 en van hetgeen er geworden is van 
de toen nog aanwezige goederen der vicarien. 
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VICARIEN IN DE STAD UTRECHT. 

Over de stad Utrecht is in den Inventaris  van de  ghees-
telijhe  goederen  etc. van 1583 (?) (Prov. archief  Reg. 191) 
niets te vinden, maar wel in de I e rekening van Floris 
van Weede over 1586/8, alwaar men, fol.  195 en volgende, 
onder het opschrift  „Staet ende Inventaris van de goede-
ren mitsgaders de possesseurs van de Vicaryen gefundeert 
in de vijff  Collégien binnen Utrecht, zo deselve van de 
respectieve Secretarissen van de voorsz. Collégien aenge-
bracht zijn, ende eerst van die geene die gefundeert  zijn 
I e in den Dom" (fol.  193v). Volgen alsnu 26 vicarien 
(waaronder eenige gesplitste) met de namen der toenmalige 
possesseurs (meestal met opgaaf  van het jaartal waarin zij, 
per resignationem, possesseurs zijn geworden en geadmit-
teerd), en wijders eene uitvoerige opgaaf  der goederen tot 
elk dier vicarien behoorende. Van collators wordt niets 
vermeld, evenmin als van eenigen ontvang, dien hij voor 
zijn comptoir genoten heeft  van de goederen, terwijl aan 
het slot, fol.  208, vermeid staat: „Ende en is desen ren-
dant tijde deser rekeninge van de voorsz. Vicaryen niet 
ontfangen,  door oorsake, fol.  231, gementioneert." 

IIe (fol.  208). Volgen de vicarien gefundeerd  in Oude-
munsler;  25 stuks, insgelijks met de opgaaf  van posses-
seurs en datum waarop zij (per resignationem van den 
vorigen vicaris) zijn geadmitteerd, doch zonder eenige ver-
melding van collators, behalve van de vicarie van St. 
Marte en Anthonis, fol.  213v, waarvan als collators wor-
den genoemd „de Deecken van Oudmunster ende die Schout 
der Stad Utrecht." Van de uitvoerig aangeduide goederen 
worden geene ontvangsten vermeld, behalve — a. van de 
vicarie op St Nicolaas altaar, 2 e portie, waarvan vermeid 
staat: „uyt handen van heere Johan de Castroe ende dat 
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van wege den possesseur deser Vicarye ter goeder reec-
keninge van de halve vruehten derselve / 40." 

b. Van de vicarie van St. Andries ende Catharijn „uyt 
handen van Henrick van Honthorst ende dat van wegen 
den voorschreven possesseur [Cornelis Bartheis] voor de 
halve vruehten derselver Vicarye voor den jaere Martini 
(15)87 ende Petri (15)88, volgende de récépissé Francisci 
Body de anno Martini (15)8(5 ende Petri (15)87." 

Aen het slot (fol.  231) staat — „Ende eerst aengaende 
van Vicaryen van den Dom, soo en heeft  dese rendant 
daervan niet connen ontfangen,  door oirsake aldaer 't se-
dert den jaere 1581 geene vicarye gevaeeerd en waeren. 

Ende aengaende Oudmunster is daervan ontfangen  'tgene 
nae date als hierboven volgende de reselutie bij mijne E. 
heeren de Staten daerop gemaeckt t' ontfangen  stond bo-
ven 't gene partyen hadden betaelt aen handen Erancisci 
Bhodi voorige ontfanger  als voorsz., ende sulex hiervooren 
in ontfangh  gebracht ende uytgetogen staet." 

III. St. Peter (fol.  231), 16 vicarien, met vermelding 
van possesseurs en enkele met vermelding van collator t. w. 
een: de vicarie van St. Laurens, fol.  237, „staende tot 
collatie van den Deecken", nog 3 andere „staende ter col-
latie (of  presentatie) van den Scholaster" en eene t. w. de 
Cleutinger vicarie, met bijvoeging, „zijnde Juris Patrona-
tus, sulex dat die gegeven moet worden een van den 
bloede, daervan possesseur is Bruno van Zijll, geadmit-
teert den 9e n November 1587, deur absentie ofte  doode 
van Johan Cluetingh." — Ontvangsten geene. 

IV. St. Jan (fol.  244v), 13 vicarien, met vermelding der 
possesseurs, meestal met bijvoeging van den datum hun-
ner admissie en de goederen. Met betrekking tot de 
collators wordt van 4 dezer vicarien het volgende gezegd: 

a. fol.  245. „Goederen behorende aen de vicarie Ste  Ce-
cilia,  heeft  twee portien, van d'een is possesseur heer 
Adam Gijsberts van Halen ende is geadmitteerd den 26en 
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Aprilis 1555"; — volgen de goederen dier portie, en daarna 
(fol.  246), „Goederen behoorende aen de ander portie vande 
voorsz. Vicarye, ende is juris patronatus, waervan posses-
seur is Henriek van Zuylen, die geadmitteert is den 14en 

Februarij 1576." — Voigt de opnoeming der goederen. 
b. fol.  248. „Goederen behorende aen de Vicarye Sanc-

torum Jacobi  et Augustini,  ende is deur doode heeren Ja-
cobs van der Borch gevaceert, in Martio 1586, ende ad 
presentationem patronorum (est siquidem de jure patro-
natus) ende niet gemeens hebbende met 't Capittel, als 
daeromme niet participerende iude presentie ende van sijne 
eyge patrimoniale goederen gedoteert, als die fundatie 
mede brengt, ende is tot d'selve geadmitteert Henriek 
Ruysch den 20en .May (15)86." — Voigt de opgaaf  der goe-
deren. 

c. „Goederen behorende aen Vicarye St.  Anthony, ende 
is deur doode van eenen heer Johan Vreyesteyn gevaceert 
in December (15)83, ende in crachte van presentatie van 
patronen (est enim juris patronatus) tot de selve geadmit-
teert Helius Henrici Custos den thienden Aprilis ! 584." 
Voigt de opgaaf  der goederen. 

d.  fol.  250. „Goederen behoorende aen de Vicarye 
Sti  Laurentij  in rotunda Capella; is anno 1572 per deser-
tionem Assueri de Rumelaer, bij sententie, verclaert te 
vaceren ende tot possessie van deselve geadmitteert Tho-
nis de Zevender ; dan den voornoemden Rumelaer is bij 
de Magistraet wederom in deselve gedrongun, sulex dat 
na doode van deselven, gestorven in Octobris 1582, noch 
questie tusschen den voornoemden Zevender ende 't Ca-
pittel; dan 't Capittel beurt bij provisie die vruchten, die 
zijn vijftich  gulden 's jaers, want daervoor heeft  heere 
Steven van Rumelaer alle die goederen van deselve Vica-
rye noch veel jare in huere, ende duert die huere tot 
Petri ses ende t'negentich toe, ende behoren tot d'selve 
de navolgende goederen." — Voigt de opnoeming. 

Bij dr. en Meded. IV. 15 
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Het blijkt alzoo, dat er bij dit Capittel van St. Jan wa-
ren 3 vicarien juris patronatus met eigen goederen , niet 
behoorende tot de capittelgoederen. Hieruit schijnt de 
gevolgtrekking te kunnen gemaakt worden, dat bij de 
overige yicarien , zoowel in dit als de vier andere Capit-
telen te Utrecht, de goederen behoorende tot de respec-
tieve vicarien waren vermengd met de overige goederen 
aan het Capittel toebehoorende. 

Na de opnoeming der vicariegoederen volgt bij dit Ca-
pittel van St. Jan (fol.  253): 

^Twee  Officien,  d'een in altari St. Anthonij, is gevaceert 
deur doode van heer Peter Camp, ende daernae, den eer-
sten December lxxxi, bij den patron us (est enim juris pa-
tronatus) is daertoe gepresenteert Herman van Loeresloo-
ten, broeder van den Deurwaerder van de Staten ; daertoe 
behoort Groot Luttekeweert, ende 't Kleyn Luttekeweert 
tot Mijdrecht, en plachte importeren dartich gulden. 

D'ander op S t e Catharynen altaer, welcke possideert de 
deken van Oudmunster, sed bona nescimus neque posses-
sorem." 

Daarop volgen (fol.  253v). 
„Quatuor prebende  animarum, daervan die eene overlangh 

geincorporeert is in de fabrycque. 
Die tweede possideert heer Aerdt Boon, geadmitteert 

den 21en Junij 1567. 
Die derde heeft  Godefridus  Bodius deur resignatie van 

Schijff  geobtineert in Junio lxxxi. 
Die vierde is deur doode van Mr. Jacob Lyster geva-

ceert in Mayo 1584 ende ad presentationem Turnarii tot 
d'selve geadmitteert Adrianus ab Oerschot den 19en Juny 
anno quo super." 

„Dese vier zielprovens zijn één Corpus, ende heeft  dese 
goederen" . . . . volgt de opnoeming der landerijen en oudei-
gens, gelegen in diverse gerechten der Provincie, en verder: 
„Die kleyne camer der kercke van St. Jans betaelt den 
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Zielpriesters jaerlijex drie ende dartich guldens twee stuy-
vers op diverse termijnen. Item, die fabrycke  derselver 
kereke van St. Jans betaelt den Zielpriesters jaerlijex, in 
diversche termijnen, de certis redditibus annualibus veer-
tich guldens dardehalve stuyver." 

Na deze vermelding der zielprovens volgt onmiddellijk 
daarop, dat de rendant (Eloris van Weede) daarvan heeft 
ontvangen / 10—15—„ aldus : 

„Van Heer Adriaen van Oerschoten voorsz., als posses-
soir van een der voorsz. zielprovens, ter goeder reeckening 
't gene hij gehouden was te responderen uytte vruchten 
der voorsz. Vicarye ofte  zielproven, volgende de resolutie 
van mijn E. heeren de Staten . ontfangen  de somme van 
tien guldens vijffthien  st., dus alhier dese / 10—15—„." 

Behalve deze geringe ontvangst had de rendant van de 
vicariegoederen niets ontvangen, zooals hij fol.  258v ver-
meldt: 

„Ende alsoo de goederen'behorende aen de respective 
Vicaryen van St. Jans voorsz. eerst aengebrocht sijn in 
Augusto 1588, als blijekt bij de date van de aenbrenginge 
hier vertoont, soo en heeft  desen Rendant daarvan niet 
ontfangen  dan 'fc  geene, volgende de resolutie bij mijn E. 
heeren de Staten daerop gemaeckt, t'ontfangen  stond bo-
ven 't geene partye hadden betaelt aen handen Erancisci 
Rodij, voorige ontfanger  als voorsz., ende sulex hiervooren 
in ontfanck  gebracht ende uytgetogen staet." 

V. Ste  Marien  (fol.  259), 17 vicarien, met vermelding 
der possesseurs, doch zonder bijvoeging van datum of  Col-
lators. Aan het slot staat eene woordelijk gelijkluidende 
verklaring als boven bij St. Jan, inhoudende, dat hij ook 
van deze capittelgoederen, om gemeide reden, niets ont-
vangen heeft.  Onder deze 17 vicarien is eene basterd-
vicarie, waarvan geen altaar of  Heilige wordt vermeld, 
fol.  250, luidende: „Goederen behorende aen de Vicarye 
ofte  dienste, waervan possesseur is Jacob de Wijs. 

15* 
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Sebastiaen de Wijs, als Vader ende Curateur over Jacob 
de Wys zijnen zoon, verclaercle, dat die selve zijnen soon 
denr resignatie ende demissie van Anthonis van Drielen-
burch by den Capittule van St. Marie t'Utrecht geadmit-
teert is tot sekere bénéficié  in der kercke van S te Marien, 
gelijck bij van de voorn. van Drielenburch verstaen heeft, 
alleenlijck gefundeert  tot behulp van daerop een klerck 
ter schoolen te houden sonder dienst, ende dat tottet selve 
alleen behorende sijn acht mergen landt, gelegen op The-
raaet inden Gerechte van Yleuten, dewelcke, ten tijde van 
de voorsz. admissie, bij de voorn. van Drielenborchs vader 
verhuert waren aen Claes Jansse, woonende op Themaet, 
voor achtien guldens, ende nae d'expiratie vande huyrjaren 
als nu aende voornoemde Claes Jansse weder bij hem van 
wegen zijnen zoon voorgenoempt verhuert sijn voor 25 gul-
dens tot gedurende, ingegaen wesende Petri 1585." 

Na de capittelkerken volgen nu de vier parochiekerken 
BuurJcerk  (fol.  269), met 15 — ; St.  Jacob  (fol.  279), met 
18 —; St.  Nicolaas  (fol.  288v), met 6, en St.  Geertruid 
(fol.  292), met 9 vicarien. 

Van deze 48 vicarien worden de possesseurs medege-
deeld, meestal ook de collators en de altaren, op welke zij 
gevestigd waren, behalve in de Buurkerk, alwaar de alta-
ren niet met de Heiligen, aan welke zij waren toegewijd, 
worden aangeduid (zooals de gewone wijze is), doch naar 
de familien  van de fondateurs;  zooals: de vicarie op Cleyen-
berchs altaar, op Vredenborchs altaar, op Winsens-, Ame-
rongens-, Sloyers-, Biensuyders-, het Boomsche-, enz. 
altaar, fol.  271—77. 

De vermelding der goederen dezer vicarien is zeer spaar-
zamelijk geschied, omdat, zooals de rendant fol.  271 me-
dedeelt, de goederen meestendeels niet waren aangebracht, 
weshalve hij de Edele Heeren (Gedeputeerden) verzoekt 
daarop order te stellen, die zulks echter niet schijnen ge-
daan te hebben. 
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Verder lereren deze vicarien niets bijzonders op ter ver-
melding. Fol. 277, bij de vermelding der vicarie op Rien-
suyders autaar, staat: „daarvan collator is den Domproost 
ende possesseur heer Jan Adriaens." 

Fol. 298v volgen „die vicaryen gefundeert  inde Gast-
buysen binnen ende buyten Utrecht"; te zamen 10 stuks, 
als: 2 in St.  Barbara gasthuis,  2 in St.  Bartholomeus  gasthuis, 
1 in St.  Quintyn,  1 in St.  Jacobs  gasthuis,  1 in te Lazarns3 

1 in het Heilige  Cruys  gasthuis,  1 te Wittevrouwen  en 1 in 
St.  Servaes kerke,  met opgaaf  der possesseurs en bij enkele 
ook van collators. 

Goederen zijn er nergens vermeld. 
Eindelijk volgt (fol.  303) eene opnoeming der Broeder-

schappen, in de 4 parochiekerken, gasthuizen en eenige 
kloosters te Utrecht gevestigd, waarbij echter geene spe-
ciale altaren worden genoemd, noch ook collators of  pos-
sesseurs , maar alleen de namen der Broederschappen en 
bij zeer enkele ook vermelding der goederen. 

Van pastorie-, kosterie- of  scholasteriegoederen wordt 
niets hoegenaamd gezegd, zoodat die te Utrecht niet schij-
nen te hebben bestaan, evenmin als in de overige steden 
in de Provincie. De opgaaf  der vicarien is onvolledig, daar 
men in latere documenten hier en daar van vicarien ge-
wag gemaakt vindt, die in deze rekening niet vermeld zijn. 

Zooals hierboven, bl. 131, reeds is medegedeeld, waren 
de kapittelgoederen te Utrecht en dus ook de goederen 
der vicarien, in dezelve gefundeerd,  buiten de regeling der 
geestelijke goederen in 't algemeen bij het Redressement 
op de geestelijke goederen van 1586 en buiten het fonds 
der geben, goederen bij art. V van hetzelve opgericht. 

Die vicarien waren dan ook van bijzonderen aard. Daar 
er geen collators waren, behalve enkele die waren juris 
patronatus en naar 't schijnt eigene goederen hadden, deed 
het Capittel de benoeming, na overlijden of  resignatie van 
den possesseur, waarschijnlijk onder agreatie van den Bis-
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schop. De benoeming van dergelijke vicarissen schijnt; dan 
ook niet ad vitam, doch slechts tijdelijk te zijn geschied. 

Na de Reformatie  verboden de Staten dergelijke resig-
nation of  benoemingen buiten hen om te doen,, o. a. bij 
Ordonnantie van 14 April 1650, zie Byl. A. 28, terwijl, 
na het Regeerjngsreglement van 1674, de begeving (pre-
sentatie) dezer vicarien aan den Stadhouder werd gegeven, 
of  wel de vroeger reeds bestaande bevoegdheid van den 
Stadhouder officieel  werd bestendigd (zie bl. 147 en 151). 

Deze eapittelvicarien stonden bij elk kapittel op een 
bepaald vast bedrag (zie bl. 158), dat de vicaris genoot; 
doch het is niet zeker, hoe eigenlijk de administratie was 
geregeld, namel. of  het Capittel, d. i. de Kameraar van 
het Capittel, de goederen verhuurde en daarvan aan den 
possesseur der vicarie zijn bedrag uitkeerde, dan wel of 
deze laatste, zooals fol.  250v der rekening van Floris van 
Weede wordt gezegd, de goederen voor zeker vast bedrag 
huurde van het Capittel en de rest voor zieh genoot, zie 
bl. 225 d.  Wellicht geschiedde het variis modis. 

Naar het schijnt werden er geene tertien van deze ca-
pittelvicarien geheven ten behoeve der predikanten en 
Scholen, daar de Capittelen in eens eene vaste som uit-
keerden aan de Stad Utrecht, die hare predikanten zelve 
betaalde; doch er waren zekere quotisatien, die de posses-
seurs der vicarien aan de Capittelen uitkeerden, bl. 157, 
als remboursement voor de tertien, die het Capittel aan 
de stad Utrecht betaalde in den vorm van gezegd subsidie. 

Toen de goederen der vijf  Capittelen te Utrecht, waar-
onder ook de goederen der vicarien, in de capittelkerken 
gefundeerd,  in 1811 werden vereenigd met die van de 
schatkist van het Keizerrijk, verdwenen met de goederen 
ook de Capittelen zelve en de capittel-vicarien tevens. 
Misschien zijn zij reeds vroeger verdwenen in den warboel 
na 1795, toen de Stadhouder, die de presentatie van de 
meeste dier capittelvicarien had, het land ruimde. 
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Met de overige 58 vicarien, gefundeerd  in de parocliie-
kerken, gasthuizen en conventen, is het geheel anders toe-
gegaan. Deze waren onder de algemeene bepaling van 
art. 5 van het Redressement begrepen, en hare goederen 
zijn, voor zoo veel betreft  den eigendom, dus in het alge-
meen comptoir der geben, goederen gevallen. De ontwan-
ger van dat comptoir wendde dan ook in 1587 en 1588 
alle moeite aan om die ook onder zijne administrativ te 
brengen ; doch hij kon geene behoorlijke opgaven der goe-
deren verkrijgen^ niettegenstaande de Staten en hiLnne 
Gedeputeerden allerlei oproepingen daartoe deden, veel 
min eenige tertien daarvan innen. 

Later verviel dan ook dit laatste daar de Stad Utrecht, 
even als ook de kleine Steden, verkoos zelve hare pr edi-
kanten en Scholen te beköstigen, mits tegen genot der 
inkomsten van de kloostergoederen en der tertien van de 
vicarien, die zij dan zelve zou innen, zooals, o. a. bij r»eso-
lutie der Staten van 23 April 1656, Bijl. A. 29, ©IL 15 
Aug. 1666 (tJtr. Plac. II. pag. 451), werd goedgevond en, 
bij welke laatstgemelde resolutie werd bepaald, dat de pos-
sesseurs van vicarien, die tertien moesten voldoen aan den 
Thesaurier der Stad Utrechtx met authorisatie op geoiel-
den Thesaurier om die „naar het exempel van den Rœnt-
meester der gebeneficieerde  goederen, de  facto  te ontvan-
gen ende des noots daar toe te employeren 't behulp van 
Hare Ed. Mog. suppoosten, die daartoe, sonder verder 
versoek, hiermede werden gelast." Tevens werd daarby 
herhaald het bevel tot opgaaf  en aanbreng der vicariegoe-
deren, reeds op 5 December 1661 uitgevaardigd (Bijl. A. 
31), en werdende possesseurs van parochiale vicarien raog-
maals gelast om binnen 3 maanden ter secretarie der Stad 
Utrecht zieh aan te geven en opgaaf  te doen der goede-
ren van hunne vicarien. 

Dienovereenkomstig vindt men, na dat jaar, in de The-
sauriers rekeningen te Utrecht vermeld, een post: Ontvang 



Geschiedenis  der  vicarien  in de  provincie  trecht  enz. 

van Vicaryen,  zijnde de 27e summa luidende: „De Ed. 
Mog. Heeren Staten 's Lants van Utrecht hebben den 23 
April 1656 (zie Bijl. A. 29) tot subsidie van 't onderhout 
van de Predicanten en Scholen alhier, boven de 6000 gul-
den hiervoren geroert, jaarlijks uit de Capittelen de stadt 
toegestaen de,tertien van de vicaryen, in de parochieker-
ken gefundeerd"  — maar dan volgt er altijd de droevige 
bijvoeging — ,>dan, want op het ontfangen  van dien noch 
geen ordre is gestelt, comt . . . . Memorie." 

Zoo  gaat het nu in de Thesauriersrekeningen meer dan 
eene eeuw lang voort met deze 27e summa, precies in 
dezelfde  bewoordingen, tot dat eindelijk, in of  omstreeks 
1770, deze post voor goed verdwijnt uit die rekeningen. 

De vraag rijst, waarom Steide de Stad Utrecht er geen 
order op door daarvoor een rentmeester of  ontvanger aan 
te stellen, zooals te Amersfoort,  Wijk bij Duurstede en 
Bhenen plaats vond, die met de ontvangst der tertien 
werd belast en de possesseurs van vicarien nareed, terwijl 
zy in de vergadering der Staten altijd klachten aanhief, 
dat de predikanten en Scholen te Utrecht zooveel geld 
kostten aan de Stad en steeds aandrong op verhooging der 
subsidie, die de Staten uit hunne comptoiren St. Catha-
rijne, St. Paulus en de Carthuyser (bl. 144) aan de stad 
deden toevloeien. 

Het schijnt wel dat de Vroedschap der Stad, waarin vele 
collators en possesseurs dier vicarien zitting hadden, er 
niet erg op gesteld was om die tertien te laten innen en 
tevens aan de possesseurs dier vicarien te gelasten, opgaaf 
te doen der goederen, waardoor misschien vele verduiste-
ringen dier goederen aan den dag zouden gekomen zijn. 
Daarom zal zij de zaak liefst  ongeregeld gelaten hebben. 
De vicarien toch waren te Utrecht meest in handen van 
voorname en aanzienlijke geslachten aldaar, wier invloed 
zieh, zoo wel in de stedelijke regeering als in de Staten ver-
gadering, waarin zij meestal zitting hadden, deed kennen. 
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Het gevolg was alzoo, dat de tertien der vicarien te 
Utrecht nooit zijn ingevorderd en daardoor ook de con-
trôle verviel, die men in het comptoir der geben, goede-
ren had, doordien de ontvanger jaarlijks de vruchten als 
ook de renten der belegde kapitalen moest verantwoorden, 
zoodat het dadelijk in het oog viel als er goederen ver-
duisterd werden. 

De opgaaf  der goederen in de I e rekening van Floris 
van Weede is, als gezegd, zeer onvolledig ten aanzien van 
Utrecht en later ook nooit bijgewerkt, omdat er niemand 
was die opzicht hield. De Staten hadden er geen bijzon-
der belang bij of  de tertien der vicarien te Utrecht al dan 
niet betaald werden , daar de predikanten aldaar niet uit 
eenig Landscomptoir, maar door de Stad Utrecht betaald 
werden. Zij hadden er alleen belang bij dat de goederen 
die, als gezegd, eigendom der Staten waren en waarvan 
slechts het genot der inkomsten aan de possesseurs der 
vicarien gegund werd, niet werden verduisterd, en dat, 
bij verkoop, de koopprijs behoorlijk belegd werd, liefst  op 
een hunner comptoiren. 

Aan dit laatste werd dan ook, in den aan vang al thans, 
behoorlijk de hand gehouden, als met hunne toestemming 
of  op hun initiatief  goederen, behoorende aan vicarien in 
parochie- of  kapittelker&en, werden te gelde gemaakt, waar-
van alsdan de opbrengst in den post van Extra-ordinaris 
ontvang, zie Bijl. K. (rekening over 1669) fol.  166, 166v, 
171, 171v en 173v pro memorie werd gebracht, en aldus 
niet alleen aan de vergetelheid werd onttrokken, maar ook, 
doordien de inschrijvingen werden gesteld ten name van 
den ontvanger van het comptoir der gebeneficieerde  goe-
deren, behoorlijk voor alle wegmaking en verduistering 
was verzekerd. Deze nuttige aanteekening treft  men echter 
in de latere rekeningen over 1770 en volgende jaren (de 
vroegere zijn verloren gegaan) niet aan, zoodat daaruit 
geen licht rneer te scheppen is over de Utrechtsche vica-
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riegoederen, die verkocht zyn, en de wijze waarop de koop-
penningen zijn belegd. De Memorialen van verkochte gees-
telijke goederen, Beg. 192 prov. archief  (pag. 49 gedr. 
Inventaris) loopen niet verder dan tot 1632, en de Lijst 
of  Memorie der possesseurs van vicarien, Beg. 322 prov. 
archief  (pag. 85 'gedr. Inventaris) slechts tot 1680. Alleen 
kan men in de zeer lijvige reeks van notulen der Gede-
puteerde Staten de benoemingen van possesseurs der 
Utrechtsche en andere vicarien opdelven ; doch bepaalde 
lijsten van benoemden zijn er niet, noch ook van de goe-
deren der vicarien of  de kapitalen behoorende aan vicarien. 

Yan de geschiedenis der vicarien, in de Stad Utrecht 
gefundeerd,  weet men yoor zooveel betreft  de 17e en latere 
eeuwen, eigenlijk niets, en er was ook niemand die er 
eenig opzicht over had of  hield. Alleen zorgden de Sta-
ten, d. i. hunne Gedeputeerden, dat de benoeming der 
possesseurs door hen geschiedde; doch verder stoorde men 
zieh volstrekt niet aan de oorspronkelyke bepaling, dat de 
vicarien moesten gegeven worden voor studeerenden. Het 
waren geworden sinecuren en lijfrenten,  die men by voor-
keur gaf  aan kinderen, opdat zij er lang genot van zouden 
hebben. Hoe en wanneer de vicarien, in de Stad Utrecht 
gefundeerd,  zijn verdwenen, heb ik te vergeefs  getracht 
uit te vorsehen. Alleen dit is zëker, dat zij niet meer 
bestaan en dat het Byk er geene meer uitbetaalt. Waar 
de goederen dier vicarien zijn gebleven, weet men natuur-
lijk nog veel minder; doch het schijnt wel, dat de onroe-
rende goederen meestal waren geconverteerd in diverse 
inschrijvingen of  obligatien op een der comptoiren van de 
Provincie, waarsehijnlyk staande ten name van den Ont-
vanger der geben, goederen zoodat deze kapitalen, by 
de samensmelting der finantiën  van de Provincie met die 

1) Niet, te verwarren inet de 12 obligatien, vermeld in Bijl. L. en 
M., die bloot op de viearien ten platten lande betrekking hadden. 
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der Bataafsche  Bepubliek, waarschijnlijk op een der groofc-
boeken van nationale schuld zijn ingeschreven, waarvan, 
naar men meent, de Staat aan de toen nog in leven zijnde 
possesseurs de renten bleef  uitbetalen. Doordien er ech-
ter geene nieuwe possesseurs meer werden benoemd, is 
die rente-betaling van zelf  geëindigd en de Staat daarvan 
bevrijd geworden. 

Men moet hierbij echter in 'toog houden, dat na 1806(?) 
de predikanten te Utrecht niet meer door de Stad maar 
door het B-ijk werden betaald, zoodat het zeer billijk was 
dat de Staat daarvoor nu een aequivalent ontving door de 
vicarissen te laten uitsterven (evenals de Staten in de 16e 

eeuw de kloosterlingen en de Commandeurs der Orde van 
St. Jan te Jerusalem hadden laten jiitsterven) om de in 
komsten te kunnen aanwenden tot betaling der tracte-
menten van predikanten, enz. 

Het heugt mij dat ik, jong zijnde, te Utrecht nog wel 
heb hooren spreken over de opheffing  der vicarie, in 1495 
door Johanna van Weelden, wed. Hamerstein, gefundeerd 
in de St. Jacobskerk te Utrecht op het altaar van St. Jan 
evangelist en baptist, en dat men zieh in de familie  Na-
huys, in welke die vicarie toen gekomen was (zie hierna 
§ 5), en die de papieren dier vicarie onder zieh had, zieh 
beklaagde, dat de betaling was gestaakt door het jftijk  (door 
de Patriotten? of  door de Franschen?). Door sommige 
leden der familie  werd de vraag besproken, of  men het 
tegenwoordige Gouvernement zou kunnen noodzaken die 
betaling te hervatten; waarover de oudere en bezadigde 
leden hun hoofd  schudden. Het juiste en eigenlijke der 
zaak kon ik toen niet vatten. Zoo veel is zeker, dat die 
vicarie toen sedert lang niet meer betaald werd. Blijkens 
de papieren bestonden de goederen, in of  omstreeks 1732, 
in eene obligatie ten laste van het eene deel der Generale 
middelen groot f  600.— en twee plechtbrieven t. z. groot 
f  2000.—. 
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Als een curiosutn historicum eu tevens als blijk der vol-
slagen onkunde en verwarring, die er reeds in de eerste 
helft  dezer eeuw te Utrecht ten opzichtQ der vicarien 
heerschte, vermelden wij, dat, in 1819, een dezer Utrecht-
sche zoogen. familie-viearien,  waarvan de vicaresse of  be-
zitster (die in 1786 door G-edep. Staten met de vicarie was 
begiftigd)  in October 1794 was overleden en die sedert 
niet begeven was, wederom uit den doode is opgestaan, 
en door het College van Burgemeesteren te Utrecht, bij 
resolutie van 12 Januari 1819, is gegeven aan zekeren 
J. Beekwilder, zoon der vorige bezitster der vicarie. 

Deze had zieh, niet wetende waar hij ergens zieh kon 
wenden om tot possesseur dezer vicarie te worden benoemd, 
op goed geluk af,  tot dit College gewend, dat, ook al niet 
wetende hoe het eigenlijk met de vicarien gelegen was, 
aan den requestrant zijn verzoek maar toestond, en wel 
met zoo groote vrijgevigheid, dat de uitbetaling der/ 55.— 
'sjaars, zou ingaan met 1795, zoodat er 23 achterstallige 
jaren ad / 55.— (waarom de requestant niet eens gevraagd 
had) moesten aangezuiverd worden door de Vereenigde 
Gods- en Gasthuizen te Utrecht, aan welke de uitbeta-
ling door Burgemeesteren werd geëndosseerd. 

Men staat inderdaad versteld niet alleen over deze groote 
vrijgevigheid (wel te verstaan uit eens anders beurs, en nog 
wel eener armeninrichting), maar ook over de onkunde, 
die er toen reeds heerschte en er sedert vooral niet op 
verminderd is. De Burgemeesters toch hadden behooren 
te weten, dat zij niet in de plaats waren getreden der 
voormalige Staten 's Lands van Utrecht, die vroeger de 
vicarien begaven, doch alleen de Koning of  de authoriteit 
door dezen aangewezen om namens hem de vergeving van 
vicarien te doen, posito dat daartoe nog termen waren, 
daartoe thans bevoegd was. 

De Begenten van de Gods- en Gasthuizen, niet beter 
wetende of  Burgemeesteren zouden wel op de hoogte van 
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zaken geweest zijn, hebben zieh bij deze resolutie neer-
gelegd en jaren lang de uitbetaling gedaan, totdat zij 
eindelijk tot inzicht zijn gekoinen, dat 1° Burgemeesteren 
totaal onbevoegd waren de begeving te doen, en 2° dat 
geen der Gods- of  Gasthuizen onder hun beheer iets hoe-
genaamd met deze vicarie, die in 1476 en 1478 in de 
St. Jacobskerk te Utrecht was gefundeerd  door zekere 
Margriet, Wed. Jan Dirkszoon, te maken had (Zie Bijl. 
E. en F.). Op grond hiervan, is de uitbetaling der vicarie 
door Regenten gestaakt, en hebben zij, toen een nieuwe 
prétendent daarvoor optrad, zieh onbevoegd verklaard om 
die begeving te doen (voor zoover daartoe termen mochten 
bestaan), met verwijzing van den requestrant naar de autho-
riteit, die daartoe wellicht thans nog mocht bevoegd zijn. 

Zoo is dan ook deze, ter kwader ure door onbevoeg-
den uit den doode opgewekte vicarie, weder in het niet 
verdwenen, en kan men aannemen, dat van al de vica-
rien , die eertyds in de Stad Utrecht bestonden, er geen 
enkele meer is overgebleven, en dat de kapitalen voort-
gesproten uit verkochte goederen, in der tijd ingeschre-
ven op een der comptoiren van de Provincie, later waar-
schijnlijk veranderd in inschrijvingen op het Grootboek 
der nationale schuld, van de rentebetaling zijn bevrijd 
geworden. 

V I C A R I E N T E A M E R S F O O R T . 

Te Amersfoort  was eene Collégiale of  Capittelkerk, ge-
wijd aan St. Joris, met een Capittel van dien naam ; wy-
ders eene parochiekerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, 
en verder een aantal kloosters en conventen, in welke, 
even als in de kerken, ook eenige vicarien gesticht waren, 
t. w. in dat van St. Agatha, Marienhof,  het Gasthuis en 
de kapel van de Poth (de Armen de Poth). 
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Op het gemeente-arehief  te Amersfoort  is aanwezig een 
Prothocolboek van dit Kapittel, loopende van 1471—1503, 
waarin aanteekeningen over de vicarien en ook de meeste 
fundatiebrieven,  gedeeltelijk in het latijn, gedeeltelijk in 
oudhollandsch, zijn vermeid. Bij v. Rootselaar,  Amersfoort 
777—1586, II. p. 356—404 en 469, vindt men nadere en 
uitvoerige mededeelingen, uit dit register getrokken, over 
26 vicarien. In der tijd zijn er in de St. Joris kerk om-
streeks 50 geweest (ibid. p. 355), die wel niet alle zullen 
geweest ziin juris  patronatus  d. i. een collator zullen gehad 
hebben, zooais de 26 overgeblevene. Van  Remmel,  Beschr. 
v. Amersfoort,  pag. 12 v. geeft  er slechts 21 op, zijnde het 
getal na de Beformatie,  dat ook thans nog aanwezig is. 

In de Lieve Vrouwe kerk waren ook onderscheidene 
vicarien gevestigd, vermeid bij v. Bemmel, Beschr. v. Am,ers-
foort  j I. p. 138. Zie ook v. Rootselaar,  II. p. 188. 

In de rekening van Floris van "Weede (over 1586/8) der 
geb. goederen, wordt, fol.  192v, over „de Goederen van 
de Vicaryen ende geestelycke Officien  binnen Amersfoort", 
niets anders gezegd, dan „Alsoo de goederen van de Vi-
caryen en andere geestelycke goederen aldaar noch niet 
aengebracht en zijn, — Dus daervan tijde deser rekeninge 
ontfangen  . . . . Niet. 

(in  margine) 
Loquatur met den Heeren Staten om hierop te dispo-

neeren. 
Sij de aenbrenginge met alle bequame middelen ge-

vordert." 
In den meergemelden Inventaris van de geestelijke goe-

deren etc. van 1573 (?) (Beg. 191 prov. archief)  vindt men 
fol.  203—224, wel eene uitvoerige opgaaf  der goederen 
en inkomsten van de conventen St. Barbara, Marienhoeff, 
St. Achten en St. Agnieten, doch over de kapittelgoe-
deren of  vicariegoederen, in de kerken te Amersfoort  ge-
fundeerd,  ook niets hoegenaamd. 
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Het schijnt wel, dat men destijds met het Capittel van 
St. Joris niet uit den weg kon en geen kans sag om van 
elders de noodige opgaven te bekomen. Dat Capittel was 
dan ook niet zeer meegaande, en zeer Catholiek gezind, 
zooals blijkt uit. de resolutie der Staten van 4 Augustus 
1578, aangaande den Religionsvrede en de Pacificatie  van 
Gent (Vervolg Utrechtsch Plac. I. bl. 18 en v.). Toen 
de Ridderschap en Steden van meening waren, dat men 
den Gereformeerden  kon toestaan hunne religie te mögen 
uitoefenen,  evenals de Roomschen, was alleen de stad 
Amersfoort  daartegen, en legde daarbij over eene heftige 
memorie van het Capittel aldaar, waarbij het protesteerde 
tegen het toelaten van „d'openbare exercitie van de ge-
preteiideerde gereformeerde  religie, oft  oeck eenige andere 
religien (die Godt betert in grooten getale sijn), noch oeck 
haer eenige kercken te admitteren", enz. 

Later was dit weerbarstige Capittel, bij het doordringen 
der Reformatie,  wel genoodzaakt een anderen toon aan te 
slaan en vrij wat water in zijn wijn te doen, wilde het niet 
opgeheven worden. Daaraan had het zijn behoud en dat 
zijner goederen te danken, en is het, terwijl alle andere 
Capittelen in de Stad en Provincie Utrecht zijn opgeruimd 
of  verdwenen, het eenige Capittel, dat, zelfs  met behoud 
van goederen of  ten minste van een deel daarvan, ten 
huidigen dage nog bestaat, gelijk dan ook de namen van 
den DeJcen  en de 4 Capitularen  steeds in den Amersfoort-
schen almanak vermeld worden. 

Maar, behalve den naam en een deel der goederen, is 
er toch eigenlyk niets overgebleven van het eertijds mach-
tige en hooghartige Capittel van St. Joris. Deken is thans, 
per se, de Burgemeester, en Capitularen voor de helft  de 
Kerkvoogden (gerepresenteerd door twee gedelegeerden uit 
hun midden), en voor de wederhelft  het Burgerweeshuis, *) 

1) Dit weeshuis strekt tot opneming eu verpleging van Protestant-
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insgelijks gerepresenteerd door 2 Regenten. De inkomsten 
der goederen, bestaande in eenige vaste goederen en eene 
inschrijving op het 2i°/0 Grootboek ad / 5500, worden 
verdeeld tusschen Kerkvoogden voor 2/5 en Eegenten thans 
voor 3/5. 

Zooals hierboven, bij de behandeling der vicarien in de 
Stad Utrecht, is aangegeven, bestond er verband tusschen 
de vijf  Capittelen te Utrecht en de vicarien in die eapit-
teikerken gefundeerd,  zelfs  zoodanig, dat de goederen der 
vicarien, in die kerken gefundeerd,  bleven onder beheer 
en administratie, en, als men wil, ook in eigendom aan 
die respectieve Capittelen, omdat die in 1580 en 1586 
(Redressement)  bepaald waren uitgezonderd van hetgeen 
omtrent de geestelijke goederen (de vicarien incluis) was 
bepaald. 

Zoodanige restrictie was echter omtrent de Capittelen 
in de overige steden (de kleine  steden, zooals ze veelal 
genoemd werden) niet gemaakt. Deze Capittelen vielen 
dus, als behoorende onder de geestelyke goederen, in de 
algemeene bepalingen over de geestelyke goederen ? waar-
over de art. 5, 6 en 7 van het Eedressement loopen, 
doch waarbij toen door Amersfoort  en de andere kleine 
steden de reserve was gemaakt, dat zij begeerden de ad-
ministratie te voeren over de geestelyke goederen in hare 
respectieve steden gelegen — Zie Byl. A. 12 art. V. en 
III, — hetgeen echter de Staten toen niet wilden toe-
staan. Dit different  is toen blyven aanstaan en ook later 
schijnen de Staten die administratie niet te hebben wil-
len overlaten aan de respectieve Steden, totdat Amers-
foort  begonnen is met dreigementen, dat het beslag zou 
leggen op de goederen der abdij van St. Paulus, enz. on-

sche en R. Catholieke wéezen; het wordt bestuurd door Protestant-
sche en Catholieke Regenten en Regentessen, benoemd door den Q-e-
meenteraad, en gesubsidieerd door het Gemeentebestuur. 
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der Amersfoort  gelegen, als het zyn zin niet kreeg (zie 
Bijl. D. 29 Febr. 1588). De Staten hebben toen toege-
geven en die administratie  (wel te onderscheiden van den 
eigendom)  der geestelijke goederen aan de Eegeeringen van 
Amersfoort  en de verdere kleine steden, als ook aan 
Utrecht, gedeeltelyk althans overgelaten, als ook de be-
noeming der rentmeesters over die goederen. 

Op grond hiervan, of  misschien op andere gronden, 
heeft  de Regeering van Amersfoort  zieh die administratie 
of  superintendentie over de klooster- en kapittelgoederen 
aldaar toegekend en, op 22 November 1658, de navol-
gende resolutie genomen, te vinden in het Politieboeck  van 
Burgemeesteren  op het stadsarchief  aldaar. 

„Alsoo door 't overlijden van Frederik van Ruyfrenhuys 
vacant geworden is de Decanie en Praebende in St. Joris 
Capittel alhier, — Soo is by Regeerders verstaen, dat het 
provenu van dien voortsaen geëmployeert sal worden ad 
pios usus, ende dat dien ten volgende het tractament van 
de wede van Dominus Bergman, in sijn leven V. D. M., 
in den toekomende jaere ende vervolge te verschijnen, daer 
uyt sail worden betaelt, en de rest, bij Thonis Lambertz 
ontfangen,  om, op ordre van de Regeerders, ad pios usus 
in zijn dagelijcks occurrentien geëmployeert te worden. 

Ende dat bij provisie de administratie van de capittel-
goederen, in plaetse van den Dekan, bij den eersten 
Borgemeester in der tijd successivelijk mede sali worden 
waargenomen." 

Ten gevolge dezer resolutie zijn de goederen en inkom-
sten van het Capittel beheerd door eenen rentmeester, die 
rekenplichtig was aan het Capittel, doch tevens aan de 
stedelyke Regeering, waaraan het is toe te schrijven dat 
die rekeningen, van af  1659—1808 (de ontbrekende niet 
medegerekend), op het Gemeentearehief  aldaar voorhan-
den zijn. De oudste dezer rekeningen luidt: 

„Reekeninche, bewys ende reliqua van alsulcken Ont-
Bijdr. en Meded. IY. 16 
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fangh  ende Wtgeven, als Reynier van Ingen, als Rent-
meester van den Capittule van St. Joris kerk binnen 
Amersfoort,  gehadt ende gedaan heeft  van 't incommen 
ende lasten van denselven Capittule, versehenen ende ver-
vallen tusschen Remigii 1658 ende Remigii 1659" — ter-
wijl het slot luidt: 

„Ende alsulcx daer mede voor de voornoemde Capitu-
laren, voor soo veel de selve dees aengaet, effen  ende 
quitte. 

Aldus gehoort, gerekent, gesloten op den Stadhuyse 
binnen Amersfoort,  in absentie van den Heer Officier  *) 
[Hoofd-Officier]  bij de Heeren Mr. Johan van Bildenberg 
en Gerard Thienes, Borgemeesteren, hier toe versocht 
op den 30en December 1659." 

Het batig slot dier rekening bedroeg, over dat jaar, 
fß76—5—2,  hetwelk daarby wordt verdeeld als volgt: 

Portio Decani voor dubbelt / 270—10— „ 
Hessel Breecker Capitulaer - 135— 5—„ 
St. Joris kerk op den naem van Steven 

van Esvelt Capitulair - 135— 5—„ 
Johan van Deverden van Voorst, Capitulair - 135— 5—„ 

Pro Cassa - „ — „—2 
f  676— 5—2 

In de (op het archief)  laatst aanwezige rekening van 
Mr. Jan van Goudoever „van de lasten van het Capittel 
der Joriskerk binnen Amersfoort  over 1808"; afgesloten 
door Burgemeesteren van Amersfoort  den 29en van Zomer-
maand 1810, is de verdeeJing van het zuiver batig slot 
echter anders dan vroeger en dan thans, nam. : 
De Noodhulp als Decam % . . . . . / 36—9— 6 
Als Cappittulair 1j5 - 36—9— 6 

1) In latere rekeningen vindt men van de presentie van den Hoofd-
Officier  geen gewag gemaakt. 
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Nog eens als Capitulair in plaatse van wij-
len den Heer W. Pannekoek Az. 1/5 . / 36—9—. 6 

De kerk van St. Joris 1/5 - 36—9— 6 
De Heer Mr. G. P. Melhorst % . . . - 36-9— 6 

/ 182—6—12 
In de eerstgemelde rekening over 1659 is de volgende 

post, op fol.  20 vermelding waardig: 
„Betaelt aen Mr. Dyrck de Leeuw, als Ontfanger  van 

de cleyne Clargye, ses gulden vijfthyen  stuivers over een 
jaer quotisatie tot laste van desen Capittule, versehenen 
den l e n Martii 1659 volgens quitantien." 

Met deze kleine Clergie zijn waarschijnlijk bedoeld de 
Kerkmeesters of  Regenten van de Lieve Vrouwe kerk, 
een College dat in 1634 door de Regeering van Amers-
foort  was benoemd en sedert in functie  is gebleven. Zie 
v. Bemmel t. a. p. pag. 147. 

In deze rekeningen wordt alleen van de goederen van 
het Capittel gehandeld ; van vicarien of  vicariegoederen 
staat daarin niets, zoodat het Capittel, na de Reformatie 
ten minste, niets meer met de vicariegoederen uitstaande 
heeft  gehad. 

De gang van zaken te Amersfoort  met de vicarien heeft 
zieh, zooals uit Bijlage D. kan worden afgeleid,  volgen-
der wijze toegedragen. 

In Mei 1582 werd door de Regeering te Amersfoort 
eene voordracht opgemaakt ter benoeming van een ont-
vanger-generaal der geestelijke goederen aldaar, en werd 
eene Commissie ingesteld tot conssrvatie van de geeste-
lijke goederen te Amersfoort,  die aan den Stadhouder ter 
confirmatie  werd voorgedragen, welke commissarissen. in 
1586, conform  het Redressement  op de geestelijke goederen 
van 1586, nader werden bevestigd. 

Spoedig daarop, 22 Sept. 1587, volgde een verbod aan 
aile vicarissen, collateurs en andere geestelijke personen, 

16* 
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als ook aan de Broedersehappen, om goederen daartoe be-
hoorende te vervreemden of  te bezwaren, op poene van 
nulliteit, en, 25 Februari 1589, eene ordonnantie der ste-
delijke Regeering aan aile vicarissen zijnde juris  patronatus, 
om aan de daarbij aangewezen Commissarissen in te leve-
ren een staat der goederen en inkomsten hunner respec-
tive vicarien. — In 1660 deed de Regeering van Amers-
foort  aan de Staten verzoek om de tertien der vicarien 
te mögen hebben tot subsidie der predikanten aldaar, het-
welk door de Staten werd toegestaan, den 12en April 1660, 
die vervolgens, bij Resolutie van 15 Augustus 1666, ver-
meld in het Utrechtsch Placaatboek II. pag. 451, even als 
bij gelijkluidende resolutie voor de stad Utrecht was be-
paald, den collecteur van de tertien der vicarien te Amers-
foort  machtigden : „die tertien, sedert 1660, de  facto  te 
ontvangen ende des noods daartoe te employeren 't behulp 
van Haar Ed. Mog. Suppoosten." "Wijders werden daarbij 
door de Staten nogmaals  aile possesseurs van vicarien ge-
last zieh binnen 3 maanden aan te geven ter secretarie 
van Amersfoort  en opgaaf  te doen van de goederen der 
vicarie, op poene van verval van hun genot en possessio 
der vicariegoederen. Dit bevel werd 10 Augustus 1668 
ook door de Regeering van Amersfoort  weder herhaald. 

De rekeningen dezer ontvangers of  collecteurs der tertien 
zijn op het stadsarchief  te Amersfoort  aanwezig, van af  1660 
tot 1716, en vervolgens van 1744—1767; latere ontbreken. 
Die van den laatsten tijd, van af  1847, berusten ter se-
cretarie der Proyincie en onder de beide Provisoren. De 
vicarien worden daarin bij nommers aangeduid, als: Ie, 
2e enz. vicarie, doch, in de vroegere rekeningen, worden 
tevens de altaren vermeld, als ook de fondateurs,  colla-
tors en possesseurs. De collecteur of  ontvanger der ter-
tien, die zieh tusschen beide ook wel eens noemt ontvanger 
van het comptoir der tertien, werd benoemd door de Re-
geering van Amersfoort,  doch na 1750 door den Stadhou-
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der. Hij deed zijne rekening aan Burgemeesteren en ver-
antwoordde het derdedeel der netto inkomsten van de vica-
rien aan de Stad, die, even als in de overige kleine Steden, 
de predikanten bezoldigde. Yan de 5e vicarie echter werden 
de tertien verantwoord aan het Burger Weeshuis te Amers-
foort,  aan hetwelk zij nog worden uitgekeerd. In de the-
sauriers rekeningen te Amersfoort  vindt men steeds een 
post als ontvangst der tertien van de vicarien vermeld. 
Nog ten huidigen dage komt die post steeds voor in de 
gemeenterekening, als ontvangst van Rijkswege: de  tertien 
van de  vicarien.  Het is echter eenigszins bevreemdend dat, 
nu de predikanten niet meer door de Stad maar door het 
Jßijk worden bezoldigd (sedert 1806?), desniettemin de 
tertien nog steeds aan de Stad zijn verbleven. De ad-
ministratie te Amersfoort  was, zoover uit de rekeningen 
der collecteurs is op te maken, ingericht op den voet als 
by de vicarien ten platten lande, t. w. dat de possesseurs 
de goederen verhuurden en daarvan -§ aan den ontvanger 
uitkeerden; soms ook wel omgekeerd; of  wel, dat er met 
den vicaris of  met den collator een accoord was gesloten, 
dat hun eene vaste som per jaar zou worden uitbetaald 
voor de vicarie. In later tijd echter zijn de goederen van 
aile de vicarien geheel onder beheer van den ontvanger 
gekomen; thans zijn zij onder dat van den rentmeester 
der vicarien, die daarvan rekening doet, waarna aan de 
possesseurs, zoover er die nog zijn, en aan de 5 Studenten 
hun aandeel in het batig slot wordt uitgekeerd, 

Bij van Bemmel is omtrent de wijze van beheer niets 
te vinden. Na eene breedvoerige beschrijving van den 
vroegeren tijd en de opnoeming der 21 vicarien in de St. 
Joris kerk gefundeerd  (pag. 111—116), maakt hij zieh (pag. 
122) van den tegenwoordigen tijd zeer kort af  met de laco-
nieke opgaaf,  „naar het veranderen der Landsregeeringe 
zijn de inkomsten van het voorsz. Capittel, Yicarien en 
Broederschappen tot andere gebruiken aangelegd." 
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Het is met hem, even als bij de meeste sehrijyers: over 
den vroegeren toestand wordt veel, over den lateren wei-
nig, en over den toestand in den tijd toen zij sehreven, 
dien men juist het liefst  zou weten, niets gezegd. 

In het hierboven reeds vermelde handschrift,  Beschrijving 
der  stad  Amersfoort,  treft  men over de vicarien ook niets 
anders aan dan het volgende: „In 1579 werden de altaren 
in de St. Joris kerk afgebroken  en het inkomen der vica-
riegoederen geprofiteerd  en getrokken bij verscheydene 
collators, uitgenomen een derde dat men noemt de ter-
tien, 't welk door een persoon, door de Stad daartoe geno-
mineerd, werd ontfangen  en geemployeerd tot godsdienstig 
gebruik. Welk gebruik, wordt niet gezegd. 

In de aanteekeningen van den archivaris te Amersfoort 
over de vicarien en geestelijke goederen, na 1580, in Bijl. 
D. vermeld, die ons bereidwillig ter inzage en mededee-
ling zijn afgestaan,  zal men echter omtrent de détails 
eenige mededeelingen betreffende  de vicarien vinden, waar-
naar wij kortheidshalve den lezer verwijzen. Zooals men 
daaruit zien zal, ontbrak het te Amersfoort,  even als in 
de andere steden, geenszins aan allerlei differenten  en 
moeielijkheden desaangaande. 

Uit de rekening van den ontvanger der geben, goederen 
over 1669 (D. de Leeuw), Bijl. K. zal men ontwaren, dat 
in den post van Extraor  dinar  is ontvangsten,  fol.  173, wordt 
vermeld, dat door de Staten aan Gerrit van Amerongen, 
als collator en possesseur der vicarie, gefundeerd  op St. 
Petri en Pauli altaar in de St. Joriskerk te Amersfoort 
was toegestaau om al de goederen dier vicarie te mögen 
verkoopen, waarvan de penningen ten behoeve van den 
possesseur waren belegd en de  brieven daarvan,  overgegeven 
aan- en berustende  onder  den rendant5  als ontvanger der ge-
ben. goederen. 

1) Zie den fundatiebrief  dezer vicarie bij v. Rootselaar, Amersfoort 
777- 1580, I , pag. 399. 
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In die zelfde  rekening wordt, in den post van Ontvang, 
op fol.  27, gewag gemaakt van de aflossing  van een kapi-
taal van / 4000, waarmede het comptoir van de geben, 
goederen was bezwaard ten behoeve van Mr. Aernt van 
Westrenen, als patroon van de vicarie, gefundeerd  in St. 
Joris kerk te Amersfoort. 

Deze vermeldingen toonen genoegzaam aan, dat, hoezeer 
de inning der tertien te Amersfoort  met den verderen aan-
kleve van dien, was afgestaan  aan eenen specialen ont-
vanger aldaar, er echter verband bleef  bestaan tusschen 
die vicarien en het comptoir der geben, goederen, alsook, 
dat de Staten steeds volhielden, dat alle vicarien en de 
goederen daartoe behoorende nog steeds deel bleven uit-
maken van dit comptoir en het tot ééne massa gebrachte 
fonds  van pastorie-, kosterie- scholasterie-, vicarie- en ca-
pellariegoederen in de stad, steden en ten platten lande, 
uit welk fonds  aan de predikanten, kosters en schoolmees-
ters ten platten lande en in de steden hunne tracteraen-
ten zouden uitbetaald worden, welk fonds  of  comptoir was, 
zooals bl. 190 en volg. is aangetoond, een Eijksfonds  den 
Staten in eigendom toekomende. Later is zulks alleen in 
zooverre gewijzigd, dat de betaling der predikanten en Scho-
len geschiedde door de Steden, die dan ook de tertien in 
compensatie genoten. Nog stelliger blijkt dit verband uit 
hetgeen in de rekening van den collecteur over 1765—67, 
onder het hoofdstuk  Extraor  dinar  is TJytgave  van kapitalen  die 
af  gelost  zijn,  vermeld staat, t. w. „Op den 2 e n Junij 1770, 
betaald aan Samuel Geysbeek, exploiteur van Hun Ed. 
Mogende, de somma van / 600 in voldoeninge der coop-
penningen van f  portien van het vicarie erff  het Vliet, 
hiervoren gemeld, en bij Decreet verkogt, dus . . / 600." 

De begeving der vicarien, te Amersfoort,  is ook steeds 
geweest bij de Staten, zooals blijkt uit een register der 
begevingen van vicarien in de stad, steden en ten platten 
lande door de Staten gedaan, loopende (met ontbrekende 
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jaren) van 1630—1680, ten opschrift  voerende: Memorie 
van de  namen dergenen  die  vicarien  hebben bezeten of  nog be-
zitten  (prov. arch. Eeg. n° 322, gedr. Inv. pag. 85), waarin 
o. a. vermeld zijn 31 begevingen in de St. Joriskerk; ééne 
begeving op 29 November 1632, luidende: „Rutger Ellens 
een vicarye gefundeerd  in de Capelle van Onse Lieve Vrou-
wekerk t'Amersfoort",  — en wijders nog 3 begevingen van 
vicarien gefundeerd  in St. Agatha klooster. 

Begevingen of  presentation door den Stadhouder wegens 
vicarien behoorende tot het comptoir der Pieuse Zaken 
zijn er, zoo ver bekend, te Amersfoort  nimmer gedaan 
(verg. bl. 178—184 en 186). 

In de rekeningen van den ontvanger der tertien te 
Amersfoort  van 1660—62 worden 22 vicarien vermeid; 
doch later zijn er nog 3 bijgekomen, t. w. de 23e, 24e en 
25e. Alle deze vicarien waren gefundeerd  in de St. Joris-
kerk, behalve de 17e, die in het St. Aachten klooster en 
de 24e, die in de kapel van de Armen de Poth waren ge-
sticht. Men treft  hier eene ongekende volledigheid aan, 
want niet alleen de altaren, maar ook de fundateurs  en 
datums der fundatie  en de toenmalige collators en posses-
seurs worden in het hoofd  vermeld en verder de goederen. 
Van de 5e, 8e, 9e, 11e, 12e, 14e, 15e en 16e worden de op-
brengsten, in 1660, voor Memorie uitgetrokken. In latere 
rekeningen is daarvan echter eene opbrengst vermeid, be-
halve alleen van de 8e, 11e, 15e en 16e, waarvan nooit iets 
is ontvangen, zoodat die thans worden weggelaten, waar-
door het getal op 21 is ingekrompen. 

De vermelding der vicarien is als volgt : 
Ie. Gefundeerd  door Herman Bot, 8 Nov. 1374, op 

het altaar van St.  Petrus  en St.  Andreas.  Collator de naaste 
mannelijke erfgenaam  van vaders en moeders zijde, bij toer-
beurt (zie van Rootselaar I. pag. 377). 

2e. Gefundeerd  door denzelfden,  23 Maart 1390, op 
het altaar van St.  Stephanuss  St.  Laurentius  en Innocentius 
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en St.  Cecilia.  Collator dezelfde  als boven (v. Rootselaar 
I. pag. 261). 

3e. Gefundeerd  13 Julij 1390 door Alijdis wed. Goswi-
nus Wz. op 't altaar der H.  Maagd  Maria.  Collator de 
naaste mannelijke bloedverwanfc  van vaders zyde (v. Roots. 
I. p. 362). 

4e. Gefundeerd  anno 1461 door Jacob Henrick Gijabert 
soons wijf,  op het altaar van St.  Jacobus,  Bartholomews  en 
Thomas  van Aquinen. Collator de naaste en oudste man-
nelijke bloedverwant (zie v. Rootselaar I. pag, 370). 

5e. Gefundeerd  op St. Martijnsavond 1476 door Rutger 
Jacob Gerritsz. op het altaar van St.  Jacobus  en Anthonius 
(genaamd het Bruine of  zwarte Kruis). Collator de naaste 
manspersoon in den bloede (v. Bootselaar ib. I. p. 372). 

6e. De vicarie  der  Calange-broeders  of  Calanderbroeders. 
Gefundeerd  21 Januari 1390 door Herman Jan Carmans-
zoon en Johan Carmans Woutersz., medebroeders van de 
H. Maagd Maria. Collators de broeders der Broederschap 
en de nakomelingen der fondateurs,  bij tourbeurten. Vica-
ris, in 1660, Dirck Breecker (v. Boots. I. p. 356). 

7e. Gefundeerd  den l l e n Mei 1407 door Theodoricus 
Coninck, op het altaar van St.  Jan  (Baptist).  Collator de 
rechte leenvolger van den fundateur  (v. Boots. I. p. 364). 

8e. Gefundeerd  8 September 1420 door Beynerus Poyet 
Petersz. op het altaar van St.  Jan  (Evangelist).  Collators 
drie aangeduide staken van de naaste familie,  te zamen 
(v. Boots. I. p. 359). 

9e. Gefundeerd  13 Juni 1397 door Hermanus Snijder, 
op het altaar van St.  Nicolaas.  Collator de oudste man-
nelijke nazaat van den fundateur  (v. Boots. I. p. 378). 

10e. Gefundeerd  op St. Valentijnsdag 1436 door de 
Schipluy ofte  Broeders van der Bolijn op het Schiplmyden 
altaar  (St. Nicolaas?) (v. Boots. I. p. 401). 

IIe. Gefundeerd  1 Sept. 1475 door Herman Bot An-
driesz. en Bartha, wed. Lambert Pijl, op St.  Andreas  en 
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Agnes altaar. Collator de rechte leenvolger van Herman 
Bot (v. Roots. I. p. 398). 

12e. Gefundeerd  A° 1452 door Peter van Hamertvelt, 
op het altaar van St.  Petrus  en Jacobus  en St.  Margaretha. 
Collator de oudste en naaste uit zijnen bloede (v. Rootse-
laar I. pag. 369). 

13e. Gefundeerd  door Hendrik van Ryn A° 1447, op 
het altaar van St.  Petrus  en Sie Barbara. Collator de Prior 
van het klooster der Regulieren in de Birkt bij Amersfoort, 
— de Rector van St. Agatha klooster (te Amersfoort)  en 
de naaste bloedverwant van vaders zijde (v. Rootselaar 
I. pag. 383). 

14e. Gefundeerd  op Pontiaansavond 1448, door Alijd 
Both, op het altaar van St.  Johannes  en Andreas  benevens 
S t e Barbara, Catharina enz. — Collators . . . . ? . (v. Roots. 
I. p. 385). 

15e. Gefundeerd  op St. Victors avond 1550, door Jan 
Pijl en Ermgard Härmen van Ringen, op St.  Pieter  en St. 
St.  Jans  altaar, in de kapel van Onze Lieve Vrouwe voor 
de oxale. 

16e. Gefundeerd  den 25en October 1552, door Bartb 
Outger en zijne vrouw Margriet, op het altaar van de  H. 
Brie Koningen,  St. Cornel enz. Collators de 3 oudste en 
naaste magen (manspersonen) van de beide fundateurs 
(v. Roots. I. p. 402). 

17e. Gefundeerd  3 maart 1517, door Jan Brand van 
de Wetering, in de  capel van het St.  Aagten klooster  te Amers-
foort.  Collator de twee naaste mannelijke afstammelingen 
van den fundateur  en de pater van St. Aagthen convent 
met den prior in de Birc (v. Roots. II. p. 188). 

18e. Gefundeerd  door Alijd Bot, Hermans dochter, doch 
later verbeterd: door Christina, dochter van Willem Bosch, 
18 September 1533. Deze vicarie was gesticht op een altaar 
in het noordelijk deel van de St. Joriskerk, gewijd aan St. 
Peter, St. Jan, enz. — Collator de twee naaste bloedver-
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wanfcen  van de fundatrice  (gaande in gelyken graad de oudste 
en naaste voor jongeren en mannen voor vrouwen) — en 
de overste Burgemeester van Amersfoort  in der tijd. 

19e. Gefundeerd  1 Febr. 1445, door Lysbeth van Donc-
keler op het altaar van St.  Walburgis  etc. Collators de 4 
naaste magen van den zoon der fundatrice,  nam. 2 van 
vaders en 2 van moeders zijde (v. Boots. I. p. 366). 

20e. Gefundeerd  16 April 1515 (of  1516P) door Lub-
bert Jansse Pothof,  op het altaar van Onze Lieve Vrouwe 
in de  Zonne.  Collator de oudste leenvolger van den fun-
dateur (v. Boots. I. p. 375). 

21e. Gefundeerd  op St. Clemensdag 1464 door Cornelis 
Everardus en zyne vrouw Margriet Stiers, op St.  Peters  en 
St.  Mattheus  enz, altaar (genaamd Ysbrand Paeuwen al-
taar). Collator de naaste rechte leenvolger van een der 
beide fondateurs,  bij tourbeurten (v. Boots. I. p. 392). 

22e. Gefundeerd  21 Maart 1466 door Jacob Fetel en 
zijne vrouw Bijckland, op het H.  Sacraments  altaar (genaamd 
de Baadmis-vicarye). Collators de naaste erfgenaam,  mans-
persoon, en rechte leenhouder der beide fondateurs,  op de 
Wijze bij den fundatiebrief  breeder omschreven (v. Boots. 
I . p . 3 8 0 ) . 

23e. Gefundeerd,  voor 1484, door Wendelmoet Schuur-
man op het altaar van St.  Petrus  en St.  Paulus  (genaamd 
de Schoermans-vicarie. Collator ? (v. Boots. I. p. 399). 

24e. Gefundeerd  31 Dec. 1535 door Geurt Vlug Geurtsz. 
in de kapel  van de  Armen de  Poth  te Amersfoort.  Colla-
tors: de Pothbroeders 2 stemmen en de 2 naaste magen 
van den fundateur  (v. Boots. II. Begister p. XI noot). 

25e. Gefundeerd  in 1495 door Alijd Kairmans en Griet 
Willas op het altaar der H.  Drievuldigheid,  gen. het altaar 
der Weduwen. Collators ? (v. Boots. I. p. 403; 
v. Bemmei I. p. 116, n° XXI). 

Yan alle deze vicarien zijn de stichtingsbrieven opge-
nomen in het gemeide Prothocolboek van het Kapittel, 
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van 1471—1503, op het stadsarchief  te Amersfoort  aan-
wezig, op de folio's  bij v. Rootselaar t. a. pi. aangeduid. 

Deze vicarien zijn vroeger steeds begeven door de Staten, 
op voordracht der collators, somtijds ook wel op presen-
tatie der Regeering van de stad (zie Bijl. D.), waarschijnlijk 
wegens vicarien, waarvan de collators waren uitgestorven, 
of  die, om de eene of  andere thans onbekende reden, 
niet meer in* aanmerking werden genomen. Zij worden 
thans door den Koning begeven, voor zoo ver er geen 
collators meer zijn, zonder eenige voorafgaande  presentatie. 
Het getal dezer zoogen. vrije vicarien is successievelijk 
aangegroeid tot 15. Thans zijn er nog slechts zes over-
gebleven, waarvan de begeving door den Koning geschiedt 
op voordracht van den collator: de Ie, 2e, 4e, 12e, 13e en 
18e vicarie zijn hierboven vermeld. De I e en 2e vicarie, 
beide gefundeerd  door Herman Bot, zijn sedert eenige 
jaren vacant gebleven, doordien zieh geen collator heeft 
aangemeld tot presentatie van een possesseur, en de Ko-
ning, voor alsnog, geen gebruik heeft  gemaakt van de 
bevoegdheid om alsnu, buiten den collator om, iemand te 
benoemen tot possesseur. 

Volgens de tegenwoordige regeling echter zijn er, be-
halve den Rentmeester der vicarien, ook twee Provisoren, 
van welke de Burgemeester thans met den collator der 
niet vrije vicarien de presentatie van een possesseur aan 
den Koning indient. Deze benoeming van 2 Provisoren, 
zynde de Burgemeester en de jongste Wethouder, is, on-
geveer 5 jaren geleden, ingevoerd, om reden de opbrengst 
der 16 vrije vicarien thans strekt (na aftrek  der tertien) ten 
bate van 5 Studenten, begiftigd  met beurzen voor hunne 
Studien, welke door den Minister van Binn. Zaken, namens 
den Koning, worden begeven, zoodat men daarom meende 
aanleiding te hebben om art. 4 van zeker Kon. Besluit van 
15 Pebruarij 1843 n° ... (Bijv. Staatsbl. XXX. 117) toe te 
passen, waarbij was bepaald „dat, ter gedeeltelijke vervan-
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ging der beurzen, aan ieder der Hoogeseholen voor een ge-
deelte en op zoodanige wijze als nader zou worden bepaald, 
zouden worden toegevoegd en verbonden de inkomsten der 
vicarien en bénéficia  ad  studia,  welke ter Onzer begeving 
staan." Zie hierover en over de onderhandeling deswege 
door de Regeering met de Synode gevoerd, uitvoeriger by 
Kok er, Geschiedenis  der  vicarien,  pag. 115. Het beheer en 
bestuur over de goederen van de 21 vicarien is thans in-
gericht en gesehoeid op de leest van het Kon. Besl. van 
2 Dec. 1822 Staatsbl. n° 49, over het beheer der  goederen, 
behoorende  aan stichtingen  der  beurzen of  van hollegien,  niet-
tegenstaande die goederen, onses erachtens, slechts gedeel-
telijk kunnen gerangschikt worden onder de stichtingen, 
die, wel niet primitief  tot beurzen waren bestemd, maar 
facto  door de Regeering thans die bestemming hebben 
bekomen, t. w. voor zoover betreft  de goederen der 15 
zoogen. vrije vicarien, die strekken ad studia. De overige 
zes vicarien hebben zoodanige bestemming tot nu toe nog 
niet, en hebben daarom niets gemeen met beurzen tot Stu-
dien , daar de possesseurs (in strijd met de oorspronkelijke 
bepaling) niets anders te doen hebben dan de \ der zui-
vere inkomsten te ontvangen en op te steken, even als 
tijdens de Republiek de overige vicarissen in de prov. 
Utrecht. Later is de begeving, waarschijnlijk om die reden, 
door het Rijk gestaakt geworden. *) 

"Wat de Regeering bewogen heeft  om alleen te Amers-
foort  daarmede voort te gaan, is niet wel te bevroeden, daar 
men op de tegenwoordige possesseurs van vicarien, even 
als ook reeds in de beide vorige eeuwen, gerustelijk kan 
toepassen, wat de Gedeputeerden uit de Staten reeds in 
1580 van de toenmalige getuigden, daar ze hen noemden 
„een deel leechgangers, die noch tot goidtsdienst noch tot 
werelt ofte  republicque nut en sijn" — er bijvoegende, dat 
het veel beter en nutter was om, in plaats van de gees-

1) Zie hierover nader in § 8, Utr. vicarierecht. 
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telijke goederen te doen strekken om daaruit dergelijke per-
sonen te onderhouden, die opbrengsten te bezigen : „tot 
godtfruchtige  diensten, daer deur goidtsdienst gevordert 
ende goede luyden kynderen ter scbole ende tot studeren 
gehouden moegen werden, om in tyden ende wylen be-
quaem te moegen wesen met deen of  dander maniere die 
republicque te dienen off  die Landen eeniehsins anders 
nut oft  profyt  te doen", zie bl. 122. Het lag echter 
niet aan de bepalingen op de vicarien, want bij art. 43 
der Instructie voor de Gedeputeerden uit de Staten voor 
de geestelijke goederen, van 10 Augustus 1580 CBijl. 8), 
was uitdrukkelijk bepaald, dat de collators alleen konden 
voordragen en de Staten alleen mochten benoemen tot 
vicarissen, personen die bekwaam waren om te studeeren, 
en dat de vicarissen ook alleen zoolang zij in studio waren, 
de vicarie konden genieten. Doch niemand stoorde zieh 
aan deze bepaling, en de Staten namen maar alles aan 
wat de collators goedvonden hun te presenteeren, tot zelfs 
vrouwen en zuigelingen. De tegenwoordige Eegeering 
schijnt er zieh ook niet aan te stören. 

Dit fonds,  stichting, administratie of  hoe men het ook 
noemen wil, der vicarien van St. Joris te Amersfoort, 
bestaat dus eigenlijk uit tweeslachtige bestanddeelen : 1° 
uit 15 gemortificeerde  vicarien, waarvan de goederen thans 
door het daartoe bevoegde staatsgezag zijn bestemd tot 
beurzen voor studeerenden, en 2° uit 6 nog bestaande 
vicarien, juris patronatns laïcalis, van welke de Staat het 
daaraan verbonden collatorschap handhaaft,  als van ouds, 
doch met eenige wijziging, door toevoeging van een vreemd 
element van provisoren in dit collatierecht. 

Beide bestanddeelen zijn echter, wat de goederen be-
treft,  behoorlijk gescheiden, in dier voege dat de kapi-
talen op het Grootboek staan, ten name der afzonderlijke 
vicarien en evenzoo de onroerende goederen kadastraal 
staan ten name hunner respecfcieve  vicarien. Yan ieder 
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dezer vicarien worden, ook thans nog, de inkomsten eil 
uitgaven afzonderlijk  vermeld, even als vroeger ook plaats 
vond. Omtrent die vroegere administratie merken wij nog 
op, dat in de I e rekening van den collecteur, over 1660-2, 
meest vaste goederen en grondrenten voorkomen, doch 
in latere rekeningen ook van verkochte landerijen gewag 
gemaakt wordt, waarvan de koopprijs belegd was, meestal 
in obligatien op de Provincie of  bij de Armen Noodhulp 
en andere debiteuren, waarvan de renten dan alleen voor 
die vicarie onder de inkomsten voorkomen. 

Onder de uitgaven worden, na vermelding der verponding 
en verdere lasten der goederen van iedere afzonderlijke 
vicarie, in rekening gebracht de algemeene uitgaven van 
tractement van den collecteur, het doen en opnemen der 
rekening, enz., en verder de renten van de kapitalen gene-
gotieerd  ten laste  van de  tertien,  bij de Armen Noodhulp 
onz. In 1765 bedroeg zulks / 600 geleend kapitaal. Ook 
leende dit comptoir der tertien tijdelijk wel eens geld bij 
de afzonderlijke  vicarien, tegen eene bepaalde rente. In 
het algemeen was het te Amersfoort,  even als met de comp-
toiren der Staten: de eene rentmeester of  ontvanger leende 
bij den anderen of  gaf  aan een der anderen. Zoo vindt 
men in de rekening over 1765—7 een buitengewonen post 
van overstorting van gelden door den collecteur der ter-
tien op het comptoir van het trekpad, luidende: Extra-
ordinaris  Uitgaaf  van subsidie  bij de  Heeren  Regeerders,  ten 
laste  van het comptoir  van de  Tertien  gestagen 

„Betaald aan den Heer E. J. Montauban de somme van 
f  1000 tot subsidie van Z. E. comptoir als Cameraar van 
het Trekpad met den aankleve van dien, volgens ordonnan-
tie van den Baad in dato 1 Eebruarij 1768 / 1000—,,—,,." 

Het batig of  nadeelig slot der rekening van de Tertien 
werd overgebracht onder de ontvangsten of  uitgaven van 
de volgende rekening, die steeds om de 3 jaren werd ge-
daan en meestal sloot met een overschot. 
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Onder de algemeene uitgaven treft  men, in den aan-
vang, steeds eenen post aan voor tractementen van twee 
der predikanten; later eene uitgaaf  voor een proponent 
te Amersfoort  en, ten laatste, betalingen aan weduwen 
van predikanten te Amersfoort.  Bovendien werd een der 
vicarien een tijd lang aan een der predikanten gegeven. 

"Wat er na 1767 met deze vicarien gebeurd is, ligt in 
het duistere, daar de rekeningen ontbreken. Evenzoo is 
het vreemd dat er zoovele vicarien sedert dien tijd zijn 
uitgestorven of  opgeruimd. 

V I C A R I E N T E W I J K B I J D U U R S T E D E . 

In de Capittelkerk te Wijk bij Duurstede, gewijd aan 
St. Jan Baptist, was een Capittel, dat ook na de Re-
formatio  is blijven bestaan, bestaande uit een Deken en 
10 Cannunniken *), en tot in 1810 heeft  voortgeduurd, 
ten minste finantieel,  daar het in de na te melden reke-
ning van den rentmeester der geben, goederen te Wyk b. 
Duurst. over 1810 nog voorkomt als betaald hebbende 
f  297.— gewone jaarlijksche contributie aan dien rentmees-
ter. In de latere, van 1819, is deze post verdwenen. 

In hoever dit Capittel al dan niet administratie heeft 
gehad over de vicarien en vicariegoederen, is onzeker; maar 
het is ook na de Reformatie  nog (honoris causa of  om 
eenige andere reden) in zekere relatie blijven staan tot 
de possesseurs der vicarien. Zie Bijl. G-. 

Op het stadsarchief  te Wijk b. D. is aanwezig een 
Manuaal of  Blafferd  tot opschrift  voerende : Staet  van 

Comptoir  der  gebeneficieerde  goederen  tot  Wijck,  opgemaakt 
op 'teinde der 16e eeuw. 

1) Tegenwoordige  Staat  prov. Utrecht XII . p. 94. 
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Verder zijn er aanwezig rekeningen van kerkmeesters 
a 1 daar, waarvan de oudste is van Gerrit  van den Robbaert, 
loopende van St. Victoria 1583/4, tot  behoef  van de  her-
kendienaers  der  stadt  JPijck  tot  Dnerstede.  Deze schijnt, als 
kerkmeester der kerk, ook wel in eenige relatie tot het 
Capittel gestaan te hebben. 

In deze rekening worden ook de vicarien vermeid en 
opgenomen, met de inkomsten van ieder derzelve, en ver-
volgens de uitgaven aan de predikanten, enz. Het beheer 
der kerkmeesters over de vicarien heeft  voortgeduurd tot 
1606, toen het is overgegaan op eenen Rentmeester der 
gebeneficieerde  goederen, die alleen de vicarien en verdere 
gebeneficieerde  goederen aldaar in administratie had en 
de tertien der vicarien ontving. — Vab dien tyd af  vindt 
men dan ook in de rekeningen der kerkmeesters geen 
gewag meer gemaakt van de vicarien en vicariegoederen, 
doch daarentegen ook niet van de betaling der tractemen-
ten aan de predikanten en kosters, die nu in de rekenin-
gen van den voornoemden rentmeester voorkomen. 

Deze Rentmeester ontving nu de tertien van de pos-
sesseurs der vicarien, die vroeger slechts een zeker vast 
bedrag of  zoogen. quotisatie betaalden, dat door de Sta-
ten was geregeld. De administratie der rentmeesters van 
de gebeneficieerde  goederen te Wijk b. D. heeft  voort-
geduurd tot in 1820, toen het overschot der vicariegoe-
deren weder is gekomen onder beheer en bestuur van 
kerkmeesteren en later van kerkvoogden, krachtena zeker 
Kon. Besluit van 14 Maart 1823 n° 95, houdende: Re-
glement op de administratie der kerkelyke fondsen,  enz. 
in de Prov. Utrecht, waarbij de Kerkvoogden der Her-
vormde Gemeente te Wijk b. D. bevoegd zijn verklaard, 
de functiën  van den vroegeren ontvanger der geben, goe-
deren aldaar, uit te oefenen  *), ten gevolge waarvan zij, 

1) l)it Kon. Besl. is aangehaald bij vonnis der Recht bank te Utrecht 
Bij dr. en Meded. IV. 17 
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ook thans nog, als zoodanig die inkomsten, zoover die 
nog bestaan, beheeren en verantwoorden, doch vermengd 
met de kerkgoederep. 

De rekeningen der vroegere kerkmeesters van 1583— 
1701, zijn aanwezig op het stadsarchief,  en de latere, van 
af  1701 tot op den tegenwoordigen tijd, in het kerkar-
chief  der Hervormde Gemeente. Die van de rentmeesters 
der geben, goederen te Wijk b. D. zijn, van af  1605—1700, 
aanwezig op het stadsarchief,  en van 1701—1819, zijnde 
de laatste, in het voormeld kerkelijk archief. 

De kerkmeesters, vroeger ook belast met de administratie 
der vicarien, deden rekening en verantwoording aan den 
Magistraat dier stad. Evenzoo ae latere rentmeester der 
geben, goederen, die echter later, in het begin dezer eeuw 
(immers in 1810 reeds), zijne rekening deed aan de Ge-
committeerden tot de finantieële  belangen der Hervormde 
Gemeente te Wijk b. D. In 1824, of  misschien reeds 
vroeger, werd rekening gedaan aan de Kerkvoogden en 
Notabelen aldaar, als vervangende de gemeide Gecommit-
teerden. 

Men is alzoo in staat te kunnen nagaan, hoe het met 
de vicarien te Wijk bij Duurstede is gegaan van af  dè 
Eeformatie  tot nu toe, ten minste als men inzage kan 
verkrijgen van het archief  der kerkvoogdy, die ons met de 
meeste bereidvaardigheid welwillend verleend is. 

Dit noopt ons bij deze vicariegoederen eenigszins uit-
voeriger stil te staan, omdat men daaruit kan zien, hoe 
de vicarien, vooral in deze eeuw, in eenen zeer gecom-
pliceerden toestand zijn geraakt, waarin nauwelijks een 
draad te vinden is. 

van 26 Junij 1844 (.Rechtsgel.  Bijblad  1844 VI p. 592). Op grond 
daarvan zijn de Kerkvoogden dier gemeente bevoegd verklaard de ter-
tien uit bovengemelde vicarie te Wijk bij Duurstede (van St. Catha-
rina), gefundeerd  door de Vrouwe van Gent,  op te vorderen. 
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Men moet daaruit echter nog niet afleiden  , dat het in 
de andere* steden ongeveer evenzoo is toegegaan, want 
iedere stad in de Provincie Utrecht heeft  hare eigene vica-
rie-geschiedenis. 

In de eerste plaats alzoo: Welke vicarien zyn er te 
Wijk b. D. geweest en welke goederen of  inkomsten waren 
daaraan verbonden? 

Het getal der vicarien bedroeg, volgens de gemelde 
rekening van 1583/4 van den kerkmeester van den Rob-
baert, zeventien. Daar die rekening zeer beknopt is, deelen 
wy die liefst  in haar geheel mede, met de opmerking, dat 
de sommen, daarin vermeid, zijn het bedrag, dat de pos-
sesseurs der vicarien toen aan de kerkmeesters moesten 
afstaan  van hunne inkomsten der vicarien, als bijdrage 
tot betaling van het tractement van den predikant, den 
koster, en den rector der school, zijnde de zoogenaamde 
Quotisatie. 

Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit van den 
Robbaert tot behoef  van de kerkendienaers der 
stadt Wijck tot Duerstede van deszelfs  beheer tot 
het jaer beginnende St. Yictoris (15)83 tot Yic-
toris (15)84. 

Elk capitularis, 10 in getal, betaalt f  150.— sis gepri-
vilegeerde penningen. 

Insgelijks de clooster jonkvrouwen en conventualen voor 
een geheel jaar, van half  jaar tot halfjaar  April en Octo-
ber, / 125—. 

Ontvangen van Johan van Oostrum van wege voorzegd^ 
convent, dertig 't halve gulden en uit 't convent 36't halve 
gulden, makende te zamen / 65— 

Ontvangen van de vicarien tot Wijk bij Duurstede : 
Drie vicarien gefundeert  bij Bisschop David  [van Bour-

gondien], tot elck staande drie missen ter weeke, daer voor 
elck plach the betalen jaerlicx 21 gulden, waarvan de  eerste 

17* 
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gepossesseert werd bij Mr. Lambrecht van der Burcht, 
deecken St. Marien te Utrecht, jaarlijks . . / 20—„— 
ende van Anthonie van Vulpen inte Wijckersloot /15—„— 
van Heynderik van Oldenbroek / 5—„— 

de tweede,  bij Peter Coell, conchierge te Brüssel, om zijn 
Prior, daer d* administratie van heeft  Aert van der Sande 
en jaerlijks betaelt wert bij Gerrit Bieser den oude, in 
die Wijckersloot / 20—,,— 

de derde.  bij Mr. Pieter Holaert . . . . / 10—„— 
De vicarie van St.  Petri  et Elisabeth,  gefundeert  by 

Vorsselaar, op drie missen ter wfeeke  . . . / 21—„— 
gepossideert by den Thesaurier Amerongen, jaarlijks / 15— 
betalende door handen van Willem Gerrit Schouten tot 
Gothen. 

Die vicarie van St.  Thomas  en Matthiae,  3 misse ter weeke, 
waarvan de collatie competeert aen Joffr.  van Wijck zali-
ger te Utrecht, of  erfgen.;  gepossideert by de zoon van 
Anna van Noirtet, jaarl / 10— 
die jaarlijks betaeld wordt by Pieter Gerrits. 

Die vicarie van Jt  Heylig  Cruys  in 't  Choor,  een misse ter 
week / 7—„—„ 
gepossideert bij Mr. Johan van Weede, Domheer, — door 
handen van Jacob Cornelis Heyndricks in den Overdyck 

/ 6 - , - „ 
Die vicarie van H  Gasthuis,  van 1 misse 's weeks/II—„—„ 

gepossideert bij Mr. Heyndriks Pieck, Canunnick St. Ma-
rien t' Utrecht jaarlijks / 10—„—„ 
betalende deur Jacob Yoerdijck. 

De vicarie van H  Heylig  Cruys  op St.  Anthonis  Capell  bui-
ten de stadsveste, een misse ter week, gepossideert bij den 
Decan Bataller / 5—„—„ 

De vicarie van St.  Jan,  Evangelist5  3 misse ter week, ge-
possideerd bij Mr. Berend Uyteneng . . . / 5 - •„ 

De vicarie van den heer Johan  van Garderen,  waarvan 
collatoren zijn: Deken, Burgemeester en Fabrique, . . . . 
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misse ter week, gepossideerd by Mr. Willem Uyteneng 
/ 5—„—„ 

De vicarie van Mariae  Magdalenae  en St.  Barbara, ge-
fundeerd  bij die van Driebergen, 3 misse ter week, waar 
van die zoon van heer Mr. Johan van Oostrum possesseur 
van is / 5—,—„ 

De vicarie van St.  Barbara, waervan de collatie compe-
teert den Deken en Capittel, — daarvan Christiaan van 
Coell possesseur is; — voor als nog ongequoteerd 

De vicarie van St.  Johannis  Baptistae,  wiens collatie com-
peteert den Deken en Burgemeester, daar ook de voorn. 
Christiaan van Coell possesseur van is ; — zoo als voren. 

De vicarie van St.  Catharina,  waarvan die van Wijk ende 
Zijll zijn collateurs en die van Zyll haar recht hebben ge-
geven die broederschappen, en wert gepossideerd door den 
heer Claes van Cothen; — zoo als voren 

De vicarie van Onsen Vrouwen  Gild,  als 3 missen ter 
week, die, also de ontfang  van deze gelden alhier geap-
pliqueerd is int geheel, — ergo hier . . . . nyet. 

De vicarie van Onse Vrouwen  in den druyff,  van .. misse 
ter weeke, — waarvan de possesseur ende collateur van 
Beede. 

De vicarie Sti  Antonii,  waarvan die van Wyck en die 
van Eck, bij gebeurten, collateur van zyn ende possesseur 
nu van is de Cock van Culenborch. *) 

TJITGAAF. 

Betaalt Niclaas Jansz. Vershoeyt, leeraar des woords, 
volgens 't accoort en overcompst, tusschen hem en de re-
geerders gemaakt, jaarlijks voer zijn gagie / 300 car. gul-
dens en nog / 25 voor zijn huishuur, te betalen van half-
jaar tot halfjaar. 

1) Yerg. hiermede v. Heussen en van Rijn, Beschr. v. ütt.  Bisdom, 
I I , pag. 176—181 (editie van 1719). 
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Mr. Gijsbert van Schayck, canunnick, als gewesen zynde 
rector deser schole, laatste pensie zijner gagie versehenen 
St. Crispiani (15)84 / 37—10— „ 

Knijff  de ondermeester, van gelijke een half  jaar /5—„—„ 
Mr. Augustinus van Heeckeren, tegenwoordig rector 

van i jaars / 18—15—„ 

In de le rekening van den Ontvanger der geben, goede-
ren Eloris van Weede, van 1586/8 (wel te onderscheiden 
van dezen Wijkschen ontvanger der geb. goederen), die 
getrokken was uit den vroeger reeds vermelden Inventaris 
van de gheestelijke goederen in den (cleynen) steden ende 
ten platten lande van Utrecht, van 1583, op het prov. 
archief  aanwezig, worden slechts 8 vicarien vermeid, t. w.: 

(fol.  172v). Vicarie van St.  Maria  Magdelene,  gedoteert 
op St. Josephs altaar; possesseur onbekent. 

(Goederen). 
4 mergen op de Oude Wetering binnen Wijk, strek-

kende van den ouden Bhijn tot aan den Trecht, enz. 
4i mergen gelegen op 't Langslach onder Wijck, strek-

kende van de Trecht tot aan de Vogelpoeische weg, enz. 
Een akker lands onder Wijck, strekkende van den Mid-

denweg tot over den Bandijck in de Wijckerweerdsche 
slooten, enz. 

De halfscheydinge  van 4£ mergen lands gelegen gemeen-
dervoor met het Gasthuis van Wijck, in de Nederleech-
maet, van Wijokerslootschen weg tot in de Oudeweteringe. 

Een jaerlijksche rente van 42 stuivers, gaende uit de 
huysinge op den hoek van de Veldpoort, toebehoorende 
Claes Delgisse, verschonende jaerlijcx May. 

Aile welcke goeden tsament jaerlicx verhuert sijn ge-
weest voor die somme van 65 keysers guldens. Ende al 
is die huyre geexpireert, en is geen apparentie dat het 
meer gelden sal : daerom wordt genornen voor geconti-
nueert. 
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Aengaende die fundatie  heeft  voorn. Johan van Oostrum 
verclaert dselve, en niits zeecker procès eertijts ter cause 
van dese vicarie verresen, vermist te sijn. Ende heeft 
in plaetse van dyen geexhibeert sekere Senie (sen ten tie) 
voor den Officiael  van Oudemunster op deselve vicarie ge-
obtineert voor den heer Alphert van Oostrum, laeste pos-
sesseur. 

(fol.  173v). Vicarie van Vorsselair,  vroeger possesseur 
Johan Taets van Amerongen, Canonik en Thesaurier van 
St. Marie te Utrecht, overleden October 1589. 

(Goederen). 
10 mergen onder Cothen, over de Santbrugge, strek-

kende van de hooftwetering  tot in den Rhijn ; huurder 
Willem Gerrits van der Meer voor 33 car. gulden 'sjaars. 

(fol.  174). Vicarie St.  Crucis  altaar, possesseur Mr. Jan 
van Wee, Domproost, later Mr. Henriek van Heeckeren 
— Collator de Stadhouder den Grave van Meurs, volgens 
sekere apostille op den rekweste gestelt den 17 Martii 1586. 

(Goederen). 
24 mergen lands gelegen bij Wijck aan den dijk, waar-

van de helft  toebehoort aan de volgende vicarie ; verhuurd 
voor / 110. 

(fol.  174). Vicarie Ste  Elisabeth  altaar; possesseur heer 
Henriek Pieck — Collator de Stadhouder in der tijd van 
den lande van Utrecht. 

(Goederen). 
De helft  in 24 mergen land voorsz., verhuurd als boven. 
Een huis aan de markt te Wijck, geldt / 12 per jaar 

aan huur. 
(fol.  174v). Vicarie op St.  Thomas  altaar, possesseur Lo-

dewyck van Oort. 
(Goederen). 

1j6 in het veer te Wijck, jaarlijks / 1 1 ; pachter Cornelis 
Aerts; waarvan afgaan  de onkosten, alle jaer bedragende 
over de / 4. 
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3 mergen op den Hoorn, 't  einde aan het overpad, mits-
gaders 1 mergen nabij de windmolen, strekkende na St. 
Anthonie's eapel; verhuurd voor / 44 'sjaars. 

Hier voor gekort jaerlicx het dubbel oudtschiltgelt. 
Uit een boomgaard toebehoorende aan Aert Peterse, 

gelegen aan de steenstraat, jaarlicx een oudschilt, facit 
/ 2 - 2 - , , 

Item gelijck oudtscilt gaende uyt den acker, eertyts 
bogaert, toebehoorende Jan Aerts Schyulenborch, dus 

/ 2—2—„ 
Uit den bogaert van Jan Mierloo jaarlijks f  5—„—„ 
Vicarie van St.  Agathen  altaar, possesseur Lambertus 

van der Burch, Deken van St. Marie. 
(Goederen). 

Een huis te Wijck, verhuurd voor jaarlijks / 4—10—„ 
De helfe  van 9 mergen, gelegen aan den Wijckersloot, 

verhuurd per jaar voor / 84—w—„ 
De helft  van 5 mergen, gelegen als boven, verhuurd voor 

/ 40—„—„ 
De helft  van 4J- öaergen, gelegen op den Hoorn bij Wyck, 

verhuurd voor jaarlijks / 40—„—„ 
De helft  van 9 mergen, gelegen aan de Wijckersloot, 

verhuurd per jaar voor / 84—„—„ 
(fol.  176v). Vicarie gefundeert  bij Bisschop David  (van 

Bourgondie), possesseur Mr. Peter van Slaert, later Del-
gis Dirck van Zuylen van Natewisch zoon. 

(Goederen). 
Uitgangen uit de volgende huizen van 
Hendrik Willems Schoeumaker, huis in Peperstraat, 

jaarlijks / 5—5—„ 
Cornelis Jansse Vos, huis in Peperstraat, jaarlijks 

/ 2 - 4 - , 
Joost van Biebeck, huis in Peperstraat, jaarlijks 

/ 1 - 1 3 - , 
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Hendrik vau Diepenbroek uit een huis in de Peper-
straat, jaarl / 4—4—„ 

Adriaan Willems van Stockum uit een huis in de Vor-
derstraat, jaarl / „—16—„ 

Lambert Verschuer uit een huis in de Vorderstraat, 
jaarlijks / 1—8—» 

Jacob van Bij 1er uit een huis in de Vorderstraat, jaarl. 
/ 1 - 1 - , , 

Cornelis van Leeuwen uit een huis in de Vorderstraat, 
jaarlijks / 3—17—„ 

Jan Thoen wagen man uit een huis in de Vorderstraat, 
jaarlijks / 3—16— „ 

Jannigje van CleefF  uit een huis in de Vorderstraat, 
jaarlijks / 3—3—„ 

Alardt Jans Kruyff  uit een huis in de Vorderstraat, 
jaarlijks / 1—15—„ 

Thomas Dirks, schoenmaker, uit een huis in de Vor-
derstraat, jaarlyks / „—16—„ 

Cornelis Willems van Stockum uit een huis in de Vor-
derstraat / 1—10—8 

Dirkje Cas uit een huis in de Muntstraat, jaarlijks 
f  1 -5—8 

Adriaan Wouters Trip uit een huis in de Achterstraat, 
jaarlijks / 2—„—„ 

Melchior van Bemmel uit een huis by de Hoenderpoorf, 
jaarlijks / 1—8—„ 

Een oud en vervallen huis in de Muntstraat nihil. 
(Lasten.) 

Een rente f  3—14—8, te betalen aan het Capittel van 
Wijck. 

Item geeft  noch den possesseur jaerlicx van dese voors. 
incompst, tot onderhoudinge van den predikant deur or-
donnantie van de Staten de somme van ach tien guldens. 

(fol.  178v). Vicarie aan de afgebroken  Capelle  bij Wijck, 
possesseur Hendrick Uataller, Deken tot Wijck. 
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(Goederen). 
4 mergen lands gelegen onder Wijck, verhuurd per jaar 

voor f  28—„—„ 
Cornells Cruyff,  huurder van . . . . ? 
Van welcke voors. Vicarye, gelegen binnen der voorsz. 

stede van Wijck, dese rendant (d. i. Eloris van Weede) 
tijde deser rekeninge niet heeft  connen ontfangen,  deur 
dien mijn E. heeren Staten doen ter tijt alsnoch geen 
sekere resolutie genomen en hadden, wat ende hoeveel 
men uyt te voorss. Vicarye aen hem Rendant soude beta-
len, mitsgaders deur faulte  van debitis, die hem seer laet 
verleent is geweest, ende noch laeter ter executie is ge-
leyt, deur verseheyden obstaculen, hier te lang te verhaelen. 

Zoo als bl. 182 gezegd is, had de Stadhouder o. a. ook 
de begeving van 5 vicarien te Wijk b. D., behoorende tot 
het comptoir der Pieuse Zaken. 

In het vroeger reeds vermelde Register E. n° 524 voorl. 
van het stadsarchief  te Utrecht, zijnde een Manuaal of 
Blafferd  der beneficien  staande ter begeving van den Stad-
houder, opgemaakt in of  na 1683 (zie bl. 182), worden 
die vicarien aldus beschreven : 

(fol.  44). Vicaryen van de darde Classis, behorende tot 
de Capittule van St. Jan Baptist tot Wijck bij Duurstede. 

Vijff  Vicaryen als: 
1. Johan van Duiren possesseur van een vicarye, ge-

fondeert  op Bisschop David van Bourgondien, waertoe 
behoren : 

t part van f  8315, staande tot laste van dese Provintie 
op 't Comptoir van de Generale Middelen. 

Een rente tot laste van de stad Wijck op 't Comptoir 
van de Cameraer van f  20—16—„ jaarlycx. 

i part van een erfpacht  van f  32 jaarlijckx, gaende uyt 
4 mergen lands gelegen op de Horn onder Wijck ende 
daervan besitterse is de wede van Gerrit Isbrandie. 
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De helft  van een rent van ^400 capitael, die mede 
beleyd sijn op 't Comptoir van de Generale Middelen. 

2. Fredrik Hendrik van Reede tot Drakestijn, posses-
seur van een Vicarye, gefondeert  in Bisschop David van 
Bourgondien, bij acte van Sijne Hoogheyd, de date 2 April 
1681, voor den tijd van ses agtereenvolgende jaren, waer-
toe behoren: 

i part in de voorsz. f  8315—15—„ op 't Comptoir van 
't Land. 

Een jaarlijcx rente van / 20—16—„ op de stad Wijck. 
•§ part van den voorsz. Erfpagt. 
De helft  van de Renten van f  400 capitael beleyd ten 

Comptoire van de Generale Middelen. 
3. Maurits Schagen jongste possesseur, naar desselfs 

dood vacant gebleven, gefondeert  bij Bisschop David van 
Bourgondien , waeraen behooren : 

Een rente van / 20—16—„ op 't Comptoir van de Ca-
meraer der stad Wijck. 

Eenige klijne rentjens uyt verscheyde huysen binnen 
Wijck. 

4. Jeremias Thiens, possesseur van een vicarye, ge* 
naernt van 't huys ende int Gasthuis bij acte sijne Hoog-
heyd, de date 18 Januarij 1682, waertoe behooren: 

Een hofstede  met 20 mergen lands, leggende onder de 
vrijheyd van Wijck, op Leuterveld, daervan pachter is 
Hubert van Schaik. 

Een rente van / 200—„—„ capitaal ten laste van de 
stad Wijck opt Comptoir van de Cameraer, ende verscheynd 
jaarl. op den l e n Augustus. 

(zie over deze vicarie bl. 185 a). 
5. Johan van de Velde, possesseur van een vicarye 

toegenaemt van Gillis de Bruyn ende gefondeert 
Waer aen behoren : 

l i mergen landä gelegen in de vrijheid van Wijck, aen 
de Leege maet ende gebruyckt bij Cornelis van Uyendijck. 
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Op het Comptoir van de Generale Middelen deser Pro-
vince, een capitael van f  2684—4—6. 

Noch op hetselve comptoir / 482—8—9. 

In de gemeide rekening van Gerrit van den Bobbaert, 
over 1583/4 worden, als gezegd, slechts vaste bedragen 
of  zoogen Quotisatien  vermeld als ontvangen van de pos-
sesseurs der respectieve vicarien, die door hen, of  namens 
hen door hunne gemachtigden, werden uitbetaald aan den 
kerkmeester. 

In de latere rekeningen  van ontvang en uitgaaf  van goede-
ren geordonneert  ten behoeve van predikant  en sehoolmeester 
van 1603/4 en van 3604/5, worden door den toenmaligen 
Ontvanger even eens slechts Quotisatien als ontvangst 
vermeld; doch later zijn deze quotisatien vervangen door 
tertien,  die de possesseurs der diverse vicarien van de 
inkomsten hunner respectieve vicarien uitbetaalden aan 
eenen Ontvanger, die toen den titel van Rentmeester der 
gebeneficieerde  goederen te Wyk b. D. voerde. De reke-
ning was toen anders ingericht, zooals blijkt uit die over 
1702/3. 

Rekeninge, bewys en reliqua van alsuleken ontvang 
en wtgifte  als Johan Abram Coli, Rentmeester 
van de gebeneficieerde  goederen tot Wyck, ge-
hadt en gedaen heeft  van paesschen 1702 tot 
paesschen 1703. 

De verkorte inhoud dezer rekening is als volgt: 

ONTFANG-. 

Ontfangen  op 't comptoir der generale middelen tot 
Utrecht het darde part van de renten van een kapitael 
van / 8315—15—6, geprocedeert uyt de verkochte goe-
deren van Bisschop David van Bourgondien, gelegen aan 
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de Wijckersloot, versehenen den 12en Junij 1702, beloo-
pende / 130—11—10, doch vermits reductie a 4 pCfc,  maar 
ontvangen / 96—19—lé, nog bij nader cortinge maer ont-
vangen / 90—1—4 en nog bij nader cortinge maer ont-
vangen / 83—2—„, nu nog bij nadere cortinge 

f  6 9 - 5 - 8 . 
Nog ontvangen opt voirz. comptoir het | part van de 

renten van twee capitaelen van f  3795—„—„ geprocedeert 
uyt de vercogte goederen van Bisschop Davidt, die den 
vicaris Dix bezeten heeft,  versehenen den 6 e n Martii 1703, 
vermits reductie is ontfangen  f  39—7—8 en nogh bij na-
der reductie f  3 3 — 1 5 — n o g bij nader reductie 

f  31—21—8. 
Nogh ontfangen  op *t zelve comptoir het darde part van 

de renten van f  400 capitael, geprocedeert uit de verkogte 
goederen van de voorz. vicarie; versch. den 25en Mey 1703, 
vermits reductie enz f  10—8—8. 

Het comptoir van 't anderdeel- van de generale midde-
len een darde part van een jaer rente van f  400 capitael ; 
doch alsoo dese post tot nogh toe niet is uitgevonden dient 
voor Memorie. 

Van Gerrit Isbrant een jaar erfpacht  uit het land op 
de Horn, versch. Martini 1702 f  6—18— 

Van denzelven voor de tertia uyt het gedeelte van de 
vicarye van Jan van Duynen, versch. 1 Nov. 1702 

f  5 - 6 - , , . 
Van de Cameraer deser stadt Wijck het darde part uit 

de rente van de vicarye van J. v. Duynen, versch. 1 Nov. 
1702 f  6—18—14. 

Van 't selve comptoir van de renten van M. Schagen, 
als gewesen possesseur van de vicarye van Bisschop Davidt 
van Bourgondien, versch. Corsmis 1702. . f  6—18—„. 

Van Antony Stochius, als possesseur van de vicarye van 
de vrouwe van Gent. Memorie. 
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Van de vicarye van Petrus Taurinus uyt het incomen 
van de vrouwe van Gent, versch. 25 Sept. 1703 f  '24s—6—10 

Van Jeremias Tiens uyt de pachte van 't Lant en Hof 
stede daer van hij possesseur is, versch. Petri 1703, vol 
gens accoort en Magistraets Resolutie van den 7 e n Aug 
en 18en Sept. 1699 f  30—,,—,, 

Van C. v. Nyendijl van 't lant van de vrouwe van Ha 
sersouw, versch. Corsmis 1702 f  6—13 

Van deselve voor de tertia van de huer van l i mergen 
lant gelegen by vogelpoel, versch. Martini 1702, volgens 
de nieuwe huurcedulle van den 4 e n Aug. 1689, f  4—13—„. 

Van C. van Beuehem van de Vosselaers vicarye, versch. 
ut supra f  22—15— 

Jasper van Lienden als possesseur van de Gerdeners 
vicarye Memorie. 

Van de kinderen van P. van Sambrinck uyt haer huys 
staende in de Leuterstraet, versch. Petri 1703 f  1—5—„. 

Van Jannigje Tymens uyt haer huis in de Voorstraet 
staende, versch. ut supra f  1—5— 

Ontfangen  opt een deel vant comptoir der Generale mid-
delen f  44—5—8 voor de tertia van de rente die aldaar 
is beleyt ten behoeve van de vicarye, waervan jegenwoor-
digh possesseur is Hendrick Janssen in den Engh, wo-
nende in Schalkwijk, versch. den 15en May 1703, bij re-
ductie f  40—2—4, nogh bij nader reductie f  37—19—,, 
en nogh bij nader reductie f  28—2—8. 

(1° somma bedraegt f  256—4—8). 

Incomen van de Vicaryen van Zijne Excellentie. 

Van de Stadt, uyt het comtoir van de impositien etc. 2) 
van f  3000 capitael, versch. 8 Jan. 1703 . f  1 2 0 — „ . 

1) In latere rekeningen staat: Van  de  Heer  van Rhijnenburgh  we-
gens de 7, van de vicarye gepossideert bij Joris van Didenhoven uyt 
het inôomen van de Vrouwe van Gent. 

2) In latere rekening staat ei* bij : nu het Jluysgeld. 
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Van 't selve comtoir ter zake van een jaer rente van 
f  2000 capitaels, versch. den Ie» Mey 1703 f  80—,,—,,. 

Nogh van 't selve comtoir een jaer rente van f  250— 
capitael, versch. paasschen 1703 . . . . f  10—,,—„. 

Van 't voorsz. comtoir een jaer rente van f  900— capi-
tael versch. 12 Martii 1703 f  45—,,—,,. 

Van Lijsbeth Verbrugh een jaar rente van f  400— ca-
pitael, gaende uyt het lant aen 'tCoterpadt, versch. 7 
April 1703 f  24—„—„. 

Van de Heer van Beckesteyn een jaer rente van f  900— 
capitael, sijnde de cooppenningen van 4 mergen lant, 
versch. petri 1703 f  45—,,—,,. 

Van de wed. Houltijn, nu vrouw Brus, uyt haer hoffye 
aen den Crommenrijn, vers, ut supra . . . f  4—„—„. 

Van Johan Cool uyt 2 mergen lant op de Horn, ver-
sch. uts f  8—15—„. 

Van Mr. Gerbrand Schagen, uyt zyn lant op Leuter-
velt, versch. Assumtionis Mariae 1702 . . f  „—7—8. 

De erfgenamen  van de wed. Helbergh uyt een huys op 
de merckt?, versch. Jacobi 1703 f  1—8— 

Van J. Goes uyt zijn huis in de Maburduystraat, versch. 
Martini 1702 . . . f  16—„. 

Van J. Lodewijcx huisvr. uit s$n boomgaert aen de 
Hoogstraet, versch. petri 1703 , . . . . f  „—10—„. 

Van D. Vernoy uyt een acker lants, versch. petri 1703 
f  »—9— 

Van G. Grepoel uyt sijn lant, versch. uts. f  „—9—„. 
Uyt het huys de Boode Leeuw in de Peperstraet 

f  2 
/ ** 1) JV 

Van W. de Bruyn uyt sijn huys in de Peperstraet 
/ i - i - „ . 

Van G. van Glabbeeck uyt sijn huys in de Oeverstraet 
f  ,,—3—„. 

Van de Heer van Sandenborgh uyt sijn huys in de Vor-
derstraet f  „—15—„. 
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Van J. T. van Ginekel uyt sijn huys in de Vorsterstraet 
f  1—»—»• 

(2° somma f  395—14—4).. 

Incomen van de vicarye van Barbara en Jan Baptista 
en dartigh duysent Martelaeren in de kerck tot 
Wijck gefundeert. 

Van de kinderen van Henrick Jacobs Vernoy uyt sijn 
lant in den Engh, versch. petri 1703 . . . f  8—5—„. 

Van Professor  Leusden uyt 7 hond lant op Noorder-
weert de zomma van f  15—10—„ doch vermits reductie 
volgens resolutie van den 29en Juny 1696, versch. Petri 
1703 f  4—10—,,. 

Van Antonii van Driel uyt sijn huys in de Peperstraet, 
versch. Martinii 1702 f  „—4—„. 

(3° somma f  12—19—,,). 

Incommen van 't Sacraments gilt (Broederschap). 

Uitgangen uit 2 huizen in de Peper- en Maburduis-
straat t. z f  6—10—,,. 

(4° somma f  6—10—,,). 

Contribuée van 't Capittel van St. Jan alhier. 

Van *t Capittel tot Wyek in twee termijnen, als Victoris 
1702 en Paesschen 1703 / 172—,,—,,. 

Nogh vant selve Capittel in twee termijnen, als 1 Junij 
en 1 December 1702 . . f  125—,,—,,. 

Item nogh vant selve Capittel een jaer erfpacht  uyt de 
huysinge van de Kroon, versch. Martini 1702 f  4—4—„. 

Item noch vant selve Capittel, van een obligatie van 
f  602—2—„ jegens 4 pc., versch. 3 Aug. 1702 ^24—1—,,. 

(5° somma f  325—5—,,). 

Contributie van *t Convent alhier. 

Het convent alhier tot Wijck in 2 termijnen, versch. 
1703 f  2 0 0 - , , - , , . 
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Item noch van 't selve convent, versch. 1 Junij en 1 
Dec. 1702 . . . , f  125—,,—,,. 

Nogh van 't voors. convent in 2 termijnen, uit0 Sept. 
1702 en ult° Maart 1703 f  50—,,—,,. 

(6° somma f  375—„—,,). 

Contribute van de Kerck, Poth en Gasthuys. 

Van de kerkmeesters in der tijt, versch. 1703 . f  12. 
Van den Gasthuyse alhier, vers, ut s f  3. 
Van den Pothmeester alhier in der tijt, vers, ut s. f  7. 

(7° somma f  31). 

Extra ordinaris ontfangh. 

Den vijfden  January, 1704 van den secretaris Sandick, 
wegens Domine Paludanus, het restant van de tertia van 
de vicarye van Stochius over den jare 1699 f  25—9—8. 

Nogh uyt handen als booven wegens de voorsz. vicarye 
tertia over den jare 1700 f  52—19—„. 

Van Schepen van Loenen wegens de wede van Autho-
nie van Driel, gewesen Rentmeester van de gebenefici-
eerde goederen, uyt de Restanten van voorn. van Driei 

f  150—.,— 
(8° somma f  228—8—8). 

Somma totalis van den ontfangh  bedraecht f  1581—6—4. 

TJitgift  jegens den voorz. ontfangh. 

Betaelt aen Domine Egidius Schutter, predikant alhier, 
een jaer tractement tot f  600 en f  50 tot een bijslagh 

f  650-,—„. 
Aen Domine Henrickus Heymenburgh, predikant alhier, 

een jaer tractement tot f  500 en als bijslagh f  50 
f  550- , , - , , . 

Aen Anthony van Soest, potmeester, voor een jaar rente 
van f  600, versch. 9 February 1702 . . . f  24—„—„. 

Bij dr. en Meded. IV. 18 
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Aen Jacomina Steenwinkel, een jaer rente van f  1400, 
versch. den 20e* Mey 1702 f  70—,,—,, 

Den rendant een jaer tractement . . . f  100—„—„. 
Leges van den Gerechte voor 't hooren en sluyten deser 

rekening / 5—2—„. 
Secretâris voor 't concipieren, grosseren, dubbleren en 

apostilleren derzelve f  5—11—,,. 
De bode f  „—6—„. 

Summa totalis van den uytgift  f  1404—19—„. 
Soo blijckt dat bij den Rendant meer is ontfangen  dan 

uytgegeven f  176—7—4. 

"Wanneer men hiermede nu vergelijkt de laatste reke-
ning van den Wijckschen Rentmeester der gebeneficieerde 
goederen over 1819, dan zal men merkbaar verschil aan-
treffen,  zooals blijkt uit de rekening zelve, waarvan de 
verkorte inhoud hier volgt. 

ONTVANGSTEN. 

1 jaar rente van f  2200 2\°\0 Grootboek Nat. Schuld 
f  55—,,—,,. 

Van W. Voskuyl 1 jaar erfpacht  uit 5 morgen op den 
Horn, volgens Magistraats resolutie van 6 Nov. 1775, 
versch. Martini 1819 f  6—18—14,,. 

Uit de tertia van een gedeelte van eene vicarie, beze-
ten geweest bij J. van der Linden, volgens resolutie als 
boven, versch. 1 Nov. 1819 f  5—6—„. 

Van den Ontvanger Roelans wegens een tertia uit de 
renten van voorschreven vicarye, versch. 1 Nov. 1819 

f  6—18—10. 
Van- idem uit de vicarie gefundeerd  bij Bisschop David 

van Bourgondien, gepossideerd bij Christiaan Sanderson, 
versch. 5 Nov. 1819 f  6—18—14. 
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Van idem 1 jaar rente van f  879—3—8 à 4°/0, versch. 
1 Jan. 1819 . f  35—4—,,. 

Yan idem 1 jaar rente van 9 coupons, versch. 1 Mei 1819 
f  3 4 - , , - , , . 

Yan Catharina van Benschop wed. Arie Kippesluis de 
tertia uit de vicarye voorheen bezeten by de heer Abbema 
uyt het inkomen van de Yrouwe van Gent, geaffecteerd 
op de huisingen en landerijen van Rhijnenburg te Jut-
phaas, versch. den 25en Sept. 1819 . . . f  24—6—10. 

Yan den Rentmeester der Domeinen de tertia uyt ze-
kere vicarye voorheen betaald door den possesseur derzelve 
uyt een Hofstede  met 24 merge land op het Leuterveld, 
als nu op de Domeinen overgebracht, versch. Petri 1819 

f  30—„—„. 

Yan de wed. Jan Yernooy te Kooten, uyt het land van 
de Yrouw van Hazerswoude, versch. Corsmis 1818 

f  6—10—„. 

Yan het Kapittel van St. Jan alhier, de tertia uyt de 
huurpenningen van 1£ morgen land gelegen bij Yogelpoel, 
volgens huurcedulle van den l e n Aug. 1689, versch. Mar-
tini 1819 f  4—13—4. 

Nog van hetzelve Kapittel voor een jaarlijksche erfpacht 
uit de huysinge de Kroon op de Markt, versch. Martini 
1819 f  4—4—,,. 

Yan den heer Cornelis Kier, als possesseur van Vosse-
laars vicarye, uit 4 mergen land gelegen in de Melkweg, 
versch. Martini 1819 f  22—15—,,. 

Yan de erven van S. van Wermeskerken, uyt haar huis 
in de Leuterstraat, versch. Petri 1819 . . f  1—5—„. 

Yan Petrus van Wermeskerken enz., uit een huis in de 
Leuterstraat, versch. Petri 1819 f  1—5— 

Yan den Kerkmeester alhier een jaar rente van f  200, 
volgens, Magistraats Resolutie van 24 Julij 1780, versch. 
24 Julij 1819 f  8—„—„. 

18* 
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Van A. de Coole, voor 1 jaar uytgang of  erfpacht  uit 
zijn hofje  aan de Kromme Bijn f  é—„—„. 

Van J. v. d. EL erfpacht  uyt 2 mergen land op den Horn 
f  8 - 1 5 - , , 

V. N. v. B. gaande uit zijn land op 't Leuterveld 
f  „-7-8. 

Van C. v. B. uit zijn huis op de Markt . f  1—8—„. 
Van H. v. O. uit haar huis in het Maleberduynstraatje 

f  „—16—„. 
Van J. K. uit zijn land op de hoek van de Donkersteeg 

f  ,,-10-, 
Van J. V. uit een akker land gekomen van C. de Jong, 

versch. Petri 1819 f  „—9—„. 
Van de wed. H. N.  uyt een akker land gekomen van 

H. v. Ommeren, versch. Petri 1819 . . . f  ,,—9—,,. 
Van de wed. N. K. uit haar huis in de Peperstraat 

f  2 - , , - „ . 
Van H. v. A. uit zyn huis de Peperstraat f  1—1—„. 
Van A. d. C. uyt zijn huis in de Volderstraat f  „—15—„. 
Van A. S. uyt zijn huis in de Volderstraat f  1—„—„. 
Van D. v. H. uyt zijn huis op de hoek van de Munt-

straat f  „—3—8„. 
2e Kap. Inkomsten van Vicaryen van Berbera en Jan 

Baptist en 13000 Martelaren. 
Van J. v. A. uit een stuk land in den Eng, versch. 

Petri 1819 f  8—5—,,. 
3e Kap. Inkomsten van het Sacramentsgild. 

Van C. A. v. d. B. uit zijn huis in het Maleberduin-
straatje , . . . f  6—„—„. 

4se Kap. Contributie van de Poth, Kerk en Gasthuis. 
Van de Potmeesters een jaarlijksche contributie, ver-

schijnende Paasscnen f  7— ,,—„. Id. van de Kerkmees-
ters f  12—„—„. Id. van het Ewoud en Elisabeths gast-
huis te Wijck f  12—,,—,,. 
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5e Kap. Extra ordinaire ontvang. 
Batig slot der vorige rekening . . . . f  19—19—,,. 
Van Cornelis Keer uit het land in den Melkweg, we-

gens restanten over 1817 en 1815, t. z. . f  45—10—,,. 

UITGAVEN. 

De tractementen der predikanten komen hier niet meer 
voor, doch wel die van den koster (f  37). Organist (f  125). 
Quotisatie der Hervormde Gemeente in de Classikale kos-
ten (f  20) en verder eenige posten van betalingen wegens 
diverse leverantien en arbeidsloonen. 

De rekening is gedaan aan- en opgenomen, gesloten 
en goedgekeurd door Gecommitteerden tot de finantiëele 
belangen der Hervormde Gemeente te Wyk by D., den 
13en Juny 1820. 

In het kerkelijk archief  der Hervormde Gemeente te 
Wijk b. D. is ook nog aanwezig een Manuaal  van ontvang 
en uitgave  betrekkelijk  het kerkgebouw  en fondsen  van de  Her-
vormde  Gemeente  te Wijk  bij Duurstede,  opgemaakt in 'tjaar 
1824, waarin, in het 9e Kapittel, worden vermeld: Ont-
vangst  wegens de  voormalige  gebeneficieerde  goederen  en in de 
Uitgaven,  aan het slot, ook de uitgaven te dier zake. 

De daarin voorkomende opgaven zyn echter niets anders 
dan dezelfde  posten als in de zoo even gemelde laatste 
rekening (1819) van den rentmeester der gebeneficieerde 
goederen te Wijk b. D. vermeld staan. 

In de latere rekeningen van den Administreerenden 
Kerkvoogd staan de ontvangsten der kerkgoedere nen die 
welke afkomstig  zijn van de vicarien (die vroeger door 
den rentmeester der gebeneficieerde  goederen werden ont-
vangen) door elkander vermengd; doch zij zijn nog wel te 
herkennen door vergelijking met de vroegere rekeningen 
van dien rentmeester en het gemeld Manuaal van 1824 
en de oude rekeningen der Kerkmeesters over de vicarie-
goederen. 
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In de rekening van den Administreerenden Kerkvoogd 
over 1871 komen, onder de ontvangsten, de volgende pos-
ten voor, die blijkbaar zijn voortgesproten uit de vroegere 
vicariegoederen, t. w. : 

1°. W. v. d. Bosch uit zijn huis en land in de Don-
kersteeg, C. n°. 222 f  3.— 

2°. Idem uit hetzelve land, C. n°. 221 . . . f  3.— 
3°. H. v. Dam uit zijn land aan den Krommenrijn f  4.— 
5°. Van den Ontvanger der Begistratie der domeinen 

te Utrecht, in voldoening eener jaarlijksche rente van /*30, 
versehenen 22 Eebruarij 1871, verschuldigd wegens de 
tertia van zekere vicary uit 24 morgen of  20 bunders 42 
roeden land op het Leuterveld onder Wijk b. D., welke 
goederen zijn bekend als verschuldigd aan de Hervormde 
kerk te Wijk b. D., herkomstig van de provinciale do-
meinen van Utrecht, zijnde de oorspronkelijke titel onbe-
kend, doch welke rente is erkend bij Kon. Besluit van 
28 April 1822 n°. 134, Legger der onveranderlijke lasten 
art. 6 f  30. 

8°. C. van Heiligenberg 1 B. 17 B. 18 Bl. land op 
den Horn, Sectie E. n°. 791 en 792 . . . . f  8,75. 

10°. De B. C. Armen uit het land in de Donkersteeg, 
Sectie C. n°. 77 f  0,50. 

11°. De wed. Joh. Vernooy uit een akker land, geko-
men van C. de Jong, Sectie E. n°. 572 en 573 f  0,45. 

12°. Mr. W. J. v. Beeck Calcoen te Cothen, Sect. D. 
n°. 78 f  0,45. 

15°. J. v. Agthoven en M. v. Litsenburg uit het land 
in den Eng, Sectie E. n°. 225, 226, 347—350 . f  8,25. 

19°. L. v. Blaricum, in plaats van het Kapittel van 
St. Jan, uit 2 B. 8 B. 86 E. onder Wijk b. D. f  4,20. 

21°. De Potmeester of  administrerend Diaken der Her-
vormde Q-emeente te Wijk b. D. een jaar contributie f  7. 

22°. De Bentmeester van het Ewoud en Elisabeth gast-
huis een jaar renten f  12. 
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31°. W. F. Robert, de tertia uit eene vicary geaffec-
teerd op de huizing, en de landeryen van Rijnenburg te 
Jutphaas, zie Legger. Memorie 1). 

54°. De stad Wijk b. D., uit de renten van een vicary 
bezeten geweest of  toebehoord hebbende aan J. v. d. Linden 

f  6,93. 
57°. De stad Wijk b. D. uit de renten eener vicary, 

toebehoord hebbende aan C. Sanders . . . . f  6,94. 
58°. H. J. van Marienhoff,  uit 4 B. 45 R. 45 E. land 

op den Horn f  6,95. 
59°. C. E. van Strijen, voor de tertia uit de huur van 

1 B. 27 R. 24 E. land bij Vogelpoel, Sectie D. n°. 49. 
Memorie. 

60°. GL v, Dijk als possesseur der Yorselaars vicary 
met 3 B. 40 R. 36 E. land in den Melkweg, Sectie E. 
n°. 45 en 46 f  22,75. 

Verder worden nog vermeid de uitgangen uit de huizen 
te Wijk bij D. op de Markt, Maleberduinstraatje, Peper-
straat, Muntstraat, Oeverstraat, enz. hierboven vermeld, 
die wij kortheidshalve achter wege laten. 

In verdere détails omtrent de hierboven vermelde reke-
ningen kunnen wij ons niet begeven zonder in al te groote 
uitvoerigheid te vervallen. 

Alleen achten wij het noodig te vermelden, dat de ren-
ten van het •§• in de kapitalen van / 3315—15, / 3795— 
en / 400— op 't comptoir der Generale middelen en van 
f  365— op 't eene deel der Generale middelen (voortge-
sproten uit de in der tijd verkochte goederen en weder-
legde kooppenningen), die steeds in die rekeningen onder 

1) Waarom deze post voor Memorie wordt uitgetrokken is niet 
duidelijk, daar toch de eigenaar van Rijnenburg, bij vonnis der Recht-
bank te Dtrecht yan 26 Junij 1844 (Rechtsgel. Bijbl., YI. p. 592), 
was veroordeeld om dat bedrag te moeten blijven voldoen aan de 
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te "Wijk b. D. 
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de ontvangsten worden vermeld tot op 1808, in de reke-
ning over 1810 voor Memorie  zijn uitgetrokken, zoodat dus 
die renten toen niet meer zijn betaald door het Gouver-
nement. In latere rekeningen (o. a. in die over 1819, zoo 
even vermeld) treft  men echter een nieuwen post van / 25 
in het I e kapittel van ontvang aan, luidende: „rente van 
/2200 inschrijving op het 21 pc. Grootboek der nationale 
schuld." Of  nu deze inschryving op het Grootboek is in 
de plaats getreden van de vroegere inschrijvingen op het 
comptoir der Generale middelen, dan wel geheel op zieh 
zelve staat, durven wy niet beslissen, te meer daar wij 
niet alle de rekeningen onder ons bereik hebben. 

Wijders verdient nog vermelding, dat in de rekening 
van den ontvanger der geben, goederen over 1784, in het 
I e kapittel der ontvangsten, de gewone post van f  30 
ontvangen van den possesseur van „sekere vicaryehofstede 
en 24 morgen land op 't Leuterveld", vermeld Staat aldus: 
„van de Heer Mr. Joan Gideon Loten, als Ontfanger  der 
Annaten van Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince 
van Oranje en Nassau, als Possesseur van een hofstede 
met 24 mergen land, gelegen op 't Leuterveld, versch. 
Petri 1784 / 30—,,—,,." 

Eindelijk deelen wij nog mede., dat in de rekeningen van 
den ontvanger der geben, goederen over 1807 en 1808, 
misschien ook reeds in vroegere, in het 2e Kapittel der 
Ontvangsten „ Van  inkomsten  van vicaryen, voor deze  genaamd 
Zijn  Exellentien  vicaryenals I e post wordt vermeld „Van 
wegens den Lande wordt, tot betalinge van predikants 
tràctementen, jaarlijks betaald f  1129—16—„", waarop dan 
volgen de gewone posten in vroegere rekeningen steeds 
voorkomende. 

Later echter is deze post van / 1129—16—„ weder ver-
dwenen, waarschijnlijk omdat toen het Gouvernement de 
tràctementen rechtstreeks aan de predikanten uitbetaalde 
en niet door tusschenkomst van den rentmeester der geben. 
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goederen, terwijl toen ook dit geheele afzonderlijke  2e Ka-
pittel: over de inkomsten der gewezen vicarien van Z. H. 
den Stadhouder, was verdwenen en gecombineerd met het 
Ie, houdende : ontvangsten der vicarien. Als 2e Kapittel 
worden daarin dan vermeld, de inkomsten der vicarien 
van S t e Barbara, Jan Baptist en 13000 Martelaren, die 
vroeger in een 3e Kapittel afzonderlijk  opgenomen waren 
en (waarom blijkt niet) altijd afzonderlijk  vermeld werden. 

Als slotsom van al het bovenstaande constateeren wij, 
dat ook thans nog de tertien der vicarien gefundeerd  te 
Wijk b. D. (gedeeltelijk althans) worden geind, wel niet 
meer door den specialen ontvanger der geben, goederen 
voor Wijk bij D. (wel te onderscheiden van dien voor de 
pastorie-, vicarie- en kosteriegoederen ten platten lande), 
maar door kerkvoogden der Hervormde Gemeente aldaar, 
die bij boven gemeld Kon. besluit van 14 Maart 1823 n° 
95, daartoe waren gernachtigd geworden. 

Deze opruiming van den specialen ontvanger der geben, 
goederen en diens vervauging door Kerkvoogden betrof, 
onses erachtens, alleen den persoon van den ontvanger, niet 
den aard en de natuur der ontvangst. Deze bleef  wat zy 
vroeger altijd geweest is, de heffing  of  wel inhouding van 
een derde deel der vruchten  en inkomsten  van de vicariegoede-
ren; doch daaruit volgt niet, dat de Hervormde Gemeente 
aldaar ook den eigendom  van die goederen voor -§ bezit. 

Yan wie Kerkvoogden die tertien thans ontvangen, nu 
er geen possesseurs dier vicarien meer zijn, is wel aan-
geduid bij de meeste posten, doch niet bij alle, daar bij 
sommige alleen het land is vermeld, waaruit zij gaan. Ook 
is het niet duidelijk, in welke kwaliteit die personen het 
bedrag voldoen. Zijn zij eigenaars der landen of  bruikers? 
want possesseurs van vicarien bestaan er niet meer. Het 
schijnt wel, dat men die tertien thans beschouwt en heft 
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als grondrenten gaande uit die landen, en dat men die 
van de eigenaars of  bezitters dier landen invordert, by 
ontstentenis der possesseurs, die er niet meer zijn omdat 
zij niet meer benoemd worden; of  wel dat die tertien zijn 
\ in den eigendom. In ieder geval betreft  het slechts het 
•§• der inkomsten van de goederen, dat bestemd was om 
daaruit de predikanten te onderhouden (die nu van Bijks-
wege tractement ontvangen) en hun door den Rentmeester 
der geben, goederen werd uitbetaald. 

Nu rijst echter de vraag: wat is er geworden van de 
overige f,  die eertijds de possesseurs der vicarien te Wijk 
b. D. genoten, nu er geen possesseurs meer zyn? — Ont-
vangt het Domeinbestuur die thans? Of  steken de vroe-
gere huurders, die in het bezit dier goederen zijn geble-
ven en zieh die hebben weten toe te eigenen, die op? 
In den verwarden toestand, waarin de zaak van lieverlede 
is geraakt, is het, voor ons althans, moeielijk deze kwestie 
van localen aard te beantwoorden. 

Eer wy van de vicarien gefundeerd  te Wijk b. D. af-
stappen. moeten wij nog vermelden, dat op het Grootboek 
der 24 pCt. Nationale schuld, littera W. Deel 18 n° 5330, 
een kapitaal van f  1900, is ingeschreven ten name van 
„Jan Albertus de Ridder te Grebbe, gemeente Rhenen, 
als vicaris van zekere familie-vicarv  in de kerk van St. Jan 
Baptist te Wijk bij Duurstede op St. Maria en Barbara 
altaar, gefundeerd  bij Gerrit Jacobse den Eng, ten be-
hoeve van gemeide vicary", waarvan op 1 Januari 1880 
de rente is betaald aan J. A. de Bidder te Grebbe te 
Bhenen. 

Deze vicarie is vermoedelijk dezelfde  als die in de boven-
gemelde rekening van G. van den Bobbaert wordt vermeld 
als: de vicarie van Maria Magdalena en St. Barbara (bl. 
261), waarvan destijds (in 1584) possesseur was de zoon 
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van Mr. Johan van Oostrum, mogelijk ook dezelfde  die 
door Eloris van Weede wordt vermeld als: „vicarie van 
St. Marie Magdalene, gedoteert op St. Josephs altaar, 
possesseur onbekend", doch waarvan de goederen door 
hem zijn vermeld (bl. 262). 

In de rekeningen van de ontvangers der geben, goede-
ren te Wijk b. D. wordt van deze vicarie geen melding 
melding gemaakt, ten minste niet bij name (zie bl. 269 
—272 en 274—5), evenmin als bij de vicarien des Stad-
houders (zie bl. 266—67). Het ligt alzoo in het duister, 
wat deze vicarie is, waarom die thans nog wordt begeven 
en wie die begeeft.  Mogelijk heeft  de tegenwoordige pos-
sesseur, zooals thans meer gebeurt, zieh zelf  tot vicaris 
geproclameerd. 

V I C A R I E N T E R H E N E N . 

In den vroeger reeds vermelden Inventaris  van de  ghees-
telijche  goederen  in (cleynen)  Steden  ende  ten platte  Lande van 
TJtrecht  (van 1583?) fol.  147—155, als mede in de eerste 
rekening van Eloris van Weede der gebeneficieerde  goe-
deren over 1586/8, fol.  179—187 worden vermeld: 

Ie. Vicarie des Heiligen  Kruis,  St.  Anna ende  St.  Loy, 
confessor  (St. Eligius). — Collator ofte  gifter,  de oudste soon 
van E. Philips van Leefdael,  heer van Gierle. 

(Goederen). 
Een huis met land daarachter, gelegen in Dijk achter 

berg bij der Horst, met nog 3 mergen hooiland, verhuurd 
per jaar voor f  i g _ w _ w # 

Een huis gelegen tegen de school onder aan de stad, 
verhuurd per jaar voor f  8 „ 

Een huisje daar naast, verhuurd per jaar voor / 4 „ 
Een huisje daar naast, verhuurd voor . . f  4 

«/ Î> j)* 
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(Huisrenten). 
Uit een huis aan de Westpoort, versch. Petri ad cathe-

dram / 0—20— „ 
Uit een huis gelegen tegen de Sleutel over, versch. ut s 

/ 0—20—„ 
„ de Sleutel, versch. Martini in den winter/10—8—„ 
„ een huis aan de Cruysstraat, versch. Joris in den 

somer / 0—20—„ 
Uit een huis aan de Cruysstraat op den Hoogh, versch 

Petri ad cath / 4—17—,, 
Uit een huis toebehoorende aan Banier, smit, versch 

Pinksteren / 2—16—„ 
Uit een huis daar naast, versch. Petri ad cath. 

/ 0 - 2 0 - , , 
„ „ „ van Jan Noesten, versch. Victoris 

/ 0 - 3 2 - , , 
„ „ „ van Blytge Blocx zal., versch. Petri ad cath 

/ 0 - 2 5 - , , 
„ ,, „ daar naast gelegen, versch. ut s./O—27—„ 
,, „ „ aan de markt, versch. ut s. / 0—24 — ,, 
„ „ „ van Michiel de wever, of  erven, versch. ut s 

/ 0 - 2 4 - , , 
„ „ schuur van Dirck Vonck daar bezijden, versch 

ut s. / 0—24—,, 
,, het gasthuisland gelegen in de Marsche, versch. ut s 

/ 3 - 1 2 - , 
Uit die huisingen hier boven vermeld ontvangt de Bent 

meester van de domeynen 's Lands van Utrecht tot thins 
jaarl. 2 stuivers en de Heer van Pallant één stuiver, ver-
sehenen Martini. 

2e. Vicarie van St.  Helenen,  possesseur geweest Hendrik 
van Wijck, vicarius te Bhenen. — Collator Berend Lijster zal. 

Uitgangen. 
Uit cleyn griet ende momme hofstad,  jaarlyksch, versch. 

Joris te midzomer / 5—10—„. 
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Uit een huis op 't kerkhof  binnen Rhenen jaarl., versch. 
Petri ad cath / 3—,,—„. 

Uifc  Heliners hooiland jaarl., versch. Martini in den 
winter / 2—8— 

De wede Berend Lijster geeft  jaarlijks, versch. 1 April, 
/ 0—25— 

Dit een huis op 't kerkhof  te Rhenen, versch. Petri ad 
cath / 0—11—,,. 

Uit een huis in de Cruisstraat, versch. Victoris 
f  2—3—12. 

„ „ „ in de Visscherstraat, versch. Petri ad cath. 
f  0-12—,,. 

„ „ „ in de Visscherstraat, versch. ut s. fO—8—„. 
„ „ „ van Geert Coppens, nu Werner Ghoec-

ken , versch. ut s f  0—20—,,. 
Uit een huis van Goetgells, versch. ut s. f  0—10—„. 
„ ,, ,, „ Werner Gijsberts, versch. ut s. 

f  0—12—„. 
„ „ ,, „ Mechtelt Jurifaas,  vesch. ut s. 

f  0 - 1 2 - , , . 
,, „ „ in de Visscherstraat, versch. ut s. 

f  0 - 6 - , , . 
3e. Noch heeft  de voorn. vicarius Henriek van Wijck 

een vicarychen ofte  officie  in Cioesters  kerck  binnen Rhe-
nen, daer van ick geen andere titel en wete; waertoe dat 
behoren vier mergen en een halue heylandts, leggende 
in den karspele van Rhenen, daer oost naest geland is 
't convent van enz., geldende jaerlicks 26 guldens, 
verschonende Victoris; ende wordt gebruyckt by Henriek 
Cosynse. 

Noch heeft  Johanna Lijsters vuyt haer weyde, gelegen 
buyten die Westpoort onder den berch . . f  0—14—„. 

Die patronen hiervan sijn, die pastoors van S t e Cecilien 
t'Utrecht-, van Marienhoof  en St. Jans Convent binnen 
Amersfoort. 
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Waertegens door de Vicarie moet worden vuytgegeven: 
In den eersten geeft  Geurt Lijster Berents jaerlicx uit 

St. Helenen vicarie f  2—10—„. 
Item die pastoor van Kesteren vuyt die selfde  vicarie 

f  1 „ 7Î* 
4e. Vicarie van St.  Martyns.  — Collators de Commandeur, 

Burgemeester en Kerkmeesters in der tijt binnen de stadt 
Bhenen. Possesseur Antonius Geertsz. 

(Goederen). 
10 mergen soo bouwlandt als broeckweyland onder Bhe-

nen , Achterberch en Laer, daer oostwaerts . . . enz., west-
waerts het gasthuys, zuytwaerts eenen gemeenen wech 
ende noortwaerts tot aen die grift  toe; — verhuurd voor 
jaarlijks f  70—„—„. 
Waarvan moet worden afgetrokken  het dubbeld oud-
schildgeld. 

5e. Vicarie van St.  Nicolaas  altaar (geen vermelding van 
possesseur of  collator). 

(Goederen). 
7 morgen land binnen Bhenen, verhuurd per jaar voor 

f  29-,,—,,. 
6 „ „ gelegen in de Neude uit het kerspel 

van Bhenen, verhuurd per jaar voor. . . f  31—„—„. 
5 mergen hooiland, verhuurd per jaar voor f  15—„—,,. 

I i kamp land gelegen aan de Vriesche steeg, per jaar voor 
f  10—,,—„. 

Uitgangen. 
Uit een huis der erven van Eck jaarl. . . f  3—„— 
Uit een schuur van Mr. B. de Bruyn jaarl. f  12—„—„. 
Uit het convent f  0—24—„. 
Uit het gasthuis f  0—12—„. 
Uit het huis van Haeren . . , . „ f  0—16—„. 
Uit het huis van Gaude Gadders . „ f  0—16—„. 
Uit het huis aan de burgpoort van Snijders jaarl. 

f  0 - 1 6 - , , . 
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De kerk van Rhenen geeft  jaarlijks tot rente uit de 
vicarie f  3—18—„. 

6e. Yicarie op St.  Sebastiaans  altaar. — Possesseur ge-
weest Cornelis van Tautenburch, studerende tot Amers-
foort.  — Collator, Albert van Bemmel in over Betuwe. 

Uitgangen. 
Uit 2 mergen hooiland met eenen hof  in den dijk by 

't hek jaarl f  é—„—„. 
Uit een huis (daarvan echter vroeger nooit is betaald) jaarl. 

f  3-6-,,. 
Uit de  blauwe  (onbewoond) jaarl. . . . f  2—10—„. 
Uit een stuk land genaamd Goorlichssteeg jaarl. 

f  2 - 2 - „ . 
Uit het zelfde  land, wordt betaald door Jan Mijnerts 

vicarie (sedert jaren echter niet betaald) jaarl. f  2—2—„ 
en een capoen. 

Uit 3 mergen land uit de Marsche, tegenover die van 
Willem Adriaans in de Marsche (willen ook niet betalen) 

jaarl. f  2-2—,,. 
Uit een huis van Hendrik van Eck „ f  1—3—„. 
„ „ „ „ Dirk Wouters . . „ f  1—3—,,. 
„ „ „ „ Roelof  Schutter . . , , / * 1—3—„. 
„ „ „ „ Jan Wouters . . . „ f  0—16—„. 
,, drie huisjes van Pieck 0—12—„. 
„ een schuur van Cornelis Thonisse ,, f  3—2—„. 

Item nog 2 mergen landts op Heynenburgh, doch wor-
den zelden gebruikt en bebouwd, volgens verklaring der 
buren. 

7e. Vicarie in H  Gasthuis  te Rhenen (op het altaar van 
den Heiligen  Geest,  zie bl. 185 f.).  Possesseur Cornelis 
van Toutenburgh. — Collator de Stadhouder van 't Sticht 
van Utrecht. 

(Goederen). 
2 mergen in de Marsche en een weinig, voor de helft 

verhuurd jaarlijks voor f  8—,,—„. 
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8 mergen hooi- en weiland genaamd de halve hoeve, ver-
huurd per jaar voor f  20—,,— 

8 mergen weiland, sedert jaren onverhuurd. 
Een huis met hof;  was vroeger verhuurd voor/*4, doch 

wordt niet betaald, wegens armoede van den bruiker, en 
omtrent een morgen die gebouwd wordt om de derde garf. 

4 (31?) morgen bergland, worden gebouwd om de 3e garf. 
4 perceeltjes bouwland, pleegden te gelden f  2 in huur, 

doch zijn meestal ongebruikt; worden gebouwd om de 3e garf. 
8e. De Cista  (kist) van de vicarie, koster, schoolmees-

ter binnen Rhenen, haarlieden van verscheidene goede 
luyden gegeven om op zekere dagen memorien te houden. 
Collateur geen. 

(Goederen). 
Een bouwinge gelegen te Laer Achterbergh in 't kers-

pel van Rhenen, waaronder begrepen zijn 8 mergen wei-
land; daar naast geland is: oostwaards het Gasthuis, zuid-
waarts de gemeene en groene weg; westwaards het erfje 
van zal. Rutger Valckenaar en noordwaarts de grift. 

Nog omtrent 18 morgen bergland, daarin begrepen huis 
en erf,  liggende aan verscheidene perceelen onder den 
berg, daarvan zij geene zekere bepalingen hebben. al het-
welk gebruikt wordt door Joachim Ottens voor f54,  ver-
schen. Petri ad Cath f  54—„—„ 
doch kort daarop de ongelden daaruit gaande en nog f  6 
voor uitgangen daaruit gaande. 

Item geeft  nog jaarlijks aan rogge toepacht 14 maalders, 
verschonende „na de sichte daer van sij jaerlicx den ar-
men weder deylen moeten ende deylen moeten binnen 
Rhenen vier malder aen broodt." 

(Huisrenten). 
.Uit 2 huizen naast elkander van Gerrit Loot, jaarl. 

Petri ad cath f  3—„—„. 
Uit een huis van Mr. Jacob aan de markt f  0—36—„. 

„ „ in de kruisstraat . f  2—,,—„. 
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Uit zeker land van A. v. Toutenburg en de erven de 
Bruin, jaarl. Petri ad cath f  1—„—„. 

Uit een huis op 't kerkhof,  jaarl. Petri ad cath. 
f  i—»— 

Uit zeker land van Cornelis Stip, jaarl. Petri ad cath. 
f  0 - 7 - , , . 

Uit een huis aan de westpoort, jaarl. Petri ad cath. 
f  0 - 3 2 - , , . 

Uit zeker land van Jacob Roelofs,  jaarl. Petri ad cath. 
f  0 - 5 - , , . 

,, „ v „ Joris Jorisse, jaarl. Petri ad cath. 
f  0 - 2 2 - , , . 

„ „ „ „ de erven Geert Nijs, jaarl. Petri ad 
cath f  0—12—„. 

Uit zeker land van de erven Geert Lijsters, jaarl. Petri 
ad cath f  0—20—,,. 

Deze 8 vicarien worden ook genoemd bij van Heussen 
en van Rijn, Beschr. v. H  TJtrechtsche  Bisdom,  III. pag. 107 
(Ie edit.), die ook de jaarlijksche opbrengsten derzelve ver-
meldt: t. w. de I e f  61—,,—,,; de 2̂  f  18—,,—,,; de 3* 
f  30—4—,,; de 4e f  70—„—„; de 5* f  98—,,—,,; de 6* 
f  24—3—„ ; de 7e f  P en de 8e, aldaar genoemd de 
vicary van H  Kerhmeesterschap  f  144—„—,,. Boven dien ver-
meldt hij ook nog eene vicarie op het altaar van Ste  Maria, 
begeven wordende door den Stedevoogd, de Burgemees-
ters en de Kerkmeesters van Rhenen ; van welke hij de 
jaarlijksche opbrengst niet aangeeft.  Ook noemt hij nog 
eene vicarie  of  broederschap  van Ste  Cunera,  welke broe-
derschap in de gemeide Inventaris (fol.  157) en rekening 
(fol.  188v) mede worden vermeld als: „Goederen behorende 
aen St. Cunera Gilde tot Rhenen", zoodat in het midden 
wordt gelaten of  het gold eene vicarie dan wel eene broe-
derschap; toch in ieder geval iets waarvan de goederen 

Bijdr. en Meded. IY. 19 
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behoorden tot de geestelijke goederen en vallende onder 
het ressort van den Ontvanger der gebeneficieerde  goede-
ren. Wat er echter later geworden is van deze vicarie, 
of  wat het dan ook möge zijn, en van de goederen daartoe 
behoorende (destijds bestaande in eenige kampjes land, 
die verhuurd waren, en een beduidend aantal huisrenten 
en andere uitgangen) ligt geheel in het duister. 

In de rekeningen van de Rentmeesters van het St. Ag-
neta convent te Rhenen (zijnde een comptoir der Staten) 
over 1633/4, 1639/40 en 1656/7 (prov. archief  Reg. n° 309) 
wordt (fol.  30), behalve van den toenmaligen possesseur 
der boven vermelde vicarie van St.  Nicolaasy  ook nog gewag 
gemaakt van den possesseur der vicarie van de H.  Drie-
vutdigKeid  (aan wien / 3—8—2 voor een jaarlijksche rente 
was uitbetaald), van welke laatste ook melding wordt ge-
maakt in de lijst der begevingen van vicarien door de 
Staten, van 1630—-1680 (prov. archief  Reg. n° 322), als 
zijnde op 20 Junij 1650, tegelijk met die van St.  Barbara 
(ook al eene onbekende vicarie te Rhenen), begeven aan 
jonkheer Carel Valcenaer. Yan deze vicarien wordt ove-
rigens nergens melding gemaakt, zoodat het eveneens in 
het duister ligt wat voor vicarien daarmede bedoeld worden. 

De kerkgoederen te Rhenen werden, even als in andere 
Steden het geval was, beheerd door de Kerkmeesters, die 
van hunne ontvangsten en uitgaven rekening deden aan 
de Magistraat. Deze rekeningen zijn op het stads-archief 
te Rhenen aanwezig van 1570—1819. In die van 1570/2 
komt voor een caput, luidende „Ander uitgeven van pre-
sentien van die Heeren Vicaren, Scholaren, Custos ende 
Chorälen, versehenen 2 Sept. 1571, waarna alsdan de na-
men volgen der personen, die de presentiegelden trokken. 

Hieruit schijnt afgeleid  te moeten worden, dat ook de 
vicariegoederen toen ter tijd onder beheer of  toezicht van 
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Kerkmeesters stonden. — In de rekening van 1583jê en 
later, dus na de Reformatie,  komen deze presentiegelden 
niet meer voor, noch ook speciale vermelding van vicarie-
goederen of  vicarieinkomsten, ofschoon  het mogelijk is dat 
die schuilen onder het caput van thinsen,  of  wel van renten 
of  pachten, dewijl daarin wel, onder afzonderlijke  rubrieken, 
successievelijk verantwoord worden de huisrenten, erfpaeh-
ten en pachten, doch geen byvoeging wordt gedaan, van 
waar die afzonderlyke  posten afkomstig  waren, zoodat de 
herkomst niet blijkt. 

In de rekening van den Cameraer Kerkmeester over 
1612 vindt men echter een afzonderlijk  capittel of  somma : 
„Ander  ontfanck  van pachtgoederen  behoorende  onder  die  vicarie", 
waarin vervolgens vermeid staat : 

„In den eersten heeft  Hendrick Cosijnse voor den tijt 
van ses jaeren in pacht 8 merghen lants, daer onder dat 
begrepen zyn 4 merghen hoylants jaerliks voer 80 
ponden, ergo f  xviii £ 
onder deze voersz. acht merghen zijn gelegen twee mer-
ghen boulants, die bij de voorsz. Hendrick Cosynse ghe-
bruyckt worden in drie vierdpart, dus was hiervoor onder 
't capittel van 't vercofte,  op fol.  5V verantwoort ergo 

nihil. 
Maes Arnts heeft  in pachte acht mergen weylants, plasch-

land en bolland, voer zes jaeren. 
De voorsz, Maes Arnts heeft  nog in pacht twee acker 

boulants, genaemt die Veenaeker en die derde partie ver-
coft,  fol.  5 verso 2). — 't Landt onder die gasthuis vicarie, 
twellyck gepacht is bij Henric Lens. 

1) Op fol.  5v staat daaromtrent, — Die derde portie van landen, 
behoorende onder die Gasthuis vicarie, heeft  gecoft  Diederick Loenen 
voor 87 ponden, ergo 87 

2) Uit hetgeen op fol.  5v vermeid staat, blijkt, dat hier verkocht 
was de derde part van de jaarlijksche opbrengst. 

19* 
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Claes Cornelisz. bruyckt zeven mergen lants in de Mars 
en bet Molenstap. 

Dezelfde  bruyckt noch eenen merghen weylandt voor 
den tijt van (sie)  jaeren; daerover zeven ponden." 

Het is niet duidelijk of  deze ontvangsten enkel betref-
fen  de goederen behoorende tot de Gasthuis-vicarie,  die 
(hoe en wanneer blükt niet) aan de kerk was gegeven 
of  gekomen, dan wel of  er misschien ook nog goederen 
van andere vicarien onder begrepen zijn. 

In de latere rekeningen der Kerkmeesters echter ver-
valt dit afzonderlijk  hoofdstuk  en worden de pachters alle 
onder het algemeene hoofd  van pachten verantwoord, waar-
onder echter ook landerijen hierboven vermeld. In de 
stads rekeningen van den Cameraar wordt eerst na 1680 
eenige vermelding gevonden van vicarie-inkomsten, t. w. 
van de tertien  der  vicarien;  waarschijnlijk ten gevolge der 
gunstige dispositie in 1670 door de Staten genomen op 
het verzoek der Regeering van Rhenen, waarbij zij aan 
„de Regierders der stede Rhenen hadden toegestaan : de 
Tertien  of  een derdendeel  van alle  Vicaryen  binnen de  voorsz. 
stede  gefundeert,  tot subsidie der predicanten" (even als zulks 
omstreeks dien tijd ook aan Utrecht, Amersfoort  en Wijk 
b. D. was toegestaan) en mitsdien, bij publicatie van 5 
Juli 1670 (Utrechts Placb. II. p. 451), de collecteur dier 
tertien binnen Rhenen door de Staten was gemachtigd 
die tertien, sedert 1670, de  facto  te ontvangen, naar 
't exempel van den Rentmeester der gebeneficieerde  goede-
ren, des noods met behulp van Haar Ed. Mo. suppoosten 
en verder met last aan alle possesseurs dier vicarien om 
binnen 3 maanden ter Secretarie te Rhenen opgaaf  te doen 
van hun naam en de goederen, op poene aldaar vermeld. 

Na 1680 worden de tertien der vicarien geregeld ver-
meld in de stadsrekeningen van den Cameraar der stad 
Rhenen (een Thesaurier schijnt er aldaar niet geweest 
te zyn) en wel afzonderlijk  van iedere vicarie (even als 
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fce  Amersfoort).  Deze rekeningen zijn alle gelijkluidend 
(behalte natuurlijk de namen der huurders en debiteuren), 
zoodat wij er mede kunnen volstaan van ééne hier een 
uittreksel te laten volgen, voor zoo veel bet reft  de ont-
vangsten, uit die tertien voortgevloeid, en de uitgaven, die 
geacht kunnen worden daarmede in verband te staan. 

Tot beter verstand laten wij voorafgaan,  dat die vicarien 
destijds tot vier waren verminderd en daarover accoorden 
waren aangegaan met de possesseurs of  collators dier 
vicarien. 

Rekening, Bewijs en Reliqua van den Ontvang en 
Uitgaave bij den Raad, G-eurt van Molst, in 
qualité als Cameraar der Stad Rheenen gehad en 
gedaan, van Petri 1767 tot Petri 1768. 

Ie. Ontvank van de Tertien van de vicarye van den 
Heer Quaade. 

Volgens accoord, in February 1683 opgeregt met den 
Heer Quaade, als possesseur van St.  Nicolaas  vicarye, is, 
in voldoeninge van de Tertien, aan de stad overgegeven 
om jaarlijx ontfangen  te worden, het volgende: 

Eerstelijk, vijff  mergen hooygras, waarvan eene mergen 
heeft  gepagt Willem Rykse voor . . . . / 5 

Denzelven eene mergen dito voor . . . / 5- » »>• 

Cornelis Janzen een dito voor f 4- » >»• 

Denzelven een dito voor f 4-
Jan Janzen van Derthuisen een dito voor f 4-
Dirk van Pothuysen, of  wel Jan Vink, een 

jaar erfpagt  van •§ van 4 mergen genaamd de 
Zuilensche Kamp, versch. Petri 1767 . . . / 10—,,—, 

't Convent van St. Agniete is schuldig jaarlijx / 1—4—, 
't Gasthuis als vooren / „—12—, 
Den Heer Borgemeester van Deventer, uit 
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den haagb (houtwal) van de Heer van Gelder, 
nu Schepen Gerrit Sandbrink / „—16—„. 

(14e somma / 34—12—,,). 

2e. Ontvank van de Tertien van de vicary van de 
Heer van Emminkhuysen. 

Volgens accoord van dato den 24en May 1683 (1684?), 
komt de Stad ter zaake voorz, ten laste van de Heer Red-
lig, weegens f  parten van zekere camp tot Lienden, de 
voorsz. vicarye behoorende, jaarlijx /6—15—„; dus over 
den jaare verschijnende Petri 1767 . . / 6 —15—„ *). 

(15B summa / 6—15—,,). 

3e. Ontvank van de Tertien van de vicarye van de Heer 
van Brederoode gefundeert  op St.  Eloyen  altaar. 

Volgens accoord van den 18en (16?) September 1680, 
komt de Stad, uit kragte van overgifte  daerbij gedaan, 
't volgende : 

Uit de Gasthuisgeer / 3—12—„, waertegen 't Gasthuis 
komt / 1—4—,,, dus / 2—8—,,. 

Roelof  Janzen, in plaats van J. Pas, uit zijn huis, ver-
sch. Petri 1767 / 1— „—„. 

G. van Easen, uit zijn huis, versch. St. Jan 1767 
/ 1 - , , - , , . 

G. Achterberg, uit zijn huis, versch. Victoris 1767 
/ 1 - , , - , , . 

G. Heymans, uit zijn huis naast het oude Raadhuis, 
versch. Petri 1767 f  2—8— 

De Heer Borgemeester Roghair, uit zijn huis, versch. 
Victoris 1767 f  1—12—,,. 

S. van Druisten, uit zijn schuur, versch. Petri 1767 
f  1-4-,,. 

1) Deze post is in 1867 afgekocht  tegen den penning 25 voor f  168, 
waartoe de Baad op 17 December 1867 toestemming heeft  gegeven. 
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Denzelven uit zijn huis, versch. als boven f  1 
J. Ferdinant, uit zijn schuur, versch. als boven 

f  i 
J. Taats, uit zijn huis, versch. als boven . f  1 
C. Schuurman , uit zijn huys, versch. als boven 

f  l 
(16e summa f  15—12—,,). 

4e. Ontvank van de vicarye van den Majoor Quint. 

Volgens aecoord van den 20en Augustus 1681 (1680?), 
komt de Stad jaarlijks een geregt derdedeel van de pagt 
van zeeker land in de Marsch, waarvan tegenwoordig brui* 
ker is Dirk Hendriksen, en moet bij den Cameraar in der 
tyd verpagt worden, doende nu jaarlijx f  40 aan pagt, 
welke bij avans moet worden betaald. Dus alhier het laatste 
van de drie- of  zesjarige pacht, versehenen Petri 1768, 

dus f  13—6—„ 
(17e summa f  13—6—,,). 
Behalve deze ontvangsten komt in die rekening ook nog 

voor, onder de II e summa van ontvangsten: Ontvank van 
Praebendes,  versehenen ult° December 1767, de twee vol-
gende posten: 

,,De Stad komt jaarlijx uit den con vente van St. Ag-
niete binnen Rhenen, boven de 175 gulden, die in de 
kerkerekening ten behoeve van de kerk jaarlijks word ver-
antwoord 2), nog een somme van 75 gulden, volgens en uit 
kragte van 't accoord met de Heeren Super-Intendenten 8) 

1) In 1815 beschouwde de Stad zieh als eigeneres  voor x / s en den 
Heer Taets van Amerongen van Renswoude als medeeigenaar voor */s. 

2) Deze post komt nog voor, als betaald door het Rijk, in de re-
kening van den Ontvanger Generaal der Domeinen 's Lands van Utrecht 
over 1803 (prov. archief  Reg. u° 353 fol.  32v), doch is sedert 1807 
niet. meer voldaan aan de Hervormde G-emeente te Rhenen. 

3) d. i. de Super-Intendenten over de Pieuse  Z  aie en den Stadhou-
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en op volgende Haer Ed. Mog. approbatie gemaakt, zijnde 
geregistreerd onder de notule van den 26en September 
1687 ; dus f  75—,,—,,. 

De Stad komt nog uit kragte van denzelven accoorden, 
een geregt derdendeel van 't geene boven de twee zom-
men, hiervoren gemeld, van de revenues van 't zelve con-
vent jaarlijx komt overteschieten, de reparatien en verdere 
costen daer van getrokken, 't welk is genoten ter zomma 
van f  300-,,—,,. 

(IIe summa f  375—,,—,,). 
Onder de Uitgaven  vindt men, behalve andere posten 

die de stedelijke administratie betreffen,  in de 4e summa 
van Uitgaven: JaarlijJcsche  Tractementen  en Ongelden,  o. a. de 
volgende posten: 

„Aan D u s Metz, een jaar tractement als oudste predi-
cant, versch. J9 January 1768 , . . . f  350—,,—„. 

Aan Abraham van Loon, een jaar tractement als La-
tijnsche meester, versch. 1 September 1768 f  50—„—„. 

Aan de wede van Rijk van Geytenbeek, geweesen ex-
Scholtus in de Marsch, voor verponding en onraad, vol-
gens specificatie  en quitantien f  17—19—4. 

Aan Otto Janze de Kat, voor molengelden van de vica-
rye in de Marsch, volgens ut s. voor •§• portie f  4—1—4." 

Deze stads-rekening van 1767/8 is gelijkluidend met de 
vroegere 4) (na 1612), als ook met de latere en de tegen-
woordige rekeningen van ontvangsten en uitgaven, alwaar 
die zelfde  posten wegens ontvangsten betreffende  de vica-

der competeerende, die ook over de administratie der overige geeste-
lijke goederen moesten gekend worden; zie bl. 148 hierboven. 

1) In die van 1688 luidt de aanhef  van de le vicarie eenigszins 
anders, t. w. „Volgens accoord van 1683 en 1688 met den heer Quade, 
zijn aan de gemeente Rhenen afgestaan  in eigendom,  5 mergen hooiland." 
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rien in gelijkluidende bewoordingen worden vermeld, en 
ook nog steeds onder de uitgaven wordt aangetrofFen  (be-
halve de jaarwedde van den meester der Latynsche school) 
ook het tractement van den oudsten predikant, als betaald 
door de Stad. De andere predikant wordt niet door de 
Stad noch ook door het Rijk betaald, doch uit de kerkfond-
sen, even als ook de reparatien aan de kerk. De toestand 
te Rhenen is dus anders als te Amersfoort,  alwaar de Stad 
tot nu toe steeds in het genot der tertien is gebleven, 
doch niet meer, als vroeger, de tràctementen der predi-
kanten betaalt, die tegenwoordig aldaar van Rijkswege 
tJezoldigd worden, even als overal eiders in de Provincie 
Utrecht, behalve te Rhenen. 

De accoorden van 1680 en 1683 met de possesseurs der 
vicarien gesloten, komen ook voor in de Raadsnotulen 
op die datum's, doch in gelijke bewoordingen, zonder meer-
dere détails, even als ook in een Manuaal der ontvangsten 
en uitgaven der stad Rhenen van 1812, waarin die gelyk-
luidend vermeld staan. 

De slotsom is alzoo, dat tegen woordig van al de vicarien, 
die in der tyd in Rhenen gefundeerd  waren, slechts drie 
zijn overgebleven, waarvan de tertien nog worden geno-
ten (zijnde de sub n° 2 hierboven vermelde vicarie van 
Emminckhuysen, als gezegd, in 1867 door den debiteur 
der tertien, Graaf  van Bylandt, afgekocht),  t. w. die ge-
fundeerd  op St.  Nicolaas  altaar; de vicarie des Heiligen 
Kruys,  St.  Anna en St.  Eloy,  en de vicarie die in de reke-
ning wordt aangeduid, als de vicarie van den Majoor 
Quint, waartoe behoorde land in de Marsch gelegen; doch 
overigens is het onzeker, welke vicarie daarmede eigenlijk 
bedoeld is; mogelijk die, gevestigd op St. Sebastiaans altaar. 

Wat er van de overige vicarien en de goederen daartoe 
behoorende is geworden ligt in het duister; doch van de 
vicarie in de CloosterJcerJc  te Rhenen wordt de begeving op 
3 Julij 1635 en 19 Oct. 1642 aan de aldaar gemeide per-
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sonen, op fol.  6V en 14 der evengemelde lijst, vermeld. 
Men moet uit de vermelding der vicarien en der goede-
ren daartoe behoorende in de rekening van Floris van 
Weede, echter niet de noodwendige gevolgtrekking maken , 
dat die toen (1588) nog alle vruehten en inkomsten af-
wierpen. Uit hetgeen bl. 217 en 248 is gezegd, blijkt, dat 
er elders vicarien geweest zijn, die wel is waar twee eeu-
wen lang op de rekeningen der ontvangers voor memorie 
vermeid zijn, maar die nooit een enkelen penning hebben 
afgeworpen. 

De gemelde rekening van den stads-Cameraar verdient 
eenige toelichting. 

In de eerste plaats blijkt daaruit, dat er onder de in-
komsten der 4 vicarien niet voorkomen eenige ontvangsten 
wegens renten van kapitalen, hetzij door de Staten hetzij 
door anderen verschuldigd en voortgesproten uit in der tijd 
verkochte landerijen, behoord hebbende aan een of  meer 
dier vicarien. De goederen schynen dus, ook na de Re-
formatio,  in natura aanwezig gebleven te zijn. 

2°. Dat, ter heffing  van de tertien, aan de stad afge-
staan door de Staten, de goederen der vicarien tusschen 
den possesseur (of  collator?) en de stad zijn verdeeld, in 
dier voege dat aan ieder een deel werd aangewezen, waar-
van hij de volle opbrengst trok. De Stad schijnt zieh ten 
laatste niet bloot als vruchtgenietster van het deel haar 
toegewezen, maar ten slotte zelfs  als eigenares te hebben 
beschouwd. 

Evenzoo schijnt ook de possesseur, toen er geene be-
noemingen van vicarissen meer gedaan werden, zieh maar 
te hebben gecontinueerd als eigenaar van zijn f  part. Dat 
een en ander on wettig was, behoeft  geen betoog, want 
de eigendom van alle vicariegoed berustte bij de Staten; 
maar niemand zag er naar om en door langdurigheid van 
tijd wisten ook zelfs  de Gedeputeerden niet recht meer 
welke rechten zij al of  niet hadden en konden uitoefenen* 
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Omtrent het accoord van 26 September 1687, door de 
Staten geapprobeerd, betreffende  de f  75. uit het convent 
van St. Agneta genoten wordende, in de rekening 1767/8 
vermeld onder de Ontvangsten, zij nog vermeld, dat in 
die over 1688, deze post luidt: Uit  de  inkomsten  van het 
klooster  St.  Aqniete  — „Ende alzoo de Heeren van de Ma-
gistraet wegens deze stad hebben geaccordeert met de 
H. H. Superintendenten van den con vente van St. Agnete, 
wegens de praebenden, de gerechte derdepart van fllOO, 
dus f  366—16—5f."  Het schijnt alzoo, dat de stad Rhe-
nen de tertien niet alleen vorderde van de possesseurs, 
die vicariegoederen in gebruik hadden, maar ook van de 
praebendarissen, die eene prebende genoten en alzoo een 
faveur  af  officie  uit de geestelijke goederen hadden. Dit 
is echter veranderd bij het gezegde accoord van 26 Sep-
tember 1687, waarbij werd bepaald, dat de stad Rhenen een 
vast rentebedrag per jaar, t. w. f  75. daarvoor zou ont-
vangen en bovendien van het zuiver batig saldo van het 
comptoir van St. Agneta. 

Deze beide posten zijn dan ook door de Staten en later 
door het Rijk aan de stad Rhenen steeds uitbetaald tot 
31 December 1863, toen beide uitkeeringen door het Rijk 
zijn afgekocht. 

De oorsprong van deze uitkeeringen is waarschijnlyk 
daarin gelegen, dat de Staten uit hunne Staten-conventen 
een subsidie uitkeerden aan de steden, waarin die waren 
gelegen, ten einde, mede daar uit, hunne predikanten te 
onderhouden. Zoo genoot de stad Utrecht in 't jaar 1598 
f  1137—10 uit de opbrengsten van de 4 Staten-conventen 
aldaar gelegen, welke bijdrage later werd verhoogd tot 
f  7000., zie bl. 144 en v. Wyk by Duurstede genoot een 
subsidie van f  275. uit het Staten-convent van Maria Mag-
dalena aldaar, zie bl. 272, welke subsidie, blykens de laatste 
rekening van den Rentmeester van dat comptoir over 1798 
(fol.  10v) en de rekening over 1803 van den Rentmeester-
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Generaal der Domeinen 's Lands van Utrecht (Bijl. N.), 
toen nog steeds betaald werden. 

Van het Capittel, in der tijd gefundeerd  in ae kerk 
of  kapel van 't Huis ter Horst onder Bhenen , wordt in 
de bovenvermelde rekeningen, alsook in de rekeningen der 
Kerkmeesters, nergens eenige melding gemaakt. 

Het Collegie van Kerkmeesters te Bhenen, dat vroeger 
reeds, even als elders, in zekere mate ondergeschikt was 
aan of  stond onder superintendentie van de Magist raat, 
werd omstreeks het jaar 1694 geheel en al gebracht onder 
den invloed van de stedelijke Regeering, zoo als blijkt uit 
de kercke-reekeninge van 1696/7 (fol.  16), alwaar het vol-
gende wordt vermeid : 

„Alsoo met goetvinden van syne Konincklijke Majesteyt 
en approbatie van haer Ed. Mog. de Staten deser Pro-
vince, in plaets van Kerckmeester en Cameraer, tot de 
administratie van de kercke en stadts goederen gecommit-
mitteert en aengestelt sijn de heere Hooft-Officier,  beyde 
de Regerende Borgemeesters, Schepen van Dolder, den 
ßaedt van Wijck en Secretaris, breeder volgens de in-
structie daerop gemaeckt en vastgestelt, en bij de notulen 
van den 15en February en 29 May 1694." — Ten aanzien 
der tractementen wordt in die rekening vermeld, dat de 
heer Officier  niets is pretenderende, dat de eerste Bur-
gemeester gehouden is „sulcx gratis te doen , in aensien 
van desselfs  tour in de gedepdes, en de tweede Burgemees-
ter slechts / 12 —10- „ geniet, als sijnde de helft  van sijn 
toegelegd tractement in de stads rekening gebracht. De 
Schepen en het Raadslid genieten ieder / 12—10—„ en 
de Secretaris / 31—10—.,, (als zijnde de helft  van / 63) 
p lus /15 voor het schrijven en emendeeren der rekening, 
volgens de instructie. 
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V I C A R I E N ( M E M O R I E N ) T E M O N T F O O R T . 

De toestand te Montfoort  ten opzichte der vicarien en 
vicariegoederen, als ook der kerkgoederen, verschilde nog 
al van die der overige kleine steden in de provincie 
Utrecht, zoodat eenige voorafgaande  toelichting niet over-
bodig zal zijn. 

Bij bulle van Paus Bonifacius  IX, van den jare 1399, *) 
was, op verzoek van den Burggraaf  van Montfoort,  opge-
richt een Capittel, bestaande uit 8 kanonieken, residee-
rende te Montfoort  in de kerk van St. Jan Baptist, welke 
kerk desniettemin bleef  parochiekerk (even als ook de St. 
Joriskerk te Amersfoort),  zoodat er ook kerkmeesters wa-
ren , die beheer over de kerk en kerkgoederen hadden. 2) 
Ben dezer acht capitularen, die ook wel koor-heeren of 
memorie-heeren werden geheeten, was deken van het Ca-
pittel en had de zielenzorg (cura  animarum) zijner mede-
kapitularen en der ingezetenen onder die kerk parochie-
rende. 

Aan dit Capittel waren, reeds bij de oprichting, door 
den toenmaligen Burggraaf,  die tevens had het patronaat 
of  collatierecht, onderscheidene landerijen, tien den, enz. 
geschonken, die later door zijne opvolgers vermeerderd zyn 
door giften  van goederen, geschonken om daarvoor memo-
rien of  missen te houden op de daartoe gestelde tijden, 
voor de zielenrust hunner voorouders en vervolgens ook 
voor hen zelven te houden en te celebreeren — „mit al-
sulcker solempniteiten ende manieren, als men die in de 

1) Eene vertaling in 't  hollandsch is aanwezig in het prov. archief. 
2) In de 5 Capittelen of  goidshuizen  te Utrecht behoorde niet 

alleen de kerk zelve, maar ook de kerkgoederen aan het Capittel, dat 
alle de goederen administreerde. Kerkmeesters waren aldaar alleen 
in de parochiekerken. 
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kercke ten Doem t'TJtrecht houdende en singende is." Van 
daar werden deze, aan het Capittel geschonken goederen, 
gewoonlijk Memoriegoederen  geheeten en de capitularen of 
hunne plaatsvervangers, die in de choren mede zongen 
en de mis celebreerden, ook wel Choorheeren  genoemd. 

Bij van Heussen  en van JRijn  ; Beschr. van het Utrechtsche 
Bisdom  (1* edit. II. pag. 297 en v. 2e edit. II. p. 255 
en v.), zijn eenige dier stichtingen vermeld, als: door Zwe-
der van Montfoort  en zijne vrouw Bertraat in 1432; door 
Lodewijk van Montfoort  in 1490; door Johan van Mont-
foort  en door Willem van Montfoort  in 1502 gedaan. 

Ook kan men by Matthaeus:  Analecta,  tom. III. een 
testament vinden van Wilhelmina van Montfoort,  van den 
jare 1500, waarbij zij sepulture kiest „binnen der kercke 
van Montfoirdt,  in myns Heren Choor beneven St. An-
tonis autaar, en besprect in rechten aelmissen twintich 
pont hollands in 'tjairs ewige renten, wair voor men hou-
den sal ten ewigen dage binnen der kercke van Montfoirdt 
twee Chorälen, die tot allen getjden sullen helpen singen." 

Op het provinciaal archief  is aanwezig (Begister n° 326 
gedr. Inv. bl. 86) een Memorieboek of  Necrologium,  waarin, 
op de diverse heilige dagen daarin vermeld, worden opge-
geven de missen, die alsdan voor stichters dier memorien 
moesten gelezen of  gezongen worden, telkens met vermel-
ding der goederen, daarvoor geschonken, terwijl in het 
hoofd,  bij wijze van inleiding, staat vermeld als volgt: 

Generosus dominus et miles, dominus Wilhelmus fr. 
domini de Montfoort  legavit memoriae nostrae sex iugera 
terrarum sita in superiori bloeklant, pro cantandis horis 
canonicis, perpefuis  temporibus, per totam octavam vene-
rabilis sacramenti, prout clarius patet in fine  huius libri 
fol.  107 — anno domini 1468. 

Item domicella Elizabeth, filia  naturalis praedicti domini 
Wilhelmi, legavit memoriae septuaginta florenos  . . . cet. 
pro cantando .. . cet. — anno 1475. 
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Item honestus vir henricus legavit memoriae nos-
trae undecim iugera terrarum sita in Merlo, pro decan-
tandis horis canonicis . . . eet. — anno 1495. 

Item generosus dominus, dominus "Wilhelmus Montfoird, 
archidiaconus Sancti Salvatoris in Trajeeto, legavit memo-
riae nostrae ducentos florenos  renenses . . . cet, — anno 
1498. 

Item venerabilis dominus legavit memoriae nostrae duas 
dimidias vertellas 1), sitas in Achthouen, pro cantandis . . . 
cet. — anno 1500. 

Item generosa domicella Margaretha de Croye domina 
de Montfoirdt  legavit memoriae nostrae quinque florenos 
renenses, annue levandos, ex quinque iugeribus terrarum 
sitis in Mastwiicb, pro certis diebus decantandis .. . cet. 
— anno 1484. 

Item de aliis diebus in quibus habemus horas canonicas 
ad quas perpetue decantandas speciales devotae personae 
tribuerunt certas pecuniarum summas, vide infra  per totum 
hunc librum in superiori margine et ibi patebit intuenti. 

Na de vermelding der goederen op de memoriedagen volgt, 
fol.  102—131, eene lange algemeene opsomming dier goe-
deren, daarvoor bestemd en aan het Capittel gemaakt, aan-
vangende met de woorden: „Haec sunt bona, redditus seu 
proventus spectantia ad cotidianas distributiones seu me-
morias mensuales et anniversaria ecclesiae Montfordensis 
et servientium in eadem." — waarop dan volgt eene op-
noeming van allerlei landerijen, erfpachten  en grondrenten, 
steeds aanvangende met de woorden: Item  habemus . . . cet., 
en later fol.  124 en volg. Item  memoria, of,  memoria nosfcra, 
habet cet. Ook worden er de aankoopen of  verrui 

1) viertel. 
Dit Necrologium is eigenlijk een legger der goederen behoorende 

tot de Memorie  van het Capittel d. i. de onderafdeeling  beheerende 
de goederen gegeven en bestemd tot het houden van memorien. 
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lingen van goederen door de Memorie d. i. het fonds  der 
Memoriegoederen, suecessievelijk gedaan; b. v. foL  123 
„Anno Domini 1523 emit memoria nostra duos florenos 
cum dimidio obvenientes dominis memoriarum in 
certis redditibus ex duodecim jugeribus terrarii 
in Heeswijk . . . cet. 

Deze makingen werden te Montfoort  ook wel eens vica-
rien genoemd, daar zij nagenoeg dezelfde  strekking heb-
ben als vicarien, nam. dat onder de Hoogmis, die ge-
zongen wordt (of  wel voor dezelve), mede de overledene 
wordt herdacht en bij sommige, na het lezen der mis 
ook op zijn graf  gezongen wordt het Libera me Domine 
of  de  Profundis  en Miserere,  cum collecta,  dagelijks of  op 
zoodanige tyden als daarbij is omschreven. Het onder-
scheid tusschen eene Memorie  en eene Vicarie  schynt 
alleen daarin te zijn gelegen geweest, dat bij de eerstge-
melde de mis werd gelezen of  gezongen door een der 
dienstdoende gewone priesters der kerk, zonder bepaalde 
aanwijzing van personen, die daarvoor dan hunne presen-
tiegelden of  remuneratien genoten uit de opbrengst der 
goederen, terwijl bij vicarien bepaalde en vaste geestelijken 
door den fundateur  daartoe aangewezen en door den Bis-
schop aangesteld werden, die verplicht waren daar ter 
plaats te wonen, zooals by de vicarie door Johan van 
Montfoort  in 1500 gesticht (ibid. II. p. 300, doch in zijn 
geheel te vinden in de Hist.  JEpiscop.  pag. 556), waarbij 
hij twee priesters daartoe voordraagt. Overigen hadden 
de Memorien *) en de vicarien dit gemeen, dat beide wa-
ren bestemd ten eeuwigen dage en dus niet slechts voor 
eenige maanden of  jaren, zooals de gewone legaten van 
geldsommen, daarvoor aan den priester bij testament be-
sproken wordende. 

In latere stukken, vooral na de Beformatie,  worden deze 

1) Zie ook bl. 288 over dergelijke Memorièn  te Rhenen. 
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giften  nu eens memorien dan weder vicarien genoemd, 
doch meestal Memorien,  en de daartoe behoorende goederen , 
Memoriegoederen  (vroeger behoorende aan het Capittel), in 
tegenoverstelling van de kerkgoederen  dier kerk, die niet 
door de Capitularen, Choorheeren of  Gebeneficieerden  van 
het Capittel, maar door Kerkmeesters werden beheerd. 

Behalve deze kerkgoederen waren er te Montfoort  ook 
pastorieg  oeder  en, die men in de overige steden niet aantreft, 
doch alleen ten platten lande, bestemd tot onderhoud van 
den pastoor en vermoedelijk door dezen geadministreerd 
wordende voor de B-eformatie.  Uit de beide natemelden 
rekeningen der Kerkmeesters over 1549/50 en 1609 (de 
eenigen die nog aanwezig zijn) blijkt dat de Kerkmeesters, 
zoowel voor als na de Beformatie,  nooit de tienden in 
hunne rekeningen verantwoord hebben, zoodat die door 
anderen moeten geind zijn, hetzij dan door den pastoor 
van Montfoort,  hetzij door het Capittel, dat ook de Me-
moriegoederen beheerde, onder superintendentie van den 
Heer van Montfoort,  als collator en tevens als Heer van 
Montfoort,  daar de stad Montfoort  was eene heerlijkheid 
en wel eene hooge heerlijkheid, hebbende het jus gladii 1). 
Na de Reformatio  werd er eene afzonderlijke  administratie 
en rekening gehouden over de pastoriegoederen  te Mont-
foort,  van welke rekeningen echter slechts eene (over 1667) 
tot ons gekomen is. Die goederen waren toen onder be-
heer van een afzonderlijken  rentmeester, zijnde een der 
Burgemeesters van Montfoort,  in wiens rekening dan ook 
de tienden voorkomen, waarover straks nader, terwijl de 
Memoriegoederen werden geadministreerd door Dirk van 
Erckel, als rentmeester der Memoriegoederen, wiens reke-

1) Over dit laatste is wel strijd geweest tusschen de Burggraven 
en den Bisschop, doch hebben zij zieh ten slotte kunnen handhaven 
in hun recht van hooge heerlijkheid, totdat zij die, in 1648, aan de 
Staten hebben verkocht. 

Bijdr. en Meded. IV. 20 
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ningen echter niet meer te vinden zijn, evenmin als de 
vroegere voor de Reformatie,  daar er geen enkele reke-
ning van de capitulairen tot ons gekomen is, ja zelfs  geen 
enkel stuk uit hun archief,  zoo voor als na de Reformatie, 
behalve het gemeide Necrologium. Waar dit archief  ge-
bleven is, weet niemand. 

De pastoriegoederen, memoriegoederen en vicariegoede-
ren zijn nimmer beheerd door de Kerkmeesters, die echter 
vroeger de meeste uitgaven voor de kerk en kerkfabriek 
betaalden, doch uit de inkomsten der kerkgoederen die 
zij administreerden. De overige inkomsten en uitgaven, 
met name der memoriegoederen, behoorende aan het Ca-
pittel, werden vroeger door het Capittel (namens den 
Burggraaf?)  beheerd. 

Natuurlijk ontstond er dikwijls twist en oneenigheid over 
de grenzen van ieders beheer en bezittingen, zooals o. a. 
blijkt uit het natemelden geschil, in 1658 gerezen tus-
schen het Capittel en de Kerkmeesters, over de graven 
in de kerk. 

Ten einde eenigszins te kunnen nagaan wat tot het res-
sort van Kerkmeesters behoorde en onder hunne adminis-
tratie was, geven wij hier een uittreksel uit de oudste der 
nog aanwezige rekeningen der Kerkmeesters2) loopende 
over 1549/50. 

1) Het schijnt wel, dat de administratie over de capittelgoederen 
te Montfoort  in een of  meer onderdeelen was gesplitst, waarvan èene 
heette: de Memorie  of  de Memoriegoederen,  Memoria  nostra,  zooals 
het in het Necrologium heet. Zoo was b. v. het Capittel ten Dom 
te Utrecht gesplitst in de Groote Kamer ; de Kleine Kamer ; de Fa-
briek Kamer; Bona choralium et cerevisiae; Bona cerevisiae, chora-
lium, succentorum et vicariarum absentium; enz. 

2) Aanwezig in het archief  van den tegenwoordigen Rentmeester 
der Memoriegoederen van Montfoort,  even als ook de natemelden 
rekening van 1550/1. 
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Rekeninghe ende bewijs Dirck Aertz. Obijn ende 
Meyster Cornelis Meynharfcs  Vosch, Kerckmeys-
ters der kercken van Montfoirt  van den jaere 
Martini negen en veertich ende Petri vijfftich. 
Ende is Martinii negen en veertich beginnende 
ende Martinij vijftich  eyndende. Ende is gemaeckt 
bij Carolus gulden, twyntich stuvers over den Ca-
rolus gulden gerekent, acht deuyts voer den stu-
ver ende alle ander payement daer nae. 

Item het ontfanck  van de kerken cameren (d. i. wonin-
gen of  huisjes), Thinsen1  Huysrenten  ende Lantrenten,  be-
loopende dit in ailes / 38—16—6. 

Item alle Lantpachten  die kerck voorsz. toebehorende, 
verscenen Martini (15)49 ende Petri (15)50, beloopen 
t'samen / ] 17—19—,,. 

Item het Ontfanck  van den doien (begravenen) dit iaer 
gestorven, beloipt in ailes f  20—12—„. 

Item het Ontfanck  vuyt den borden, *) van den Reli-
quien, van het Rode cleet en die Rode kist van de voirz. 
iaere, beloipt t'samen f  41—18—„. 

Noch ontfang  van de noiten (noten) dit iaer, t'samen 2) 
/ 1 - 1 0 - , , . 

Noch ontfang  van de weyt dit iaer in die kerck geco-
men, t'samen / 1—5—4. 

Noch ontfang  van drie spynt raepsaet, t'samen 
/ , , - 1 1 - * . 

Sommarum zoe beloipt het geheel ontfanck  van aile de 
kercke goederen dit iaer inghecomen in ailes / 222—12—2. 

1) Collecten met eene schaal of  bord in de kerk gehouden. 
2) Deze post en de beide volgende betreffen  grondrenten, die vroe-

ger in natura, doch latér in geld betaald werden. 
* 
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Vuytgeuen van iaerlicx ordinaris seulden die de kerck 
iaerlicx vuyt hären goeden betalen moet Martini 
negen en veertich en Petri vijftich. 

Item den iaerlicxen thinse, versehenen Martini (15)49, 
mit den wilhelmus seilt die men t'TJtrecht 't capittel van 
Sint Peters geeft  van een erfpacht  ; met noch die achtien 
loit siluers die men t'TJtrecht in die Crofft  (erupt) Sinte 
Peters betaelt, versehenen Martini ende Petri voorsz.; 
met noch die thien stuvers die den Heyligen geest t'Utrecht 
iaerlicx heeft,  versehenen Martini jaerlix; met noch die 
vier stuvers, die den Abt van Sinte Pauwels iaerlicx heeft, 
mede verscenen Martini voirsz. ; met noch alle het ordi-
naris vuytgeven, dat men die Heeren in de kercke van 
Montfoort  iaerlicx moet geuen vuyt der kerken goederen; 
mits noch die drie deylenN(uitdeelingen), die de kerck iaer-
licx deylt, als: op Alrezielendach, verzworen manendach 
en goeden vrijdach ; mits noch 5 gulden 6 st. voer het 
iaerlicx loon van den blaser en die 3 groot, die de pas-
toir iaerlicx heeft  voor bidden voer die ziele van M. (mees-
ter) Gerit Potter, ende den gulden van de kercken cle-
deren iaerlicx te wasschen, en die 12 stuvers van den 
Heyligen oly, iaerlicx te halen, en de 2 st. van de passie 
te zingen; mits noch die hondert missen van Willem van 
Vörden te laeten doen, en die 6 st. die de TJtrechtsche 
scippers iaerlicx hebben ; mits noch die 10 st. van den 
coiperen blaeckeren, candelaers en die croon voer Ons 
lieve vrouwe in die sonne te schueren en den gulden die 
Jaep Scheel iaerlicx heeft  van den kercken Straten te Wie-
den, 't kerckhof  clair te houden, die watergangen te rey-
nigen, etc.; mits noch den gulden die Thijs, scilder, dit 
iaer gehad heeft  van de beeiden en tabernakelen, preeek-
stoel ende fonte  te veygen , te wasschen ende reynigen, 
etc. Altemael vuytwijss die voorgaende Rekeninge van 
Petri seven en veertich (daer voirsz. altemael in lange 
verhaelt staet) beloipt t'samen / 46—13—4. 
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Vuytgeven van Wijn, Was, Olie ende Misbroit dit 
voorz. iaere in den kercke voors. gebesieht ende 
behoeft. 

Item gehadt an wasch ende voer tfasoen  van dyen, dit 
iaer tsamen / 24—2—„. 

Noch gehadt an 20 kannen oly binnen voirsz. iaere, 
tsamen / 13—2—„. 

Noch gehadt dit iaer Sint Hyeronimus tUtrecht an mis-
sebroit ende cleyn broit, tsamen . . . . f  1—19—„. 

Noch gehadt an wijn dit voirsz. iaere binnen de voirsz. 
kercke behoefft,  viertich gulden derthiendalve stuver, en 
dat vermits den wijn nu duerer was dan hij die voirleden 
iaeren geweest hadde, facit  / 14—12—4. 

Summartim zoe beloipt tgeheel ordinaris vuytgeven van 
den voirz. iaere in alles / 100—9—„. 

Vuytgeuen extraordinaris van den voirz. iaere. 
Het totaal bedrag dezer extraordinaris uitgaven is 

/ 211-6—5, 
bestaande in een groot aantal kleine posten, die niet ge-
regelti waren en jaarlijks terugkwamen, of  wel geen vaste 
jaarlijksche som bedroegen, betreffende  de kerkfabriek,  als: 
uitgaven voor reparatien aan de beeiden der Heiligen, le-
verantien voor materialen ten behoeve van het kerkgebouw, 
arbeidsloonen van diversen aard, olie, wijn en allerlei an-
dere benoodigdheden, enz., in het geheel bedragende 

/ 211— 6— 5. 
Waarbij gevoegd de ordinaris uitgaven . - 100— 9— „. 
Bedraagt alzoo de geheele uitgaaf.  . 
Af  ontvangsten 
Te kort / 89—18—16. 

Dit te kort over 1550 werd gedeeltelijk gedekt door een 
batig slot van de vorige rekening ad / 80—18—6, zoodat 
slechts overbleef  een te kort van / 8—4—5, waarmede die 
rekening werd afgesloten  en goedgekeurd, luidende als volgt: 

/ 311—15— 5. 
- 221—12— 2, 
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„Dese voorz. rekeninge is gedaan den 20en Aprilis 1557, 
ter presentie van de Erentfesten  ende fromen  Kaerle van 
Laffiosy(P),  opper-Officier  van rnyns Genadigen Heere van 
Montfoort,  Dirck Aerts Obyn, Borgemeester en Kerck-
meester, Vranck Cornelisz. van de Pol, Burgemeester en 
Cornelis Hectorsz. Cobyn, Kerkmeester, daertoe van mijn 
Gen. Heere voorzeyd gedeputeert, ende is bij deseluen 
gehoort, geuisiteert, belieft  ende gepasseert op date voorsz. 
ende bij Antonis Cornelisz. van Bloklant van wege Cor-
nelis Meinhartsz zaliger, in zijn leven Kerekmeester, sijn 
scoenvader, onder teykent. 

Anthonis Cornelisse. 

Behalve deze rekening over 1549/50 is er nog een over 
1550/1 van dezelfde  rendant en; opgenomen en gesloten 
door dezelfde  personen. Deze laatste rekening is, behalve 
een klein verschil in de cijfers,  geheel gelijkluidend aan 
de bovenstaande. 

Paaraan sluit zieh aan een latere kerkerekening over 
1609 (prov. archief  Beg. n° 313), waarvan hier de ver-
korte inhoud volgt: 

Bekeninghe, bewijs en reliqua voor Cornelis Hec-
tors Cobijn, kerkmeester der kerckefabrycke  tot 
Montfoort,  die hij doet van der voorz. kercken 
incomen bij hem ontvanghen ende van den vuyt-
geuen daer jegens gedaen. Ende dese reekenin-
ghe is gestelt bij Caroli guldens van 20 st. 't stuck 
ende voorts alle ander payement daer nae ge-
reekent. 

Ordinaris ontfanck  van der kercken huysen ende earner en, 
versehenen Meye 1609. 

Onder dit Kapittel komen voor: 
Een jaar huur van 't huis aan 't oosten . . . / 18. 
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Idem van een kamer daar naast . 
Idem „ „ „ „ nevens 

. / 11. 

. / 12. 
En verder nog drie kamers daar naast, waarvoor vrye 

woning is toegestaan, en alzoo voor niet  zijn uitgëtrokken 
daaronder begrepen. Item die schoolmeester met die kyn-
dere bewoenen die sehool met die camer daer aen, ende 
soo hij, als van ouder gewoonten, geen huyr daer van 
geeft,  ergo alhier Nyet. 

(Ie somma / 41.). 

Ander ontfanck  van thinsen  en huysrenten,  versehenen 
Martini anno 1609. 

Yolgen de huisrenten uit diverse huizen, waarvan de 
toenmalige bewoners worden opgenoemd, zonder verdere 
aanduiding der ligging; t. z. bedragende . . / 9—5—6. 

(2e somma / 9—5—6). 

Ander ontfanck  van kercken lant-  en losrenten. 

In den eersten vuyt Aechten Huyberts lant daer iaer-
licx drie memorie ponden, die men betaelt met / „—10—4. 

Item Claes B. geeft  te rente jaerlicx . . f  2—15—„. 
Item A. W. 1 jaer rente uit zijn huis. . / 3—„—„. 
Item W. J. van een viertel lands . . . / 5—10—„. 
Item van H. Gk van een erf  dat geabandonneert is 

Item van J. A. C. van een erf  je van Cornelia van der 

Item heeft  die kercke op de stede van Montfoort  dar-
dalf  hondert gulden hooftsomme  jegens een penning 16, 
versehenen den eersten Aprilis, dewelcke gecomme sijn 
bij vercoopinghe van kerckegoederen, daermede 200 gulden 
lijffrenten  aen jonkheer Johan van Cats, Maarschalk, gelost 
sijn ende geemployeert tot makinge van de IJsselbrugge, 
ende is de voorsz. stede de voornoemde hooftsomme  mitten 
versehenen renten van dyen aen de voorz. kercke te re-

/ 1-»—: 

Houff / 1 - 1 2 - , 
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stitueren als deselue die, tsy om eenigb goed fce  koopen, 
die kercke te repareren ofte  anderzins te appliceren van 
doen sal hebben, en compt alhier voor ontvang het jaer 
rente, versehenen den l e n Aprilis anno 1609 /15—12—„. 

Item Thomas Gijsbertsz. Brey heeft  op rente 50 guldens 
hoofdsomme  jegens den penn. 16 bij heer Matheus Claesz. 
Cuypers, vicarius in der kerck tot Montfoort,  bij syn tes-
tament gemaekt voor seeckere dienst in denselue testa-
mente begrepen, ende compt alhier voor 't jaar rente ver-
sehenen, Martini 1609 / 3-—12-,,. 

Item ontvangen van Mattheus Andriessen van Bamber-
gen een jaer rente van de hondert gulden, die kercke 
aengekomen bij testamente van Mr. Antonis Lapidanus, 
deeken tot Naaldwijck, jegens den penning 16, versch. den 
12en Decembris 1609 / 6—5—,,. 

(3e somma / 39—7—,,). 

Ander ordinaris ontfanck  van uytgang  en erfpacht. 
Van een stuk land van de Eng . . . / „—14—„. 
Van 17 hont land / 2—10—,,. 
(4e somma / 3—4—„*). 

Ander ontfanck  van lantpachten,  voor de een helfte 
versehenen Martini 1608, voor dander helfte  Cors-
misse in den seluen jaere 1608 daer aen volgende, 

Een jaar huur van 12 morgen of  drie viertel lands op 
Rapeynen, nabij de Linschoter kerk gelegen, van dewelke 
dese kerck heeft  in een erfpacht  10 morgen van eene 
vicary in St. Peters kerck t'Utrecht in de crocht (erupt) 
om 18 loot silvers enz f  75—„—„. 

Item van 4 hond land op 't IJsselveld . / 4—„—„. 
Item van 4 hond land f  4—10—„. 
Item van 5 morgen land gelegen op den hogen polder 

/ 3—„—„. 
Item van 2 morgen op Rapijnen . . . / 12—„—„. 
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Item van 1 hond Jand op den Engh in een camp van 
12 morgen genaamd de (sie)  camp . . / 2—„—„. 

Item van I i morgen op den Engh . / 10—„—„. 
>> >> 3 99 Cattenbroek . . / 1 5 - , - , , . 
>9 99 99 99 • . / 21—„—„. 
9t 99 4 „ 99 Mastwijk . . . f  24—„—„. 
" 99 3 99 Achthouen . . / 18—„—„. 
>9 99 2 99 55 . / 14—„—„. 
9 9 9 9 99 Willeskop . / 28—j,—„. 
99 19 24 „ 19 99 . / 1 6 - , , - , , . 
>> 99 8 99 Blokland . . . / 5 0 - , , - , , . 

(5e summa / 323—10—,,). 
Ander extraordinaris ontfanck  van afgestorven  perso-

nen en dooden binnen Montfoort  (Begraafnisrech-
ten, t. z. / 72.). 

(6e somma / 72.). 

Ander extraordinaris ontfanck. 
Collecten gehouden in de kerk op Paasschen, Pinkste-

ren en de Kersdagen t. z. / 4—7—4. 
Buitengewone ontvangst bij het geven van nieuwe huur 

aan de paehters en nieuwe huurcontracten / 158. 
(7e somma / 162—7—4). 

Vuytgeef  ordinaris jegens den voorn. ontfangh. 
In den eersten betaelt (aan) den Bentmeester van mijn 

Ed. Heere van Montfoort,  van thinse naer ouder gewoonte 
f  0 - 1 4 - , , . 

Aan 't Capittel van St. Pieter te Utrecht voor erfpacht 
van een viertel land onder Mastwijck . . f  2—17—,,. 

Aan den possesseur der vicary in St. Peters croft  voor 
15 lood silvers f  12 12 „. 

Verder volgen nog betalingen van andere uitgangen, 
gaande uit de landerijen der kerk; vervolgens het tracte-
ment van den bode en den secretâris; nog een post, lui-
dende: Item aan den rentmeester van de Memorieheeren 
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der kerck tot Montfoort  die somme van tiendalve schild, 
denselven vuyt deser kercke voorsz. competerende en ver-
sehenen den 12en Januarij 1610, blijckende bij quitantie 
tot f  6—13—,,. 

Een uitdeeling aan de armen op geboren manendag 
f  8—17—,,. 

(t, z., 1 5 7 - 3 - , , ) . 
Extraordinaris vuytgeven jegens de voorsz. ontfanck. 
Diverse zaken en uitgaven voor de kerkefabriek,  bedra-

gende in ailes t. z. f  426—7—4. 
Ordinaris en extraordinaris uitgaaf  te zamen 

f  583—10— 4. 
„ „ „ ontvang te zamen 

f  327— 3—10. 
De goedkeuring en afsluiting  van het slot luidt even 

als in de beide bovengemelde kerkerekeningen en is ge-
daan door gelijke autoriteiten. 

Deze latere rekening is in zoover uitvoeriger dan de 
beide vroegere, voor de Beformatie  opgemaakt, dat daarin 
de diverse posten worden gespecificeerd,  terwijl in de vroe-
gere alleen het eindeyfer  der gezamenlijke thinsen, huis-
renten en landrenten wordt vermeld, als ook dat der pach-
ten van de landerijen, aan de kerk te Montfoort  toebe-
hoorende, zonder opgaaf  der landen. 

In 1609 behoorden alzoo 64| morgen in eigen dorn en 
10 morgen in erfpacht  tot de kerkgoederen. 

Verder zes huizen of  kameren en het schoolhuis met 
eene woning daarnaast-, een aantal uitgangen of  grond-
renten, gaande uit diverse huizen, boomgaarden of  lande-
ryen ; een kapitaal van f  250. verschuldigd door de stad 
Montfoort;  een dito van / 50. verschuldigd door Thomas 
Brey en / 100. verschuldigd door M. Andriessen. 

Andere rekeningen van de kerkgoederen, gedaan door 
de kerkmeesters, zijn niet meer aanwezig. Misschien be-
vinden er zieh nog enkele op het stadsarchief  te Mont-
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foort,  ofschoon  zij niet vermeid staan op een inventaris 
van dit archief,  opgemaakt in 1827 (in afschrift  aanwezig 
op het prov. archief),  die echter zeer onvolledig is te ach-
ten. Wellicht zijn er ook nog in het kerk-archief  der 
Hervormde gemeente te Montfoort. 

Met de rekeningen der pastoriegoederen is het nog treu-
riger gesteld. Slechts eene enkele, over 1668, is overge-
bleven, tenzij er misschien elders nog eenige schuilen. 
Deze rekening, berustende in het archief  van den rent-
meester der Memoriegoederen te Montfoort,  luidt aldus: 

Reeckeninge, bewijs ende reliqua Johan van Over-
meer, Burgemeester der stede Montfoort  voor 
den jaere 1667, ende alsulcx (volgens acte van 
de Heeren Staten 's Lants van Utrecht, in dato 
den 12en July 1594 voorleden) gehad hebbende 
de administratie van de Pastoryegoederen van 
Montfoort;  ende is gestelt bij caroli guldens tot 
20 stuyvers het stuck, ende ander payement daer 
nae gerekent. 

Ontfanck  van thienden  aen de pastorye voorsz. behoorende 
ende verpacht ofte  vercogt voor het jaer 1667. 

Den crijtenden thient van Schapen, calveren, vullens, 
bij en, etc. in dit jaer opgehangen doch niet vercocht hier 

Memorie. 
Smalenthient. 

Mathijs van Bambergen heeft  gecocht den smalenthient 
voor dit jaer 1667 om f  109—,,—,,. 

Ontvangen van de 2 stuyvers . . . . f  10—18—„. 
Grooven Coornthient. 

Het Boven Block heeft  gemijnt Rijer Wouterssen in 
'tlant van IJsselsteyn om f  106—„—„. 

Ontvangen van de 2 stuyvers . . . . f  10—12—„. 
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Het Middelblock heeft  gemeynt Cornelis Ariensen Hol-
lander om f  127—„—„. 

Ontvangen voor de 2 stuyvers . . . . f  12—14—„. 
Het Benedenbloek heeft  gemeynt Jan Geerlofsen  om 

f  2 3 - , . - , , . 
Ontvangen van de 2 stuyvers f  3—2—,,. 
Den hennep ende vlaschtiend dees Rendant om 

f  1 - 1 0 - , , . 
Ontvangen voor de 2 stuyvers . . . f  ,,—3—„. 
(Ie somma van ontfanck  f  412—6—,,). 

Ander ontfanck. 

Compt de stede Montfoort  jaerlijcx uyt de memoriegoe-
deren der kercke aldaer, tot onderhout van den predicant 
ende duytsche (hollandsche) schoolmeester met den coster 
tot Montfoort,  volgens accoort daervan sijnde in dato den 
12en July 1594 voorleden, wesende uyt den innecomen 
van de memoriegoederen des jaers 1666 . f  224—„—,.. 

(2e somma van ontfanck  f  224). 

Extraordinaris ontfanck. 

Ontfangen  van Gerrit Basteaenssen te Papencop, een 
jaer renthen, versch. Petri ad cath. 1666 . f  4—12—8. 

Ontfangen  van den Bentmeester van 't Capittel Mr. 
Henrik vnn Erckel in minderinge van reparatien aen de 
muerplatingen aen de gooth in de pastorye woninge 

f  1 0 5 - , , - , , . 
(3e somma van ontfanck  f  109—12—8). 

Ontfanck  totalis f  745—18—8. 

Uytgeeff  jegens den voorn. ontfanck. 
Compt den Secretâris van de voorwaerden der thienden 

voor 'tjaer deser reeckeningh te schryven ende andere 
diensten f  3—10—„. 



Gesciedenis  der  vicarien  in de  provincie  TJtrecht  enz. 317 

Den Gerechfcsboode  Hollant compt voor sijn ordinaris 
gagie ende verdient coopensloon (der tienden) f  2—2— 

Betaelt aen den Schout ende Cameraer van Heeswijck 
voor haer gerechtigheyt van de smalen, grooten, eoorn-, 
hennip- ende vlaschthienden dit jaer, 1667, te kerven 

f  2 - 2 - „ . 
Betaelt toi thins uyt de pastoryegoederen aen d'heer 

van Hoeflaecken  etc. als Rentmeester van de domeynen 
slants van Utrecht, versehenen Martini 1667 /*„—14—,,. 

Betaelt aen den Rentmeester van de memoriegoederen 
der kercke Montfoort,  uyt de pastorye huysinge, een uyt-
ganck versehenen als boven f  ,,—14—,,. 

Betaelt aen het Arme Oudevrouwenhuys tot Montfoort 
een jaer renthen van f  300. hooftsom,  versch. ult° Au-
gusti 1667 f  15—,,—,,. 

Betaelt aen 't voornoemde Yrouwenhuys een jaer ren-
then van f  175 hoofdsom,  versch. 12 May 1667 

f  8 - 1 5 - , 
Betaelt aen de weduwe van Willem van Duysel een 

jaer renthen van f  225. hooftsoms,  versch. 2 Julij 1667 
f  11—5—„. 

Noch betaelt aen het Vrouwenhuys tot Montfoort  een 
jaer renthen van f  125. hooftsoms,  den voorz. huyse ge-
maekt bij Merrichgien Franssen Collaerts, versch. 2 May 
1667 f  7—10-  -„, 

Betaelt aen domenie Mathias Neeff,  pastoor deser stede, 
een vierendeel jaers tractement belangende den kercken-
dienst, versch. 1 Nov. 1667 f  112—10—,,. 

Aen denselven betaelt ter saecke voorsz. voor het vie-
rendeel jaers, versch. 1 February 1668 . f  112—10—„. 

Betaelt aen denselven pastoor voor het vierendeel jaers 
tractement, versch. 1 May 1668 . . . f  112—10—,,. 

Noch aen denselven betaelt het vierendeel jaers tracte-
ment, versehenen den l e n Augusti 1668 toecomende tot 
gelijcke f  H2—10—,,. 
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Betaelt aen meester Jacob van Zoelen, duytse school -
meester, voor een jaer tractement, hem versehenen den 
l e n Pebruarij 1668 tot f  180—,,—,,. 

Aen denselven van Zoelen betaelt voor een jaer gagie 
als coster, versch. 1 Februarij 1668 . . . f  70—„—„. 

Betaelt aen den Schout van Heeswijck ende de Came-
raeren aldaer, voor het insetten van de pastoryethient 

f  2—2—„. 
Betaelt aen Peter van Broda, glasemaecker, voor het 

repareren van de glazen of  roeden en verff  in der pasto-
rye, volgens specificatie  . f  7—12—8„. 

Aen de wede van Jan Jansen Vermeulen betaelt voor 
gelevert ijserwerck of  verdient arbeidsloon in de voorsz. 
pastorye, volgens uts f  5—5—„. 

Noch betaelt aan Ariens Bijersse ter saecke voorsz. 
f  8 - 4 - , , . 

Betaelt aan Danniel Pieterssen van Nupoort, metselaer, 
voor geleverde calck, cement, sant en verdient arbeyts-
loon in de Pastorye, volgende specificatie  ende quitancie 

f  13—9—8. 
Betaelt aan Gijsbert van Lopick, timmerman, voor ge-

levert hout ende verdient loon, volgens ut s. f  1—3—„. 
Comt den heer Officier  als gecommitteerde over auditie 

ende het sluyten deser reeckeninghe . . . f  6—„—„. 
Compt de heeren Magistraten van dese reeckeninge te 

helpen hooren ende daerover te vaceren . . f  6—6—„. 
Comt den Secretâris van dese reeckeninge te minute-

ren, grosseren, dubbleren, mitsgaders van deselve voor de 
heeren auditeurs optelesen, apostilleren, sluyten ende het 
daermede conform  te maecken, als in voorgaende reecke-
ningen f  4—10—„. 

De Gecommitteerdens van het Capittel compt mede 
het hooren ende sluyten deser reeckeninge . f  6—„—„. 

Compt den Boode voor sijnen dienst op desen dage 
f  „—12—„. 
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Compt Jacob van Doeijenburch, boekbinder tot Utrecht, 
voor boecken ten dienste der Latijnsche schoole deser 
stede gelevert f  16—2—,,. 

De uytgaeft  deser reeckeningh bedraegt f  822— 9—„. 
Daervan getogen de ontfanck  . . . . /* 745—18—8. 
Soo wordt bevonden dat de Rendant meer uytgegeven 

dan ontvangen heeft,  en dat hem van de Pastorye compe-
teert f  76—10—8. 

Aldus gedaen bij Juffrouw  Joanna van Mansfelt,  weduwe 
van den Rendant, ende gehoort, gelooft,  gepasseert ende 
geslooten bij de Hooch Edelen Geboren Gestrengen Hee-
ren Wilhelm van Wijnbergen, Heer van Oucoop, Luch-
tenburch, etc., Maarschalk en Schout der voorn. stede, in 
het bijwesen van Dirck van Diemerbroeck, Burgemeester, 
Claes van Outhuyzen, Adriaen van de Poll en Jacob Obijn, 
Schepenen der stede Montfoort,  als Gecommitteerden uyt 
de Magistraet ende Gerrit van Hollant als Gecommitteerde 
van 't Capittel van Montfoort  den l e n December 1668. 

Vöör de Reformatie  en tijdens dezelve bestonden er te 
Montfoort:  I e Kerkgoederen,  onder beheer van Kerkmees-
ters — 2e Pastorieg  oeder  en — 3e Vicariegoederen  — 4e Me-
moriegoederen  en 5e Capittelgoederen  ; de beide laatste onder 
beheer van het Capittel of  de zoogen. Choorheeren. Het 
is mogelijk, dat de Memoriegoederen slechts waren een 
onderdeel van de Capittelgoederen en alzoo een onderdeel 
der administratie daarover. 

De vicariegoederen zullen waarschijnlijk wel door de re-
spectieve vicarissen, die daarvan de vruchten en inkom-
komsten genoten, beheerd zijn. Wie de Pastorie goederen 
beheerde voor de Reformatie  is onzeker; mogelijk wel de 
de pastoor zelf,  voor wiens onderhoud die moesten dienen. 
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Na de Reformatie  werd er, in 1594 of  missehien reeds vroe-
ger (bl. 315) een afzonderlijke  rentmeester over aangesteld. 

Uit de zooeven medegedeelde rekeningen der Kerkmees-
ters over 1550 en 1551 en die over 1609 blijkt, welke 
goederen tot de kerkegoederen beboord hebben, terwijl in 
de rekening van Floris van Weede, over 1586/8, rent-
meester der gebeneficieerde  goederen, fol.  150 en volg. en 
in den reeds meermalen aangehaalden Inventaris  der  Ghees-
telijche  goederen  (van 1583?) fol.  271 en volg. de goederen 
behoorende tot de pastorie- en vicariegoederen, als ook 
tot de memoriegoederen te Montfoort,  te vinden zijn, zoo-
dat het niet onbelangrijk is een uittreksel dier rekening 
mede te deelen. 

Fol. 150 en volg..— Montfoort. 

„Goederen behorende aen de pastorye binnen Montfoort." 

Behoort daeraen een huysinge met een hoff,  staende 
omtrent die kercke binnen Montfoort  ende wordt bewoont 
tegenwoordich bij Abraham Jansse, predicant aldaer. 

Noch behoren daeraen drie blocken tienden, gelegen 
boven in Heeswijck, dewelcke voor 't jaerschaer 1587, bij 
de Gecommitteerden tot de directie der geestelijcke goe-
deren (Diereetiekamer) vercoft  zijn binnen Montfoort,  ten 
prijse ende aende personen hier naer gespecificeert. 

Den 8'mallentiend  heeft  gecoft  J. S. voor f  34. 

Grove Tienden. 
Het I e block, gelegen naest der stadt van Montfoort, 

heeft  gecoft  de voorsz. S. voor f  60. 
Het 2e block, genaempt 't middelblock, heeft  gecoft 

J. M. voor f  28. 
Het 3* block, genaempt 't bovenblock, heeft  gecoft  de 

Maerschalck van Montfoort,  Cats, voor f  100. 
Van welcke voorscreve pachters, bij desen Eendant niet 

meer en zijn ontvangen dan de somme van f  236—10, 
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ende de reste bij den voorsz. predicant ofte  de Eegierders 
der stadt Montfoort,  die daervan voor mijn Ed. Heeren 
de Staten hebben te verantwoorden, dus alhier 

(in  margine).  Op die van Montfoort  te verantwoorden 
van 60 guldens 10 st. 

Yan de rantsoenen geeft  op de voorz. tienden, op yder 
gulden l i stuyver, dus . . . . . . . /* 21—18—„. 

Die voorsz. tienden sijn vercoft  over 't jaerschaer 1588, 
voor de somme en aen de personen hierna gespecificeert 
bij de voorsz. Gecommitteerden oock binnen de stede van 
Montfoort. 

Den smalen tiend heeft  gecoft  W. F. voor f  30—„—„. 

Van welke voorsz. penningen desen Rendant, deur d'al-
teratie gevallen in September 1588, niet meer ontfangen 
en heeft  dan de somme van f  100, ende de reste, so den 
rendant verstaet, eensdeels ontfangen  bij den voorsz. pre-
dicant ende eensdeels bij de Regierders tot Montfoort, 
die daervan aen mijn Ed. Heeren de Staten hebben te 
verantwoorden; dus alhier voor . . . . f  172—18—„. 

(in  margine).  Op den predicant ende die van Montfoort 
om te verantwoorden f  172—18—„. 

De rantsoenen van 't selve jaerschaer en zijn bij desen 
Rendant niet ontfangen,  maer deur Hugo van Enschede, 
diertijt Secretaris van de Oamere van de Directie, die 
daarvan voor mijn Ed. Heeren heeft  te verantwoorden. 

(in  margine).  Op Enschede, om te verantwoorden van 
dese rantsoenen — hij verantwoort hiervan in sijn 2 e re-
kening fol.  l v . 

Bij dr. en Meded. IV. 21 

f  236—10—. 

Grove tienden. 

Het I e block etc., voor 
Het 2 e block, voor . . 
Het 3e block, voor 

f  73—10— 
f  81—18—. 
f  87—10—. 
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Costerye. 
De goederen behoorende aen dese Costerye en zijn niet 

aengebracht, dus daervan tijde deser rekeninge ontfangen 
Niet. 

{in  margine).  Zij alsnoeh aengebrocht. 
Goederen behoorende aen de Choorheren in de 

kercke tot Montfoort. 
Eerst van Huysrenten.  1). 
(in  margine).  Zij hierop geachtervolcht d'oidonnantie van 

de Staten. 
In den eersten Cathrijn Hove . . . . / „—16—8. 
J. S. 3 st. 8 pen. — C. v. d. P. 11 st. 8 p. — G. S. 

7 st. — G. J. 7 st. — M. C. 4 st. — D. IJ. 4 st. — 
G. P. 3 st. 8 p. — A. S. 3 st. 8 p. — J. v. d. P. 3 st. 
8 p. — A. T. 3 st. 8 p. — G. d. D. 3 st. 8 p. — E. S. 
1 st. 1 blanck. — G. S. 3 st. 8 p. — D. G. 3 st. 8 p.— 
J. W. 10 st. 8 p. — S. 8 st. 6 p. — R. S. 1 st. — J. 
v. d. P. 7 st. — C. E. 3 st. 8 p .— Mr. S. v. d. M. 3 
st. 8 p. — W. E. 4 st. 8 p. — J. C. 7 st. — S. G. 7 
st. — Die Gasthuis meesters 3 st. — J. v. D. 5 st. — 
2 penn. — M. S. 4 st. — T. v. R. 1 st. 10 p. — 
W. A. 5 st. 2 p. — A. v. D. 14 st. — Die pastoors erf 
(pastorie) 14 st. — C. J. v. d. M. / 5—8—,,. De wed. 
v. G. / 2. — G. K. / 3. — W. B. / 3. — A. v. B. f  3. 
— M. C. / 1. — J. M. / 2. 

Hofrenten. 
De erven J. J. 32 st. — St. Jan Baptisten vicarye 10 

st. 8 p. — W. E. 1 st. 1 blanck. — G. P. 1 st. 1 blanck. 
— A. B. 3 st. 8 p. — W. C. 3 st. 8 p. 

Lendrenten. 
T. v. B. c. s. 3 st. 8 p. — M. A. / 3. — een hoff  in Hees-

1) De alhier vermelde hwisrenten  worden, even als ook de daarop 
volgende ho f  renten  en landrenten,  vermeid zonder eenige nadere om-
schrijving dan de nam en der débiteurs. 
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wijck 17 st. 1 p. — uyt die goederen van den Huyse van 
Montfoort  17 st. 1 p. — B. B. 12 st. — W. G. 7 st. 4 
p. — idem / 6. — die Gasthuysmeesters tot Montfoort 
9 st. 8 p. — D. G. 7 st. — die Kerckmeesters /6—13—„ 
— die Vicarye van St. Anthonis 16 st. — die Vicarye 
van St. Baptisten 9 st. 4 p. — 't Capittel van Naeldwijck 
f  7—10—,, — C. F. / 3—10—,, — C. J. 28 st. — Joris 
Bastiaens / 3—17—,, — F. T. / 4—4—,, — A. d. E. 
f  1—1—,, — erven J. P. / 6. — J. C. / 3. — A. v. H. 
f  2—2. — J. C. / 4—4—,, — wed. v. H. /16—10—,, — 
idem / 4—4 — wed. A. v. B. / 5. — H. v. S. / 8. — 
H. B. / 6—17—„ M. C. / 6—„—4 — uit die goederen 
van Abbenbroeck / 3—16—,, — M. A. / 1. 

Lantpachten. 
Meerlo. 

H. J. 8 mergen. 
Heeswijck. 

J. C. 8 mergen — J. C. 4 mergen — idem 7 hond — 
A. S. 8 mergen — wed. J. G. 8 mergen — M. C. 5 mergen. 

Blocklandt. 
H. J. 6 mergen — C. D. 3 mergen 

Willenscop. 
B. B. 11 merg. — C. J. 8 m. — C. B. 4 m. en 4 bond 

— A. G. 4 m. — P. G. 4 m. — W. G. 3 m. en £ hond 
— C. S. 10 m. — W. L, 1 m. — wed. J. G. 3 m. 

Polsbrouck. 
A. T. 6 mergen. 

Mastwijck. 
C. W. 5 mergen — G. G. 5 m. 

Achthoven. 
A. C. bruyckt 3 deelen van een viertel lands — J. C. 

2i mergen — J. B. m. — S. G. 4£ m. 
Cattenbrouck. 

A. O. 3 mergen 1 hond — E. H. 21 m. 
21* 
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Bapynen. 
C. A. erfpacht  4§ mergen. 

Enge. 
G. v. d. P. 2 mergen — H. J. 11 m. — idem noch op 

Isselveld 4 hond. 
d'Polder. 

Wed. H. A. 2 mergen. 
Lange Linschoten. 

J. G. 7 mergen — P. R. 2 m. 
Wanneer men de uitgestrektheid dezer verhuurde lan-

derijen bij elkander trekt, dan maakt zulks t. z. 167 mor-
gen en 400 roeden, en 4£ morgen in erfpacht.  Bij van 
Heussen en v. Bijn, Utr. Bisdom II. p. 257 worden die 
gezegd 151 morgen te bedragen, dus minder; doch het 
bedrag der Hofrenten  wordt aldaar hooger opgegeven, 
nam. / 110 en de Huysrenten f  28. Overigens zijn het 
grootendeels dezelfde  landerijen en grondrenten die ook 
in het Necrologium  vermeld staan als behoorende aan de 
Memorie  te Montfoort. 

Vicarijen. 
1°. Goederen behorende aen de Vicarye van St.  Joost 

(St. Judocus) tot Montfoort,  waervan possessoor 
is Willem G-erritse Bosschert. 

C. D. (gebruikt) in Polsbroek 3 mergen. — C. S. 2 m. — 
C. H. 2 m. — A, M. 2 m. — P. E. 4 m. — J. d. B. 5 
hond — J. H. 2 m. — E. J. 4 m. te Weerdert — W. 
M. 2 m. op Bolsweerder — J. W. 2 m. — C. W. 1 m. 
op het Isselveld — C. J. 4 m. 

2°. Goederen behoorende aen St.  Jons  vicarye tot Mont-
foort,  waervan possesseur in der tijd is Cornelis 
Cornelisse van Oudewater. 

C. J. gebruyckt 8 mergen op Hoencop, D. P. 6 m. — 
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A. J. 2 m. op Cattenbrouck — noch een rente op pelan-
den van f  2. 

3°. Goederen behoorende aen Ste  Maria  Magdalena  vica-
rye tot Montfoort,  waervan possesseur is Jan 
Jansse Roest. 

A. G. gebruyckt 5 mergen op Mastwijck — J. S. een 
halff  m. op Isselveldt — C. R. 2 m. in Willenscop — P. B. 
3 m. in de crom — W. D. m. op corte Blockland — 
P. J. bruyckt in erfpacht  4 m. gelegen in Meerlo — J°. 
B. v. d. B. bruyckt LO hondt oock aldaar gelegen — C. J. 
tot Linschoten betaelt jaerlijex 20 st. — J. A. jr jaarl. 4 

st. — Item noch een cleyn hooffken,  gelegen buyten Hees-
wycker poort ende wordt gebruyckt bij den possesseur — 
Item noch een rente uyt de goederen van het Gasthuys 
tot Montfoort,  jaerlijex 20 stuyvers. 

4°. Goederen behoorende aen St.  Jacobs  vicarye tot 
Montfoort,  waervan possesseur is Jörisphaes 
Jansse Wael. 

L. C. bruyckt 10 mergen landts min hond gelegen 
op Linschoten — C. S. 1 m. gelegen als boven — H. S. 
I i hond gelegen als boven — A. C. 2 m. in Willenscop 
— J. S. 2i m. op Isselveld — G. S. 7 hond als boven — 
G. S. c. s. een hoff  gelegen aen Schepenenbanck met een 
stuck lands — J. S. is schuldich een huysrente van 24 
stuyvers — J. T. d° van / 1—3—5 — G. R. d° van 
f  1—3- 5 — J. S. d° van 4 st. — Mr. C. v. B. d° van 
2 st. — A. v. R. d° van 1 st. — de Kerckmeesters tot 
Montfoort  d° van 12 st. — de Gasthuismeesters d° 3 st. 
8 penn. — item uyt der gemeyn Here memoriegoederen 
11 st. — W. A. d° van 6 st. — d° van f  1—3—5, dan 
hier is procès om. 
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5°. Goederen behorende aen de vicarye op St.  Anthonis 
altaer tot Montfoort,  waervan possesseur is Gielis 
van Gottingenes. 

J. S. gebruvekt 4 mergen in Willenscop; J. G. 2 | m. 
ut s.; H. v. L. 5 m. ut s.; P. B. 2J m. ut s.; J. H. 4 
mergen op Bapijnen; item eompt van een jaer rente ofte 
uytganck uit heylich leven, binnen Montfoort,  14 st.-, 
item noch een uytganck aen de Hoogstraet binnen Mont-
foort  van 14 stuyvers. 

6°. Goederen behorende aen de vicarye van een Ziel-
proven op het hooch altaer binnen Montfoort, 
waervan possesseur is Henrick Lieveus, 

C. A. bruyckt 8 mergen lands gelegen in Diemerbroeck, 
D. L. 5 m. ut s., wed. J. H. 3 m. 2 hond, G. W. 2 m., 
B. S. 24 hond; item noch een rente van f  5. des jaers 
ende betaelt eenen S. G. 

7°. Goederen behorende aen den ander de vicarye van 
een Zielproven  op 't Hooch altaer tot Montfoort, 
waervan possesseur is Joost van Nypart tot 
Utrecht. 

Deze voorz. vicarye, oock zielproven, is van gelijcken 
gegardt als de voorgaende zielproven. 

8°. Goederen behorende aen die vicarye van Onze Lieve 
Vrouwe  aldaer tot Montfoort. 

G. S. bruyckt 8 mengen lands gelegen op Blocklands, 
W. S. 2i m. in Willenscop, C. C. 4 m. in Cattenbrouck, 
B. J. 4 m. in Polsbrouck, J. S. 2 m. op Isselveld, A. 
H. 2 m. 

Van de Kerkmeesters een rente jaarl. van 12 st. — 
Uyt D. J. huys jaarl. 1 st. — Uyt M. C. huys 1 st. — 
Uyt de vicarye van St. Jan Baptisten altaer jaerl. 9 st. 
8 p. — Die Gasthuysmeesters jaarl. 8 st. — Uyt een 
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halve hoeve lands op Heeswijck toebehoorende Lodesteyns 
wed. jaarl. 15 st. — Item heeft  dese vicarye noch een 
huys staende binnen Montfoort  beneffen  't kerkhoff. 

9°. Goederen behorende aen de vicarye van H  Gasthuys 
tot Montfoort. 

Item M. B. bruyckt 5 mergen lands gelegen op Hees-
wijck, A. d. B. 4 m. gelegen ut s., wed. J. B. 1 m. op 
Isselveld, de schout te Papencop 2 m. gelegen aldaar. 

Item heeft  dese vicarye noch een huys staende binnen 
Montfoort  achter het Gasthuys. 

10°. Goederen behorende aen het E. Cruys  altaer tot 
Montfoort,  waervan possesseur is Mr. Anthonis 
Lapidanus tot Naeldwyck. 

De goederen behorende aen dese voorsz. vicarye en zijn 
alsnoch niet aengebracht. 

11°. Vicarye aen St.  Jan  Baptisten  altaer tot Montfoort, 
waervan leste possesseur is geweest Jan van Sy-
pesteyn tot Utrecht. 

De goederen van dese vicarye en zijn van gelijcken niet 
aengebracht alsnoch. 

12°. Vicarye van Ste  Niclaes  altaer tot Montfoort,  waer-
van possesseur is heer Cornelis Claesse wonende 
tot Leyden. 

Item die goederen behorende aen dese vicarye en zyn 
gelijken alsnoch niet aengebrocht. 

13°. Vicarye [op het Driekoningen altaar] van het H. 
Graff  tot Montfoort,  waervan possesseur is Ga-
briel Jansse. 

De goederen tot de voorsz. vicarye behorende en zijn 
insgelycx niet aengebrocht. 
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14°. Vicarye gefundeert  ende gelegen binnen het Man-
huys (Oudemannenhuis) tot Montfoort,  waervan 
possesseur is de zone van Aerd Dirckse van 
Leyden. 

Item de goederen aen dese vicarye behorende en zijn 
van gelijcken niet aengebrocht. x) 

Ende van den incomen van de voorz. vicaryen en heeft 
desen Rendant tijde deser rekeninge niet connen ontfan-
gen , deur oorsake mijn Ed. Heeren de Staten doen ter 
tijt alsnoch geen sekere resolutie genomen en hadden, 
nopende 't gene men soude moeten betaelen uytte voorsz. 
vicaryen, midtsgaders dat hij, Rendant, seer laet versien 
is geweest met een debitis, dewelke hij geobtineerd heb-
bende, Jan Cornelis van Causteren, deurwaerder van de 
Camere van Directie, deur bevel van Gecommitteerdens 
gereyst is tot Montfoort  aen de possessoors der voorsz. 
vicaryen aldaer wonachtich, haer insinuerende de resolutie 
van mijn Ed. Heeren opte vicaryen genomen, als 't selue 
blijckt bij sekere acte voor de voorsz. Gecommitteerden, 
mitsgaders de relatie van de voorsz. Causteren alhier ver-
thoont. Dus daervan tijde deeser reeckeninge ontvangen 

Niet. 
(in  margine).  Loquatur met de Heeren Staten — Zij 

gedaan als vore gestelt is. 
Fol. 353 dezer reekening vindt men onder de uitgaven 

van den rendant het volgende: 
„Denselven van Causteren uyt sake hij deur bevel van de 

Gedeputeerden van de Directiecamer hem hadde getrans-
porteert binnen der steede van Montfoort  met sekere in-
thirnatie aen de vicaryen aldaer. omme van haer te heb-
ben pertinente staet van den jaerlicxen incomst van haer 

1) Deze vicarien vindt men ook opgenoemd bij v. Heussen eu v. 
Rijn, Utr. Bisdom, Xl. p. 256. 
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respective vicaryen, ende ten fine  zij souden comen be-
taelen 't rechte dardendeel van de vruchten van haere 
vicaryen t'sedert den jaere 1580 versehenen ende haere 
genoten aan handen van den Rendant, volgende de reso-
lutie der Staten van den lande van Utrecht, betaelt vijff-
tien stuyvers, ende voor vijff  stuyvers bij hem verschooten 
aen Gerrit van Baer, Gerechtsbode aldaer, voor sijn as-
sistentie, hem gerestitueert gelijke vijff  stuyvers, blijckens 
quitantie, compt ergo alhier 20 st. 

Den voorsz. van Causteren van de copyen van twee 
ordonnantien gemaeckt bij de Staten 's lands van Utrecht 
op de vicaryen, so in de stadt, steden, als ten platte 
lande van Utrecht, betaelt drie stuyvers; dus alhier 3 st." 

Men vindt hier alzoo afzonderlijk  de pastorie-, memorie-
en vicariegoederen met name vermeld, zooals die in 1588 
waren, terwijl daaruit ook blijkt, dat deze drie soorten alle 
geacht werden te vallen onder de bepaling van art. 5 van 
het Redressement op de geestelijke goederen van 1586 en 
te brengen onder het beheer van den ontvanger der ge-
ben. goederen, krachtens die verordening aangesteld. 

Capittelrekeningen of  afzonderlijke  rekeningen over het 
beheer dier Memoriegoederen voor de Reformatie  zijn niet 
aanwezig; doch het lijdt geen twijfel,  dat zulks toen ge-
voerd werd door de Memorieheeren, d. i. het Capittel, 
daar zulks genoegzaam blijkt uit het slot van het reeds 
gemelde Necrologium, dat in de 16e eeuw schijnt opge-
maakt te zijn en door latere bijvoegingen van eene andere 
hand is bijgehouden, zooals uit eenige daarin voorkomende 
datum's (o. a. 1555) is af  te leiden. 

Na de Reformatie  werd er een rentmeester over deze me-
moriegoederen aangesteld door de Staten of  den toenmaligen 
Burggraaf;  ten minste met diens medewerking en goedvin-
den. In de natemelden acte van verkoop van het Burggraaf-
schap en de heerlijkheid Montfoort  door den toenmaligen 
Burggraaf  Ferdinand Philips, Vrijheer van Merode, Mar-
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quis van Westerloo, Graaf  tot Olm, Burggraaf  tot Mont-
foort,  etc, van 11 Augustus 1648 wordt dan ook, onder 
de beambten die de heer verkooper had aangesteld en die 
hij conditioneerde dat hun leven lang in hunne bediening 
en bezoldiging moesten gehandhaafd  blijven, opgenoemd 
Dirck van Erckel, Stadhouder van de leenen van Mont-
foort  en tevens „Rentmeester van de goederen behorende 
aen het Borghgraefschap  van Montfoort  ende van de me-
moriegoederen in de kercke aldaer, mitsgaders van de goe-
deren en inkomsten specterende aen de vicarye ten behoeve 
van het Manhuys gemortificeert."  Uit deze bewoordingen zou 
men kunnen opmaken dat hij de goederen der andere vica-
rien in de St. Janskerk gefundeerd  niet administreerde, tenzij 
dat deze mede zijn begrepen onder de memoriegoederen. 

Na zijn overlijden, in 1660, werd, in 1666, Johan Both, 
oud Burgemeester te Montfoort,  door de Staten aange-
steld tot Bentmeester over de goederen gefundeert  binnen 
de stad Montfoort,  met last om jaarlijks rekening te doen: 
yjOlleen  voor de  heeren van de  reekenJcamer  deser  provincie,  ende 
hem voorts te reguleren nae de instructie op den 25en May 
1666 dienaengaende (door de Staten) gearresteerd." 2) 

Later werd dit rentmeesterschp over de Memoriegoede 
ren gecombineerd met dat der pastoriegoederen, onder de 
benaming van Rentmeester  der  Memoriegoederen  en geregeld 
bij eene instructie van 17 Mei 1765, (prov. arch. Beg. 92, 
D. 84, f.  198), later vervangen door eene instructie, den 
23en Julij 1818 door Gedep. Staten van Utrecht vastgesteld, 
en vervolgens weder gewijzigd door de thans nog geldende 
van 22 Maart 1866. 

1) Zie deze acte van koop en verkoop bij Matthaeus,  de nobilitate 
pag. 809 en Stroband  pag. 75. 

2) Zie deze benoeming en Instructie in de Registers n° 92 prov. 
archief  van acten, commissien en instructien van de Staten en Ge-
dep. Staten (gedr. Inventaris bl. 24) in Deel 38, 2e gedeelte, fol.  8 
en Deel 36 fol.  69 seqq. 
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De rekeningen zijn aanwezig van de jaren 1764*. 1770, 
1784* 1785* 1791—5, 1795* 1796* 1797* 1799, 1800*, 
1801—4* 1811/2, 1813—17, 1819 tot op den tegenwoor-
digen tijd. De met * gemerkte zijn op het prov. archief  en de 
overige in het archief  van den tegenwoordigen rentmeester 
aanwezig en, van af  1872, ook in duplo gedeponeerd ter 
secretarie van Gedeputeerde Staten, die jaarlijks de reke-
kening opnemen en goedkeuren en verder de aanstelling 
hebben van dien rentmeester, die aan hen ondergeschikt 
is, zonder dat het kerkbestuur te Montfoort  iets over hem 
te zeggen heeft. 

In welk jaar deze combinatie der beide rentmeesterschap-
pen heeft  plaats gegrepen is onzeker, in ieder geval na 
1667 doch niet later dan in 1763. 

Van de vroegere rekeningen der Memoriegoederen, na 
Eeformatie,  door den rentmeester Dirk van Erckel en diens 
opvolgers opgemaakt, is er geene enkele aanwezig gebleven 
en van de afzonderlijke  rekeningen van de pastoriegoede-
ren slechts ééne, de hierboven medegedeelde over 1667. 

Wij kennen dus de ontvangsten en uitgaven der Me-
moriegoederen alleen op een tijdstip toen zij reeds met 
de pastoriegoederen ŵ aren vermengd. Echter komen in 
die gecombineerde rekeningen de ontvangsten wegens de 
memoriegoederen en die wegens de pastoriegoederen in 
afzonderlijke  hoofdstukken  voor, zooals den lezer kan blij-
ken uit eene vergelijking dier rekening der pastoriegoede-
ren over 1667 met de onderstaande oudste nog aanwe-
zige rekening der gecombineerde administratien, loopende 
over het jaar 1764. 

Dit gemis van vroegere rekeningen der memoriegoede-
ren te Montfoort  wordt eenigszins verholpen, ten minste 
voor zoo veel betreft  de Uitgaven, door een Manuaal van 
de Ordinaris  lasten  die  uyt het innekomen der  voorsz. memo-
riegoederen  tot  noch toe sijn ende  moeten worden  betaalt,  te 
vinden achter de zooeven gemeide instructie voor de rent-
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meesfcers  dier goederen dd. 25 Mei 1666 (prov. arch. Reg. 
n° 92, D. 36, fol.  71), waarin als uitgaven vermeld staan: 

„Aen de predicant ende coster met den duytschen sehooi-
meester t'samen jaarlijks / 224. — Den predicant voor-
noemt sijn gagie / 300. — Aen den Rentmeester van de 
goederen van Büchel t'Utrecht een jaar rente, verscho-
nende 1 April. — Mr. Henriek van Erckel, als't recht heb-
bende van haar Excellentie van Westerloo, een jaer rente 
van / 240 hooftsoms,  spruytende uyt saecke van vercofte 
grafsteden  , verschijnt den lesten January, / 9—12—„. — 
In December en Januario na ouder gewoonte, te deylen 
aen den armen binnen Montfoort  vier deylingen uyt elck 
aen ses schepel, makende t'samen ses mudden Montfoort-
sche mate ofte  acht mudden een schepel Utrechts, be-
loopt — Voor impost, malen ende backe — 
Tot keersen in de kercke, jaarlijks / 45. 

Cor  ting  en. 

Jan Thonis c. s. corten van /6—„—8; 10 st. — Gerfie 
op de pomp van / 16. ; / 2. — Abel Willems van / 3. ; 
4 st. ; — 8 penn. 

Capitalen waarvan de renten lopen tot laste van 
de voorsz. memoriegoederen. 

Hillegund van de Poort iegens een capitael van f  163, 
verschijnt 1 November f  6—14—8. — Deselve iegens een 
capitaal van f  132, vers. 10 Martii f  5—5—7. — Mr. 
Henriek van Erckel van f  800 capitaals op de rekeninge 
van anno 1660 fol.  l l v voor extraordinaris ontfangh  ge-
bruyckt, vers. 11 Martii f  32. — d'Erfgenamen  van Dirck 
van Erckel van f  400 capitaals op de rekeninge de anno 
1660 voor extraordinaris ontfangh  gebracht, vers. 23 April 
f  16. — Deselve van f  145 hooftsoms,  die noch resteren 
van een capitaal van f  400, op de rekeninge de anno 1661 
voor extraordinaris ontfang  gebracht, vers. 15 October 
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f  5—16—„. — Deselve van / 1261—5—„ hooftsoms,  die 
gemelte Dirck van Erckel bij zijne rekeninge van de me-
moriegoederen de anno 1661 toequam, vers, den 10en Sep-
tember f  50. 

Aldus gedaen ende gearresteerd ter vergadering van de 
Ed. Mo. Heeren Staten 's lands van Utrecht op den 25en 

Martii 1666. 

Voigt alsnu de oudste rekening over de gecombineerde 
memorie- en pastoriegoederen over 1764. 

Beekening, bewijs en reliqua, dewelke is doende 
Jan Hovy, Rentmeester van de Memoriegoederen 
der kercke tot Montfoort,  aan de Ed. Mo. Hee-
ren Staten 's lands van Utrecht, van zoodanigen 
ontfang  - ende uytgave als denzelven gehad heeft 
over den jaaren, verscbeenen den l l e n November 
1764, gesteld bij Caroli guldens van 20 stuyvers 
of  40 grooten Vlaams en andere payement naar 
advenant. 

Ie. Ontfang  in de piaatze van landpagten van 
den landerijen, die verkogt zyn in 't slot 
der voorige reekening. 

De landpagten van de landeryen, die behoord hebben 
aan de memoriegoederen der kerk tot Montfoort,  welke 
Haar Ed. Mogende hebben verkogt, bedragen te zamen 
eene somma van f  2076—4—4, tot betaling van welke 
somme haar Ed. Mog. ordonnantie hebben verleend op 
het Comptoir van den 20en en 40en penning alhier, het 
jaar versehenen Corsmis 1764, volgens distincte ordon-
nantie f  2076—4—,,. 

Bij het slot der vorige rekening over den jaare versch. 
den l l e n Nov. 1763, gehoord en gesloten den 6 e n Eebr. 
1766, overgeschoten eens somma van . . f  42—8—„. 

(Ie somma van ontvang bedraagt f  2118—13—2). 
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2e. Ontfang  van uytgangen ende huysrenten, 
versehenen Martini en Corsmis 1764. 

Onder deze 2e ontvangst worden verantwoord 33 uit-
gangen, gaande uit huizen te Montfoort  in diverse stra 
ten, tot een bedrag van enkele stuivers ieder (behalve die 
gaande uit het huis van den oud-Burgemeester W. van 
Emmerik op het Kerkhof  ad f  2.); de laatste post is ver-
meld als volgt : „Uyt Haar Ed. Mogende Pastoryhuy-
zinge binnen Montfoort,  word jaarlijks betaalt / „—14—„. 

(2e somma van ontfang  f  11—10—„). 

3e. Ontfang  van Hofrenten  , versch. Martini 1764. 

Van T. V. een uitgang uyt zijnen hof  of  boomgaard buy-
ten de IJsselpoort . . . f  1—12—„. 

Van denzelven nog een uitgang uit gemeiden hof 
f  „ - 3 - 8 . 

1 Î 11 11 11 11 55 hof 
f  , - 3 - 8 . 

Yan de heer Burgemeester Jan Hovy een uytgang uyt 
zijn boomgaard buyten de IJsselpoort . . f  „—1—12. 

Yan den heer A. een uitgang uit zijn boomgaard 
f  ,—1—12. 

(3e somma van ontvang f  2—2—8.) 

4e. Ontfang  van obligatien  en renten. 

De erfgenamen  van Jan Janssen van Yreeswijk zijn 
schuldig een jaar renten van f  25., versch. 27 Sept. 1757 
en alzoo, volgens gerechtelijke certificatie,  voor meer dan 
30 jaren is dood geweest, zo heeft  den rendant daarvan 
niets kunnen bekomen ; dus Memorie. 

Ontfangen  van Jacobus van Ek en N. Wijkersloot f  16, 
gaande uyt 8 mergen land leggende in Snellerwaard, komt 
alhier over 'tjaar 1764 f  16—,,—„. 

(4e somma van ontfang  f  16.). 
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5e. Ontfang  van Land-  en Huysrenten. 

Van J. J. van S. zijn successeurs, uit zijn land aan den 
tiendweg, versch. Martini 1764 f  „—3—8. 

Van P. M. uyt zijn hofstede  op Heeswijk, vers, ut s. 
g , , - 1 7 - 2 . 

Van den heer Burgemeester J. H. uyt 2 mergen land 
gelegen op Heeswijk, vers, ut s f  „—17—2. 

Van den Rentmeester van 't Gasthuys binnen Mont-
foort  een uitgang gaande uyt gemelden Gasthuyse 

f  „-9-8. 
Van den Rentmeester van de Geestarmen binnen Mont-

foort  een uytgang vers, ut s f  „—7—„. 
Den rendant brengt alhier als uyt zijns zelfs  handen : 
Ontfangen  wegens eenen uytgang gaande uyt de kerke 

binnen Montfoort,  versch. ut s f  6—14—„. 
Juffr.  Modees, in de plaatse van Jan de Bond, plagt 

jaarlijks te betaalen de rente van f  300., dan alzoo het-
zelve bij den vorigen rentmeester is afgelost,  dient zulks 
voor Memorie. 

Ontfangen  van de erfgenamen  van wij 1 en jufvrouw  Duur-
hout, Jan Hovy en Peter van Wijk een uytgang uyt haar 
land op Heeswijk, vers, ut s f  6—„—„, 

Den Rentmeester van Abbenbroek plagt jaarlijks te be-
talen / 3—6—„ interessen van / 86., waarvan de succes-
seurs niet meer te vinden zijn, gelijk gebleken is volgens 
gerechtelijke certificate  bij den voorigen rentmeester, dient 
zulks voor Memorie. 

(5e somma van ontfang  f  15—8—12). 

6e. Ontfang  van Erf  renten. 

Ontfangen  van den Heer Balthazar Strik van Linscho-
ten, een erfpacht  van 5 mergen land leggende op Rap-
pijne, komt alhier het jaar versch. 1764. . f  4—10—„. 

(6e somma van ontfang  f  4—10—„). 
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7e. Ontfang  van Kerkethins  en Huysrenten, 
waarvan voor desen is reekening gedaan 
voor de Magistraat van Montfoort  en nu, 
volgens Resolutie van Haar Ed. Mog. dat 
die voortaan voor Welgemelde Haar Ed. 
Mo. moet worden gedaan, verscheenen 
Martiny 1764. 

Volgen alsnu 16 uitgangen uit huizen in de Nobelstraat ; 
1 in de Havenstraat f  2.—, 1 in de Vrouwenhuisstraat, 
3 in de Peperstraat, 1 in de Keizersstraat en 1 in den 
Ouden Boomgaard ad f  1.—, alle ten bedrage van eenige 
stuivers, behalve de beide bovengenoemde van f  2.— en f  1.—. 

(7e somma van ontfang  f  7—15—4). 
8e. Ontfang  van Hofrenten  over den jaare 1764. 

Van H. S. aan den Haavenbrug uyt zijn land jaarlijks 
3 memorie ponden, die men betaalt met . f  „—10—8. 

J. d. B. plagt jaarlijks te betalen uyt zijn buis dat ge-
staan heeft  op de Agterstraat, hetgeen in den oorlog 1672 
is geruineerd, volgens gerechtelijke certifieafcie  ; dus Memorie. 

Van gelijken plagt GL J. d. J. te betaalen f  1.— uit 
zijn huys in de Zevenhuysstraat, hetgeene als boven ge-
ruineerd is; dus Memorie. 

De stad Montfoort  is schuldig jaarlijks te betalen de 
renten van f  250.— capitaal, verscheenen den 1 April 
1764, dan alzoo  de  stad  daar  weder  pretensie  tegens sustineerd 
te hebben en daarom  niets  van heeft  können bekomen, diend 
zulks  voor Memorie. 

(8e somma van ontfang  f  2—10—8). 

9e. Ontfang  van Kerke  Erfpagten. 
De Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland 

en "West Vriesland, zijn jaarlijks schuldig te betalen 
f  2—10—„ van 7 hond land, liggende op den Eng, op 
verzuym van de erfpagt  versch. Drie Koningen, f  2—10— 

(9e somma van ontfang  f  2—10—„). 
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10°. Anderen ontfang  van gestorvene perzoo-
nen, het openen van de graven in de kerk 
of  op het kerkhof,  die alhier zyn gestorven 
of  begraven in den jaare 1764. 

Voigt de specifieke  opgaaf. 
(10e somma van ontfang  der begravene personen 

f  300—18—,,). 

11°. Ontfang,  van verhuurde en verkogte graf-
Steeden  in de kerk van Montfoort,  over den 
jaare 1764. 

Den 24 Maart verhuurt een grafstede  voor de huys-
vrouw van J. v. d. H. . . * f  5—„—„. 

Den 26 Junij verkogt een grafsteede  aan C. v. it. 
N° 69 f  1 5 - , , - , , . 

(11e somma van ontfang  f  20—„—„). 

12°. Ontfang  van de Pasthory  Tienden  over den 
jaare 1764 leggende onder Heeswijk. 

Den krijtenden tiend van sehapen, beijen, kalveren en 
verkens is niet opgeveylt en vervolgens ook niet verpagt, 
hetwelk alhier is dienende voor Memorie. 

Den smallen tiend heeft  gepagt T. d. J. voor f  70—,,—„. 
Eanzoen 5—5—„. 
Het bovenste blok heeft  gepagt J. O. voor „ 40—,,—„. 
Eanzoen 3—„—„. 
Het middelste blok gepagt door C. v. E. „ 125—„—„, 
Eanzoen 9—7—8. 
Het benedenste blok gepagt door J. O. „ 52—,,—„. 
Eanzoen „ 3—18—„. 
(12e somma f  308—10—8). 
Totalis summa van ontfang  deeser Eeekening 

f  2538-,,—4. 
Bij dr. en Meded. IV. 22 
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TJytgave tegens den voorstaanden ontfang 
van de Memorie-goederen. 

Betaald op de verpagting der pastorij-tienden over den 
jaare 1764, volgens specificatie  staande achter de pacht-
cedulle, de leges van de Heeren Gecommitteerde ende 
verdere suppoosten van Haar Ed. Mog. t. z. f  64—17—„. 

Ie somma van uitgaaf  f  64—17—„). 

Betaald aan den Eerwaarden Heer Jan van der Voort, 
bedienaar des Goddelijken woords te Montfoort  een jaar 
ordinaris en extraordinaris tractement, benevens f  10.— 
classisgeld en f  10.—. voor zant in den thuyn : f  870.—. 

Betaald aan den Eerwaarden Heer Jacob Albert Vos, 
medebedienaar des Goddelyken woords te Montfoort  voor 
het waarnemen der 4 classicale vergaderingen over den 
jaare 1764 f  10—„—„. 

Betaald aan H. van "Wijk als boode van het Capittel 
van Montfoort,  een jaar tractement . . . f  18—„—„. 

Betaald aan W. Spendel in qualiteit als Bentmeester 
van het Oude-Vrouwenhuis binnen de stad Montfoort 
f  400.—, bij deze kerke jaarlijks, volgens resolutie en ap-
poinctement van Haar Ed. Mo. in dato 21 Dec. 1669 
wordt gecontribueerd tot subsidie en onderhoud van het 
Arme-Oudevrouwenhuis gealimenteerd wordende, over den 
jaere versch. Paasschen 1764 f  400.— 

Betaald aan J. van Ek als schoolmeester, koster en voor-
zanger binnen Montfoort  f  250.— 

Nog betaald aan J. v. Ek een jaar tractement voor 
het waarnemen, opwinden en schoonhouden van het orlogie 
en het stellen van de klokken op den tooren f  44.—, 
benevens nog f  12.— voor zijne extraordinaris diensten, 
beide over den jaare versehenen 1 Maart 1765. f  56.—. 

Betaald aan den Eerwaarden Heer Moltzer, bedienaar 
des Goddelijken woords tot Montfoort  1 jaar, 1 maand en 
24 dagen f  116,—, zyn Eerw. voor een gratificatie  toe-
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gelegd gedurende het leven van den Eerw. Heer J. van 
der Voort, jaarlijks f  100.— volgens resolutie van Haar 
Ed. Mo. de Heeren Staten in dato 18 April 1764 /116.—. 

(2e somma van uitgaaf  f  1726.—). 

Ordinaris kortingen over den jaare 1764. 

Körting op een uitgang van f  16.— gaande uit 8 mer-
gen land gelegen onder Snelrewaard ad f  2.—, en dito 
korting van 10 st. op een uitgang uit een land op Heeswijk. 

(3e somma van uitgaaf  f  2—10—„). 

Andere lasten van ordinaris uytgeven. 

Uitdeeling brood aan de armen: 11 mud en 1 schepel 
witte tarwe f  95—6—14, aan bakloon f  15—15—„ en 
belasting op 't gemaal f  36.— t. z. . f  147—1—14.—. 

Voor geleverde kaarssen, als van ouds f  o0.— en f  25.—, 
^ z f  75—,,—„. 

De capitaalen welke gestaan hebben ten laste van de 
kerk of  pastorie dezer stad Montfoort  zijn, volgens reso-
lutie van Haar Ed. Mog. in dato 9 November 1737, bij 
den vorigen rentmeester aan de respective houders afgelost 
dus voor Memorie. 

Het Capittel is schuldig jaarlijks te betalen een uytgang 
ter somma van f  6—14—„ uyt de kerk tot Montfoort, 
welke somme den Rendant hierboven wel in ontfang  heeft 
gebragt, maar vermits Haar Ed. Mog. Heeren van Mont-
foort  zijn, zo werd hetzelve alhier wederom bij verhaal 
in uytgave gebragt over den jaare 1764. . f  6—14—„. 

(4e somma van uitgaaf  / 228—15—14). 

Uytgave wegens de Kerckegoederen wegens 
den vorenstaanden ontfang,  daarvan voor dezen 
is rekening gedaan voor de Magistraat der stad 
Montfoort  en volgens resolutien en aanschrij-

22* 
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vingen van Haar Ed. Mog. dat die voortaan 
voor welgemelde Haar Ed. Mog. moeten wer-
den gedaan. 

Betaalt aan den Rentmeester van de Domainen van de 
Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht een uyt-
gang over den jaare 1764 f  „—4—,,. 

Nog aan den Rentmeester van het Geesthuys te Utrecht 
11 stuyvers van een jaar erfpacht  van 8 hond land op 
Mastwijk. . . . • , / „—11—„. 

Aan den Rentmeester van St. Paulus een jaarlijksch 
uytgang van 4 stuyvers f  „—4—„. 

Aan M. P. voor leverantie van Spaanse wijnen op het 
celebreren van het Hoogwaardig Avondmaal des Heeren 
gebruykt in 1764 f  36—,,—,,. 

Aan bakker de Jong voor leverantie van het brood 
voor idem / 4—„—„. 

Aan D. V. klapwaker der stad Montfoort,  een jaar 
klapgeld, waarop de kerke, volgens resolutie van de Ma-
gistraat is gesteld over 1764 f  2—,,—„. 

(5e somma van uitgaaf  f  42—19—„). 

6°. Uytgaave van de pastorijgoederen tegens 
den vorenstaanden ontfang,  daarvan voor 
desen is rekening gedaan voor de Magis-
traat der stad Montfoort  en volgens reso-
lutie en aanschrijving van Haar Ed. Mog. 
dat die voortaan van Welgemelde Haar 
Ed. Mog. moet werden gedaan. 

Betaald voor het kerven van de pastorytienden over 
den jaare 1764 / 4—4—„. 

Betaald aan den Rentmeester van de Domainen 's lands 
van Utrecht een jaarlijkse tins uyt de pastorij buy singe 
over den jaare 1764 / „—14—„. 

Den Rendant heeft  aan zijns zelfs  handen betaalt 14 
stuyvers, zijnde een jaarlijksen uytgang uyt de pastorij-
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huisinge en hier vooren in ontvangh verantwoord over 
den jaare 1764 / „—14—„. 

(6e somma van uitgaaf  f  5—12—„). 

7°.  Andere lasten en extraordinaris uytgaave 
tegens den voorenstaanden ontfangh. 

Volgen alsnu een aantal posten voor uitgaven van het 
schoonmaken der kerk, leverantien en arbeidsloonen voor 
reparatien aan de kerk, den toren, de pastorie en het 
schoolhuis, voor brandhout ten dienste van den kerken-
raad, tractement van den hondenslager, opwinder van het 
uurwerk op den toren, leverantien van kaarsen en olie, 
en het maken van een gordijn aan den stoel van den Heer 
Maarschalk en wyders ten slotte nog / 4,— voor papier, 
pennen en inkt tot het annoteeren van den ontvang en 
uitgave van de Memoriegoederen, als van ouds, met f  3.— 
voor het leveren en overbrengen van 't recueyl aan Haar 
Ed. Mog. 

(7e somma van uytgaaf  f  863—13—„.) 

Anderen uytgave van gagien en leges deeser 
rekening. 

Aan den rendant de 30 e n penning van den ontvang 
f  84—12—„. Den secretâris v. S. voor vacation ten 
tijde deeser rekeninge, als van ouds, f  3.—. Den secretâris 
van Haar Ed. Mog. Einantie voor vacatie ende penne-
voeren f  4.— en f  1—10—„ voor het collationeeren van 
het dubbel der rekening. Den Eentmeester voor het mi-
nuteren en dubbeleren f  25.—. Idem voor de bordereilen 

1) Alle deze uitgaven vindt men ook vermeld in een manuaal der 
uitgaven van de Memoriegoederen, opgenomen in de notulen van 
G-edep. Staten, achter de instructie van den rentmeester dier goede-
ren van 17 Mei 1765 (prov. archief.  Reg. 92 Dl. 84, fol.  198&vlg.). 
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f  2—10—„ en f  3—3—„ voor de ordonnantie van de 
subsidie over den jaare 1764. 

(8e somma van uytgaaf  f  123—15—„.) 
Totale uitgaaf  f  3038—2—4 

„ ontvangst f  2538—„—4 
f  5 0 0 - 2 - , , . 

Aldus gehoord en gesioten bij mijne Heeren die Gecom-
mitteerdens van de rekenkamer deser provincie op den 
21 Julij 1761. 

De latere rekeningen van de memorie (en pastorie-) goe-
deren, even als de tegenwoordige, komen hoofdzakelijk  geheel 
overeen met de bovenstaande, behalve eenige wyzigingen. 

1°. Het vaste zoogen. subsidie  van f  2076—4—4, dat uit 
het Comptoir van den 20en en 40en penning werd bestre-
den, komt steeds tot dit zelfde  bedrag voor in de aan-
wezige rekeningen tot in het jaar 1803/4 (die van 1805 
tot 1808 ontbreken); doch in de rekening over 1809/10 
wordt het, als niet ontvangen, voor memorie gebracht, ter-
wijl het in die over 1811/12 tot een bedrag van f  1480—8—8 
is geboekt, als ontvangen subsidie over de jaren 1808 en 
1809. Vervolgens verdwijnt het weder, totdat het in de 
rekening over 1819 en volgende jaren voorkomt ten be-
drage van f  740,225 (waarover nader). 

Behalve dit gewone en vaste subsidie van f  2076—4—4 
wegens de verkochte landerijen vindt men in de vroegere 
rekeningen, van tijd tot tijd, nog een buitengewoon subsidie 
van afwisselend  bedrag, om het te kort in de administratie 
te dekken, als het nadeelig saldo der rekeningen te zeer 
was aangegroeid, zoodat het niet door een batig slot van 
vroegere jaren of  door een tijdelijk voorschot van den 
rentmeester kon verholpen worden. 

Zoo  vindt men o. a. in de rekening over 1770 een der-
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gelijk buitengewoon subsidie van f  1125; in die over 1791 
ad f  1400; in 1792 ad f  1000 enz. 

2°. De ontvangst van erfpachten,  landrenten of  ou«d-
eigens, huisrenten en hofrenten  vermindert gaandeweg, 
waarschynlijk een gevolg der resolutie, door de Staten ge-
nomen den 21. Mei 1661, waarbij zij, gezien: „de speci-
ficatie  van uitgangen, huisrenten, hofrenten,  landrente n 
en erfpachten,  behoorende o. a. aan de Memoriegoedere n 
der kercke van Montfoort,  mitsgaders de annexe memorie 
van Dirk van Erckel, rentmeester van Montfoort,  en h est 
appointement hem daarop bij de Heeren Ed. Mog. Gede-
puteerden den 11. January 1660 dezen aangaande gege-
ven" — hunne Gedeputeerden authoriseeren om: „teil 
meesten oorbaar en minsten koste te procederen tot afkoo  -
ping van al die uitgangen, huisrenten, hofrenten,  land-
renten en erfpachten." 

3°. De ontvangst van begravingsrechten en huur vara 
grafsteden  komt, na 1830, wegens het verbod van begra-
ven in de kerken, niet meer voor. 

4°. Komen in de latere rekeningen voor: de renten vam 
inschryvingen in het 21/2°/0 en 3°/0 Grootboek der Natio-
nale schuld, thans geklommen tot f  8600 en f  10500. In 
de vroegere rekeningen ontbraken die, toen het fonds-
meestal nadeelig sloot, en met diverse opgenomen kapi-
talen was bezwaard, die echter successievelijk weder zijn 
afbetaald. 

1) Het comptoir der Memoriegoederen te Montfoort  was voor de 
Staten ook al geeue voordeelige zaak, evenmin als de meeste dier 
comptoiren, gesproten uit gewezen geestelijke goederen; want behalve 
deze buitengewone subsidien moesten de Staten van tijd tot tijd den 
Rentmeester van dit comptoir gelden verstrekken' tot aflossing  van 
opgenomen kapitalen. Zoo werd o. a. in 1736 daarvoor door de 
Staten aangewezen eene som van ruim f  3000 uit de genegotieerde 
penningen der veenlieden. 
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5°. Onder de uitgaven zijn de posten, wegens tracte-
menten van den schoolmeester en koster, in de rekening 
over 1809 en volgende voor memorie vermeld, zooals 
daarin is aangeteekend, wegens een verbod, den rendant 
gedaan door den Landrost en Assessoren van het Depar-
tement Utrecht, de dato 19 Junij en 9 December 1807. 

6°. Is de uitkeering van f  400.— 's jaars aan het Oude-
vrouwenhuis te Montfoort  gestaakt, ingevolge eener der-
gelijke resolutie van 13 November 1807, als ook de uit-
deeling van brood aan de armen. 

7°. Na 1830 vervalt ook het tractement van den dood-
graver, zoodat thans geene andere tractementen betaald 
worden, dan die voor het opwinden en smeren van het 
uurwerk in den toren. 

Daarentegen komt, behalve de uitgaven voor reparatie 
en onderhoud van kerk en toren, pastorie en het school-
gebouw, even als voorheen, in de latere rekeningen voor 
een nieuwe post voor assurantie voor brandschade dier 
gebouwen. 

Het fonds,  of  hoe men het ook noemen wil, van de 
Memoriegoederen te Montfoort  bestaat dus thans slechts 
voor een klein gedeelte uit goederen afkomstig  van de 
Memorien, in der tijd in de kerk van St. Jan te Montfoort 
gefundeerd  en onder beheer geweest van het Capittel, 
namelijk uit een gedeelte der erfpachten,  land , huis- en 
hofrenten  daarvan afkomstig,  die niet zijn afgekocht  en 
alzoo in de tegenwoordige rekeningen opgenomen, terwijl 
de overige goederen, in die rekeningen thans vermeld, be-
hooren tot de voormalige pastoriegoederen en enkele uit 
gangen, misschien, tot de vroegere kerkgoederen. Grooten-
deels bestaan de bezittingen van het fonds  thans in de 
pastorietienden, die niet afkomstig  zijn van de memorie-
goederen, en de in den laatsten tijd opgespaarde kapita-
len, ingeschreven op de Grootboeken der nationale schuld. 

Men zou dus het fonds  thans eerder een fonds  der 
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pastoriegoederen , dan der memoriegoederen kunnen hee-
ten, ofsehoon  vroeger deze laatste de meerderheid uit-
maakten. 

De f  740,225, die hei fonds  jaarlijks van den Kerken-
raad ontvangfc,  als bijdrage tot het onderhoud van kerk en 
pastorie, rekenen wij niet mede, daar het fonds  dit bedrag 
jaarlijks wel ontvangt van den Kerkenraad, doch deze het 
bekomt van den ontvanger der registratie en domeinen, 
d. i. het Bijk, om het dadelijk weder te störten in het 
fonds  der Memoriegoederen, dat niets anders is en ge-
weest is dan een Bijksfonds,  zooals nader zal betoogd wor-
den. Het Bijk geeft  dus längs een omweg een subsidie 
aan zijn Bijksfonds  der Memoriegoederen. 

Tijdens de Beformatie  en de daaruit voortgevloeide secu-
larisatie der geestelijke goederen, waren er, als gezegd, 
te Montfoort  : kerkgoederen, pastoriegoederen, vicarie-
goederen en daarmede gelijkstaande memoriegoederen, 
laatstgemelde beheerd wordende door het Capittel of  de 
zoogenaamde Choorheeren, en wijders capittelgoederen, 
mede onder beheer van het Capittel. 

De Kerkgoederen en speciaal de landerijen, vermeld in 
de hierboven medegedeelde rekeningen van den Kerkmees-
ter (bl. 307 en 310), bleven, als vroeger, onder beheer 
van de Kerkmeesters, volgens de bepaling gemaakt bij de 
aanneming van art. 5 van het Redressement op de geeste-
lijke goederen, van 1586: dat onder de goederen in dat 
artikel vermeld, „nyet gecomprehendeert en sullen wesen 
die goederen gedestineert tot reparatie ende onderhoudinge 
van de Kercke." Zie Bijl. A. 12. 

De pastorie- en vicariegoederen echter, onder welke 
laatste de memoriegoederen mede waren begrepen, als 
zijnde een soort van vicarien of  wel beneficien,  mede in 
art. 5 genoemd, vielen, zoo te Montfoort  als overal eiders, 
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in de termen van dat artikel Zij werden geseculariseerd 
en daardoor eigendom  van de Staten, zooals hieronder in 
§ 2 van het Utrechtschs vicarierecht breedvoeriger zal wor-
den betoogd en uiteengezet. Bovendien werden deze beide 
soorten van goederen, t. w. pastorie- en vicariegoederen, 
zoowel die in de steden als ten platten lande aanwezig, tot 
één enkel fonds  of  comptoir samengesmolten, waarvan de 
Staten eigenaars waren, die daaraan de bepaalde bestem-
ming gaven, dat inkomsten daarvan zouden worden aange-
wend tot betaling van de traktementen der predikanten, 
naar eenen vasten maatstaf  voor de geheele Provincie, als 
ook tot onderhoud van kosters en schoolmeesters, invoege 
als zulks vroeger (bl. 135) reeds is uiteengezet. 

Het lag dus voor de hand, dat de in 1586 voor de ge-
heele Provincie benoemde rentmeester der geb. goede-
ren, Floris van Weede, te Montfoort  aanwezig vindende 
vicariegoederen en daarmede gelijkstaande beneficien  of  me-
moriegoederen (behoord hebbende aan het Capittel of  de 
Choorheeren), deze opnam onder de (gewezen) geestelijke 
goederen van zijn ressort, en dat hij, te Montfoort  bo-
vendien ook pastoriegoederen aantreffende,  deze mede 
opnam in zijn rentmeesterschap, zoodat hij de tienden dier 
pastoriegoederen, met consent en volgens  last  der  Staten, 
ging verpachten en de pachtpenningen inde. Hij vond 
echter daarin tegenkanting, zoowel van de Regeering der 
stad, als ook vah den predikant, die ieder een deel dier 
pachtpenningen voor zieh eischten en dan ook facto  zieh 
daarvan hadden meester gemaakt, zooals in zijne boven-
gemelde rekening over 1586/8 is vermeld (zie bl. 321). Dit 
different  met de regeerders van Montfoort  werd door de 
Staten geregeld, by resolutie van 12 Juli 1594,- waarover 
nader. 

Eene andere moeielijkheid was gelegen in de memorie-
goederen , doordien daaruit van ouds het onderhoud van 
het kerk- en pastoriegebouw gedeeltelijk werd bestreden, 



Gesciedenis  der  vicarien  in de  provincie  trecht  enz. 347 

dewijl de kerkgoederen, onder beheer der kerkmeesters 
dier parochiekerk (tevens capittelkerk) ontoereikend waren 
om daaruit het kerkgebouw cum annexis geheel en behoor-
lijk te kunnen onderhouden, zoodat het Capittel er mede 
in moest dragen. 

Nog eene andere zwarigheid bestond er, daarin ge-
legen dat de (Boomsche) Burggraaf  van, Montfoort  en de 
(Boomsche) capitularen of  choorheeren de administratie 
hadden dier memoriegoederen en die vroeger steeds on-
der hun beheer hadden gehad en zieh dat beheer maar 
niet zoo klakkeloos lieten ontnemen; temeer daar de 
Burggraaf  (een voornaam en machtig heer) het patro-
naat- of  collatierecht der kerk en pastorie te Montfoort 
bezat, en tevens, per se, collator was der vicarien, in 
die kerk gefundeerd. 

Er kwam nog by, dat, bij de deliberatie over art. 3 van 
het Bedressement, Amersfoort,  Wijk bij Duurstede en 
Bhenen hadden verklaard : „d'administratie van de geeste-
lijke goederen in haer steden thuis behoorende, zelfs  aen 
haer te behouden", waaraan Amersfoort,  via facti,  uitvoe-
ring had gegeven, zoodat de Magistraat der stad Montfoort, 
hierdoor wakker geworden, ook al met soortgelijke pre-
tensien begon op te treden. 

De Staten hadden dus te Montfoort  de handen vol en 
moesten wel eenige zeemanschap gebruiken om tot een goed 
of  ten minste draaglijk resultaat te komen, iets dat ook 
niet op eenmaal te verkrijgen was. De regeling der zaken 
werd echter zeer in de hand gewerkt, toen de Staten zieh 
dien Heer van Montfoort  van den hals wisten te schuiven, 
door hem zijne Heerlijkheid, in 1648, voor / 225000.— 
af  te koopen, waardoor zij bovendien nu zelf  het collatie-
recht op de kerk, alsook dat der vicarien, daarin gefun-
deerd, verkregen, en verder ook alle zoodanige rechten als 
de Burggraaf,  in zijne kwaliteit van Heer van Montfoort 
en patroon van het Capittel (door een zijner voorzaten 
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gefundeerd),  op de memoriegoederen bezat, gelijkstaande 
met of  van soortgelijken aard als de vicarien. *) 

In sommige rapporten, in deze eeuw uitgebracht over 
de memoriegoederen te Montfoort  en de lasten en ver-
plichtingen daarop drukkende, heeft  men aan dien aan-
koop der Heerlijkheid bijzonder veel gewicht geheeht, alsof 
de Staten daarom. en daardoor eigenaars waren geworden 
van de memoriegoederen en de vicariegoederen. Dit is 
echter onjuist. De Staten waren daarvan reeds lang eige-
naars, toen zij dien koop sloten, en wel krachtens art. 5 
van het Redressement : dus jure publico. Zij behoefden 
er dus geen eigenaars van te worden  krachtens civiel recht, 
namelijk door koop. De verkooper kon hun dien eigen-
dom ook niet verkoopen, daar hij dien niet bezat, en, voor 
zooveel betreft  de vicariegoederen, ook nooit bezeten had; 
want vöör de Reformatie  behoorden die goederen aan de 
kerk als bona ecclesiae,  zijnde buiten den handel en onvat-
baar voor civiel eigendom ; na de Hervorming waren zij, 
als gezegd, Staatseigendom geworden. 

Wel is waar worden in die acte niet bloot de collatie-
rechten, maar ook de goederen genoemd als begrepen onder 
den verkoop: „ende Sonderling  oock de  memorie g oeder  erf\  die 
hier als een species der vicariegoederen in genere worden 
opgenoemd; doch men moet zulks toeschrijven aan de 
gewone zucht en ijdelheid van de verkoopers, om de be-
woordingen zoo ruim mogelijk te stellen en hunne rechten 
en gerechtigheden zoo breed mogelijk uit te meten. Zoo 

1) Behalve het feitelijk  en praktisch onderscheid tusschen vicarien 
en memorien, op bl. 304 vermeid, schijnt er nog in den aard en natuur 
der goederen onderscheid bestaan te hebben, in zooverre de vicarie-
goederen, bij confirmatie  der fundatie  van de vicarie door den Bis-
schop, altijd werden gemaakt tot bona eeclesiae,  doch zoodanige 
confirmatie  voor memorien geen bepaald vereischte schijnt geweest te 
zijn, zoodat de goederen, daaraan verbonden, dan wereldlijke goederen 
bleven. 
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wordt daarin dan ook o. a. niet meer of  minder dan de  Stadt 
van Montfoort  en de  vrijheid  van dien  verkocht, waaruit toch 
niemand, ook zelfs  de kooper niet, zal afgeleid  hebben, 
dat nu alle huizen en verdere bezittingen in Montfoort 
gelegen, eigendom der Staten waren geworden. 

Wij zullen nu achtereenvolgens nagaan, hoe het met 
de vicarie en memoriegoederen en de pastoriegoederen 
(alle eigendom der Staten) is geloopen, en kunnen ons 
daartoe bepalen, daar de Staten zieh met de kerkgoederen 
nimmer hebben ingelaten en daarvan ook nooit iets ver-
kocht hebben, noch te Montfoort,  noch eiders in de 
Provincie. 

1°. Alzoo in de eerste plaats de vicarien  en vicarie-
goederen. 

Uit de medegedeelde rekening van Floris van Weede 
blykt, dat hy van de opbrengst der pastoriegoederen (zijnde 
tienden) een gedeelte had kunnen machtig worden, doch 
van de vicariegoederen niets had kunnen bekomen voor 
de tertien daaruit verschuldigd door de possesseurs, omdat 
de Staten toen nog geen bepaalde resolutie hadden ge-
nomen over het deel dat de possesseurs der vicarien zouden 
moeten afstaan  aan het comptoir der gebenef.  goederen *). 
Zulks werd eerst later bij resolutie bepaald. Daarop had 
hy die resolutie, op order van de Direetiekamer, aan de 
possesseurs te Montfoort  woonachtig, doen beteekenen 
door den deurwaarder van de Direetiekamer (van Causte-
ren) met sommatie om aan hem te komen betalen het 
derde deel der vruehten en inkomsten hunner respectieve 
vicarien (zie bl. 328) 

1) i>it klinkt wel eenigszins vreemd, daar de Staten reeds in 1580 
dat bedrag op een derde gedeelte hadden bepaald, bij art. 43 der 
voorloopige Instructie van 1580 (Bijl. A. 8). 
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De eerste begevingen der vicarien, na de Reformatie, 
schijnen te Montfoort  nog al eenige tegenkanting te heb-
ben ontmoet van de zijde van het (Roomsche) Capittel 
aldaar, zoodat de Staten het noodig vonden de Choor-
heeren eens duchtig op hun plaats te zetten, en hun 
voor oogen te houden, dat het nu was: nieuwe heeren, 
nieuwe wetten. 

Wij deelen de daartoe betrekkelijke resolutie der Ged. 
Staten van 25 April 1587 (notulen van Gedeputeerden) 
in haar geheel mede, o. a. ook, dewijl ,daaruit blijkt, dat 
de vicarissen der 14 vicarien, waarvan de Burggraaf  als 
patronus laicalis, de presentatie aan den Bisschop had, 
ook een zeker aandeel genoten in de memorie- en pre-
sentiegoederen, die waren juris ecclesiastici. 

Op 20 April 1587 was door Gedep. Staten geagreëerd 
de voordracht van den Burggraaf  van Montfoort  „hebbende 
de dispositie en collatie van de vicaryen en beneficien,  zoo 
hij sustinerende is" — waarbij Jan ter Spil (die geen 
geestelijke was) tot possesseur van de St. Nicolaas vi-
carie in de kerk te Montfoort  werd voorgedragen, onder 
voorwaarde, dat deze gehouden zou zijn jaarlijks: — „het 
derde deel (de terts) van de vruchten der voornoemde 
vicary te laten volgen, tot onderhoud van den predikant 
aldaar." De capitularen schijnen daarmede geen genoegen 
genomen te hebben, blijkens de volgende resolutie van 
Gedeputeerden den 25 April daaraanvolgende genomen. 

„Gedeputeerden, vernomen hebbende, dat hoewel Jan 
ter Spil geadmitteerd is tot de goederen c. a. van zekere 
vicary van St. Nicolaas in de kerk te Montfoort,  des-
niettegenstaande de andere vicarissen (zoo men die noemt) 
residerende binnen Montfoort,  laten verluiden, dat zij 
denzelfden  Jan ter Spil niet willen toelaten in de distri-
bute van de memorie- en presentiegoederen, etc. — Zoo 
verklären Gedeputeerden den voornoepaden Jan ter Spil 
daartoe gerechtigd, en verder, dat hy ook zal mögen stu-
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deren en zijn residentie hoüden in wat stad hij zal willen, 
die onder de obedientie is van zijne Excellentie — In-
terdicerende de voornoemden (zoo men die noemt) Vica-
rissen denzelfden  ter Spil in geener maniere aftevorderen 
de vinalia of  maaltijd, dat zij sustineren hun te eompete-
ren, daar alle die papistische privilegien en costumen, 
strijdende tegen het woord Gods, bij ordonnantie van de 
Staten voor lang geaboleerd en gecasseerd zijn." 

De latere benoemingen van vicarissen door Gedeputeerde 
Staten geschiedden insgelijks op voordracht van den Burg-
graaf,  als collator; o. a. die op 15 Junij 1636 en op 
24 April 1639 gedaan. 

De eerstgemelde luidt: — „Op de requeste van Cornelis 
Batholomeus van Vreburgh, woonende binnen Montfoort, 
geobtineert hebbende van WelGeboren Heere Borchgrave 
aldaar, als patroon Laicaal van Kercke tot Montfoort,  eene 
vicarie ofte  simpel bénéficié  gefundeert  op S l Joosten 
altaer in de voorsz. Kercke, lest gepossideert bij wijlen 
Henrick van Sehoot, blijckende d'acte van den Welge-
melden Heere Burchgrave etc. in date den 22en December 
1635, versouckende hij suppliant Hare Ed. Mo. appoincte-
ment van aggreatie daertoe dienende — is geappoincteert. 

De Gedeputeerden houden des suppliants persoon tot 
de possessie der vicarie hierinne geroert voor aengenaem, 
voorbehoudens en onvermindert een yder zijn recht en 
geregfcigheyt,  mits dat hij gehouden blijft  sich te regule-
ren achtervplgens de ordonnantien en bevelen bij de Wel-
gemelte Heeren Staten, die vicarien aengaende gemaeckt 
ende genomen ofte  daerop noch te maecken of  te nemen." 

Bij de andere begeving is door Gedeputeerden geagreëerd : 
„de gifte  van den Heere Borchgrave van Montfoort  van se-
kere vicarye gefondeert  op Drykoningen altaer in 't Heylich 
Graff,  aan Berent Sas," zoodat de Gedeputeerden den Burg-
graaf  hebben erkend als collator der 14 vicarien. 

Hoe en van waar deze dat collatorschap had bekomen 
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is onzeker en verliest zieh in de oudheid ; genoeg is het, 
dat hij, als zoodanig, ook na de Reformatie,  is erkend 
door de Staten. Overigens stonden deze vicarien te Mont-
foort,  na de Reformatie,  geheel en al gelijk met de overige 
in de Provincie, ook ten aanzien van het vervreemden 
van goederen behoorende tot de vicarien, zooals blijkt uit 
de rekening van Dirk de Leeuw, over 1669, fol.  168 (zie 
Byl. K), ten aanzien der vicarie, gefundeerd  op het Lieve 
Vrouwen altaar te Montfoort. 

Waarschijnlijk zullen er ook wel de tertien van geheven 
zyn, ofschoon  daarvan geen stellig bewijs aanwezig is, veel 
minder bekend is hoe en door welken ontvanger of  rent-
meester die geind werden, daar alle verdere bijzonderheden 
onbekend zijn. 

Door den aankoop van het collatorschap over de vicarien, 
bij koopacte van 11 Augustus 1648, kregen de Staten de 
handen vrij, daar, zooals wij reeds vroeger hebben opge-
merkt, de vicarien werden in stand gehouden niet om 
de zaak zelve, maar ter wille van de collators en om hen 
niet te berooven van hunne rechten. 

Zij besloten dan ook om, nu zij zelven tevens collator 
geworden waren en dus niemand door de opruiming der 
vicarien benadeeld werd, daarvan aanstonds gebruik te 
maken om de 14 vicarien, zooals men dit destyds noemde, 
te mortificeeren,  de daartoe behoorende goederen te gelde 
te maken en, opdat de toen aanwezige possesseurs dier 
vicarien er geen schade door zouden lijden, aan dezen lijf-
renten toe te kennen tot gelijk bedrag als zij uit die goe-
deren trokken. 

Een en ander blijkt voldoende uit de notulen van het 
verhandelde in de vergadering der Staten van 7 Augustus 
1649 en de notulen vau Gedeputeerde Staten van 4 No-
vember 1653, die hieronder volgen en geene nadere toe-
lichting vereischen. 

Vergadering der Staten op 7 Augustus 1649. 
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„De Staten, geresurneerd Hare Ed. Mo. resolutie date 
den 11 Julij 1649 lestleden; authoriserende volgens dien, 
alsnoch de Heeren Hare Ed. Mo. Commissarissen  tot  het 
koopen ende verkoopen van het BurchGraefschap  ende  Goe-
deren  van Montfoort,  hier vorens genomineert : — Omme 
alsnu speeialijek te proeederen tot het verkoopen van de 
vicarie Landen aldaer, in den Lande van Montfoort  niet 
alleen, nemaer oock eiders gelegen, nae voorgaende affi-
chie bij billetten, bij openbaren opslagh aen den meest 
daer voor biedende; van gelijks oock de Landen, die het 
Convent van S t e Catharina alhier binnen Utrecht, mits-
gaders het Manhuys ende andere Gasthuysen van Mont-
foort  met de voorsz. landen gemeen hebben legghende; 
als oock mede te proeederen als voore tot het vercoopen 
van de landen specterende aen het Lazarus-huys van Mont-
foort;  authoriserende den Bentmeester van de gemeide 
Conventen van S t e Catharina ende anderen, zulcx goet 
gevonden zijnde, omme de transporten van de te verkoo-
pene respective landen voorsz., bij het betalen van de 
cooppenningen de leste termijnen van dezelve, te doen 
daer ende soo dat behooren zal. 

De Staten authoriseren de Heeren hare Ed. Mo. ordi-
naris Gedeputeerden bij dese te bezorgen de betalinghe 
van de termijnen cooppenninghen in conformité  van de 
conditien aengaende de coop tusschen haere Ed. Mo. ende 
den Heere Marquis van Westerloo, etc. gestipuleert over 
den koop bij Haere Ed. Mo. den 11 Augusti 1648 gedaen 
van het Burggraefschap,  Stadt, Casteele en Jurisdictie 
van Montfoort  ende de goederen daer aen specterende, 
zoo over de alreeds versehenen als noch te verschijnen 
termijnen, en de penninghen daer toe noodich ten meeste 
oorbaer ende minsten koste voor zoo veel men dezelve niet 
anders gereed ende dienstiger zoude können ofte  (weten) te 
becomen, op t' onderpandt ende ten laste van Hare Ed. Mo. 
domeynen, door den Bentmeester Johannes Heurnius te 

Bij dr. en Meded. IV. 23 
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doen lichten ende negocieren op losrent, in alien gevalle 
niet hoogher als en naer advenant den penningh twyntich. 
Ende omme desen aengaende voorts alles meerder te doen 
wat de sake en de goederen (van) Montfoort  eenichsints 
aengaen ofte  raecken zoude moghen ; edoch alles zonder 
overstemminghe, ten meesten dienste ende welstandt van 
den Lande." 

De evengemelde notulen van Gedeputeerde Staten van 
4 November 1653 luiden aldus: 

„Op de requeste van Dirck van Holland ende Dirck van 
Diemerbroek in der tijt Burgemeesters der stede Montfoort 
ende Vrouwenhuysmeesters van het OudeVrouwenhuis 
aldaer, verthonende, hoe dat Haer Ed. Mo. hadden ver-
kocht de landen behoord hebbende aen de vicarien *) 
der kercke binnen Montfoort,  ende daerbij geresolveert, 
dat ten behouve van degene die de vicarien in dezelve 
Kercke waren bezittende, souden werden gedepecheert 
lijfFrenten-brieven  in débita forma,  in plaetse van't geene sij 
van den landen aan haere respectieve vicarien behoorende 
hadden genoten: dat volgens dien haere Ed. Mo. aen alle 
de vicarissen hadden toegestaen lijfrentebrieven  ; dan alleen 
uytgesondert nopende de vicarie ten behouve van het 
voorzegde Vrouwenhuis, beseten op 't Sl Joosten altaer, 
overmits niet en was blijckende van Haere Ed. Mo. 
agreatie dienaengaende gegeven volgens d'ordre op de 
collatie, daervan gedaen ten behouve van het gezegde 
Vrouwenhuys, bij wijlen Heere Philips Marquis van Wes-
terloo etc. des Burchgraven van Montfoort,  op den name 
van Cornelis Philippi Clement, wonende tot Isselstein: 
versoukende sij supplianten omme de voorzegde ende ver-

1) Het is onzeker, of  hier met het woord vicarien  alleen zijn be-
doeld de 14 vicarien juris laïcalis in de koopacte vermeid, dan ook 
de vicarien juris ecclesiastici of  zoogenaamde memoriegoederen, die 
meermalen ook genoemd worden vicarien. 
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dere redenen daerbij gededuceerd als hierna wort gecon-
senteert. Gehoord het advies van de Heeren Gecommit-
teerden in de zaken van het gemelte Burgraafsambt  van 
Montfoort;  Vermögens haer Ed. Mo. appointement in date 
den 28 October 1653. — Is geappointeerd : 

De Gedeputeerden, etc. Gehoord het voorzegde advies 
accorderen de supplianten bij deze, in quailité als zij ver-
toonen, mutatis mutandis, gelijke lijfrentebrieven  als vol-
gens ende uit saecke als in dese haer Ed. Mo. voor d'an-
dere possesseurs van de respectieve vicarien, hierinne ge-
roerd, hebben verleend ten behoeve van het Vrouwenhuis 
op den naeme van Cornel is Philippi Clement, conform  de 
collatie als  in dese  op zijn persoon gedaen in débita forma, 
ter somma van vierhondert veertien guldens en vijftien 
stuyvers, wesende zooveel als het voorzegde Vrouwenhuis 
heeft  geprofiteert  van de landen, behoort hebbende aen de 
vicarie, gefundeert  op het S1 Joostens altaar in de Kercke 
der stede Montfoort,  volgens 't annexe extract hierbii 
vermelt." 

Men kan dus uit het bovenstaande afleiden,  dat de 
eigenlijk gezegde vicarien te Montfoort  omstraeks het jaar 
1650 aile zijn gemortificeert  door de Staten. 

IIe. Wij gaan nu over tot de Memoriegoederen,  na de 
Reformatie,  gelijkstaande met vicarien, en moeten al da-
delijk opmerken, dat men bij deze grootendeels in het 
duistere moet rondtasten, doordien aile rekeningen van 
de rentmeesters, die over die goederen na de Reformatie 
zijn aangesteld, ontbreken, tot op het jaar 1764, toen deze 
administratie reeds was vereenigd met die van de pastorie-
goederen , en de beide rentmeesterambten reeds waren ge-
bracht onder één en denzelfden  rentmeester. 

Dit gémis doet zieh nog meer gevoelen, daar ook de 
rekeningen der pastoriegoederen tot op dien tijd ontbreken 

23* 
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(die waarschijnlijk in 1815 mede voor scheurpapier zijn 
verkocht), terwijl ook het archief  van het Capittel geen 
inlichting kan verschaffen  over de wijze van administratie, 
daar het geheel is verdwenen, zonder dat daarvan een enkel 
stuk, behalve het bovengemelde Necrologium, tot ons ge-
komen is, en men zelfs  niet eens weet, hoe en wanneer 
dit Capittel is verdwenen en aan zijn eind gekomen. 

De goederen zelven, die voor de Reformatie  tot de me-
moriegoederen behoorden en, volgens opgaaf  van de Capi-
tularen of  zoogenaamde Memorieheeren  in het natemelden 
rekwest aan de Gedep. Staten van 11' Januari 1660 toe-
behoorden of  toebehoord hadden aan hun Capittel, zijn, 
als gezegd, zeer omstandig beschreven in hun Necrolo-
gium. Wat tijdens de Reformatie  daarvan nog over was, 
is mede vrij nauwkeurig vermeld in de bovenstaaude reke-
ning van Floris van Weede, zoodat men daaromtrent vol-
doende is ingelicht. Het verdere echter, betreffende  de 
administratie, moet men hier en daar opvangen uit andere 
stukken, die daarvan ter loops gewagen, daar alle rekeningen 
der memoriegoederen voor 1764 ontbreken en het een 
onbegonnen werk zou zijn de notulen van de Gedeputeerde 
Staten, bestaande in eenige honderden banden, waarop geen 
register bestaat, ten minste geen behoorlijk, daarop ab ovo 
te gaan naslaan. Het is dus een toeval als men in die 
volumineuse notulen iets kan opsporen over de memorie-
goederen , naar aanleiding van aanhalingen dier resolutien 
in diverse stukken. 

Wat wij op deze wijze hebben kunnen bijeenbrengen, 
bestaat hierin, dat er na de Reformatie,  wanneer blijkt 
niet, door Gedeputeerde Staten, of  wel door de Staten, 
uit hun midden zijn benoemd Gecommitteerden  tot  de  regeling 
der  memorie (memoriegoederen) tot  Montfoort,  die belast 
waren met het toezicht of  opzicht over de goederen, en 
in 1626 reeds genoemd worden (in de natemelden resolutie 
van Gedeputeerde Staten van 20 Januarij 1626), doch 
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waarschijnlijk ook reeds vroeger zullen benoemd zijn. In de 
natemelden resolutie van 26 Mei 1653 wordt gewaagd van 
Gecommitteerden  in de  saecken van het Burggraafschap  van 
Montfoort,  waarmede waarschijnlijk dezelfde  personen be-
doeld worden. 

Verder is er toen door de Staten, of  wel door den 
Burggraaf,  onder nadere goedkeuring van de Staten, een 
rentmeester aangesteld t. w. Dirck van Erckel, die ge-
melde goederen onder zijne administratie had en daarvan 
rekening deed aan Gedeputeerde Staten, of  aan het Ca-
pittel, of  aan beiden te zamen, met toevoeging waarsehijn-
lijk van een gedelegeerde van den Burggraaf  en misschien 
ook wel van den Magistraat, tot het medeaanhooren dier 
rekening; ongeveer op de wijze als de rekeningen van den 
rentmeester der pastoriegoederen werden opgenomen en 
afgesloten.  Dit alles is echter onzeker, daar wij, als ge-
zegd, geene rekeningen hoegenaamd der memoriegoederen 
meer bezitten, uit den tijd toen die nog niet waren ver-
eenigd met het rentmeesterambt der pastoriegoederen. 

Bij den verkoop der Heerlijkheid Montfoort  in 1648 be-
dong de Burggraaf  als verkooper, dat de in die acte opge-
noemde officianten  door den kooper in hun officie  moes-
ten gecontinueerd worden, „volgende de commissien, hen-
luyden bij den Heere  Vercoper  gegeven." Onder die 
officianten  wordt ook, in het slot dier acte, genoemd: Dirck 
van Erckel, 1° als Stadhouder van de leenen van Mont-
foort  en 2° als „Bentmeester van de goederen behoorende 
aan het Burggraafschap  van Montfoort  ende van de me-
moriegoederen in de kercke aldaer, mitsgaders van de 
goederen ende incomsten specterende aen de Vicarye ten 
behoeve van het Manhuys gemortifieeert."  — Uit deze 
bepaling zou men alzoo geneigd zijn aan te nemen, dat 
hij door den Burggraaf  was aangesteld en als zoodanig 
was geagreêerd door Gedeputeerde Staten. 

Van het aanwezig zijn van zoodanigen Bentmeester der 
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memoriegoederen blijkt ook nog uit de boven medegedeelde 
rekening van den Kerkmeester Cobijn over 1609, waarin, 
behalve van den Rentmeester van den Heer van Montfoort 
(bl. 313) ook wordt gewag gemaakt van den Rentmeester 
van de Memorieheeren en vermeid staat dat een uitgang 
van 9^ schild, gaande uit het kerkgebouw, is betaald aan 
den Rentmeester  vqn de  Memorieheeren  (bl. 313). Zijn naam 
wordt echter niet vermeld, doch uit andere stukken o. a. 
uit de na te melden dispositie van Gedeputeerde Staten 
van 4 November 1653 blijkt, dat die was Dirck  van Erckel. 
In de rekening der pastoriegoederen over 1667 (bl. 316) 
komt, onder de extraordinaris ontvangsten, eene post voor 
van f  105.— door den rendant betaald aan Mr. Hendrik 
van Erckel, Rentmeester  van heb Capittel.  Het schijnt dus dat 
er destijds een afzonderlijke  rentmeester was van de capit-
telgoederen (die aan het Capittel waren gebleven) en van cle 
memoriegoederen, die ook behoord hadden aan het Capittel, 
waarvan de Burggraaf  collator was, of  die ten minste daarvan 
afkomstig  waren, doch nu aan de Staten waren gekomen. 

In het na te melden rekwest, den 11. Januarij 1660, 
door de Capitularen ingediend aan de Gedeputeerde Staten, 
spreken zij dan ook van de verkochte landerijen (d. i. de me-
moriegoederen) „behoort hebbende aan de  voorsz. Capitule  enz." 

In de hierboven vermelde eenig overgebleven afzonder-
lijke pastorierekening over 1667, wordt eveneens gewag 
gemaakt van dien ontvanger der memoriegoederen, in de 
uitgaven, luidende (bl. 317): „Betaelt aen den Rentmees-
ter van de memoriegoederen der kereke Montfoort  uyt de 
Pastorye huysinge een uitganck , versehenen als boven, 
14 stuyvers." Ook blijkt daaruit dat, omgekeerd , de me-
moriegoederen, volgens een accoord van 12 Julij 1594, een 
subsidie betaalden aan de Regeerders der stad Montfoort 

1) Het is mogelijk dat zulks zijn oorsprong had daarin, dat, kort 
na de Reformatie,  de Magistraat, met goedvinden der Staten, aan" 
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ten bedrage van f  224.— 'sjaars, tot onderhoud van den 
predikant, schoolmeester en koster, doch welk bedrag de 
stad weder afstond  aan den Bentmeester van de pastorie-
goederen, die daaruit de tràctementen van den predikant, 
schoolmeester en koster betaalde, gelijk hij dan ook in zijne 
rekening die post verantwoordt, als ontvangen van de stad 
Montfoort,  t. w. onder de Ander  Ontfanck  (bl. 316), met 
bijvoeging: „volgens accoort daervan sijnde in dato 12 Julij 
1594 voorleden" — waarover nader. 

Het geven van dergelijke subsidien uit het eene comp-
toir der Staten aan een ander was destijds niets vreemds, 
jazelfs  eene bijna vaste gewoonte; ook het eene comptoir 
van geestelijke goederen subsidieerde niet zelden het andere 
(zie Bijl. A. 37 en bl. 191 en volg.). 

Behalve dit subsidie van f  224.— droegen de memorie-
goederen bovendien ook nog bij tot het onderhoud van de 
kerk, pastorie en het sehoolgebouw, door die in natura te 
onderhouden, voor zoover daarin niet werd of  was voor-
zien door de Kerkmeesters of  den Bentmeester der pastorie-
goederen , die echter beiden zieh dat onderhoud steeds zoo 
veel mogelijk van den hals schoven. 

Dit onderhoud is, van de Beformatie  af  tot op den hui-
digen dag, steeds een twistappel geweest. Het is dus niet 
onbelangrijk daarover het een en ander mede te deelen, 
voor zoover daarover iets te vinden is in oude documenten. 

In de hierboven medegedeelde rekening der pastorie-
goederen over 1667 wordt, in het caput Ander  Ontfanck 
(bl. 316), bij de subsidie van f  224.— per jaar zooeven 
gemeld, wel aangehaald een accoord, op 12 Julij 1594 
aangegaan, doch zonder eenige verdere bijvoeging omtrent 
den inhoud en door wien het is aangegaan. Er wordt 

vankelijk de administratie bleef  voeren der pastoriegoederen, zooals 
blijkt uit de na te melden resolutie der Staten van 12 Juli 1594. 
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echter in de notulen van het verhandelde in de Staten 
van Utrecht op dien dag, die op hoogst onvolledige en 
vrij slordige wijze zijn gehouden, eenige melding van ge-
maakt, luidende als volgt: — „In 't accoordt van de Com-
missarissen te corrigeren 't woort Heer  van Montfoort  ende 
te verteren in 't woort Burchgrave" 

,,'t Accoord van de pastorye geapprobeerd bij provisie ende 
ter tijde toe anders geordonneert sal sijn." Het laatstge-
melde accoord zal hierna, onder IIIe Pastoriegoederen,  mede-
gedeeld worden. 

Dat over de memoriegoederen is, even als het andere, 
te vinden in de Registers  of  prothocollen  van beschrijving  der 
Staten  's Lands  van Utrecht,  bl. 16 gedrukte Inventaris Prov. 
Archief  — Reg. n° 44 (7e Boek) fol.  344v. 

Het eenigszins uitvoerige stuk deelen wij liefst  in zyn 
geheel mede, dewijl het o. a. ook eenig licht verspreidt 
over de verhouding van de vicarissen tot de memoriehee-
ren en memoriegoederen. 

„Gehoort bij de Staten van den Lande van Utrecht, 
vuyt het rapport van de Ordinaris Gedeputeerden van 
deselve Staten, mitsgaders vuyt het mondelinge verhael 
ende versouck van de Gecommitteerden der Stede van 
Montfoort,  dat deselve Gecommitteerden van Montfoort 
vuyt krachte van de laste hemluyden bij de Regierders 
van Montfoort  gegeven, omme alle querelen ende onlusten 
sedert eenighen tijdt herwaerts tusschen de Begierders van 
Montfoort  ende de vicarissen ende Memorieheeren, aldaer 
binnen eenighe jaeren herwaerts verresen, ter neder te 
leggen, ende daerby ten beyden zijden ontledicht te zijn, 
op 't welbehagen van de voorz. Staten gemaeckt ende 
opgerecht hadden seecker accoort, luydende van woorde 
te woorde aldus: 

Alsoo die vicarissen der kerck van Montfoort,  bij ordon-
nantie van de Ed. en WeJgeborene Yrouwe etc. hoochl. 
memorie, belast zijn vuyt heure memoriegoederen jaerlijx 
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vuyt te reycken ende te betalen, tot onderhoudt van eene 
Latijnsche Schoolmeester die somme van hondert carolus 
gulden; dat mede deselve vicarissen noch deur ordonnan-
tien van de Ed. Heere Staten gehouden zijn de duytsche 
Schoolmeester ende Coster vuyt de voorz. memoriegoederen 
jaorlicx te laten volgen eene gelijcke portie met de ge-
meene vicarissen, ende dat nu een jaer of  twee herwaerts 
de voorz. Schoolmeester en de Coster qualick heure beta-
înge vuyte de voorsz. memoriegoederen hebben connen 

consequeren, overmits die groote desordre, die bij eenen 
Hendrik Lievensse geinduceert es geweest, — Soo ist dat wij 
(om) alle vrundtschap en vrede onder de gemeente te hou-
den, die Heeren Johan Schilthouwer ende Berend Sas alwij-
len Borgemeesters van Montfoort,  van wegen den Latijn-
schen mitsgaders duytschen Schoolmeester ende Coster 
ter eenre, ende Heeren Willem Gerritse Wolfert,  Cor-
nelis Cornelisse van Oudewater ende Johan Jansz. Boust, 
als die drye oudste capitularen ende residerende vicarissen 
der kercke van Montfoort,  ter andere sijde, veraccordeert 
ende vereenicht sijn noopende het achterwesen ende die 
jaerlixse gaige van de voorz. twee schoolmeesters ende 
coster, ende dat op conditien ende voorwaerden hierna 
beschreven. 

In den eersten sullen die vicarissen van Montfoort,  van 
nu voortsaen tot onderhoud ende alimentatie van de voorsz. 
twee Schoolmeesters ende Coster jaerlicx vuyt heure me-
moriegoederen debourseren die somme van hondert vier 
ende twintich carolus gulden tot twintigh stuvers brabants, 
den gulden gereeckent, vrijes gelts, ende zal het eerste 
jaer van dese beloeffde  gaige omme ende *) Jacobi anno 
1595. Welverstaende nochtans dat bij oepen oorloge ende 

1) Hier schijnt te moeten gelezen worden omme ende  omme, d. i. 
omstreeTcs.  Voorts is hier de infinitief  betaald  worden,  of  eene der-
gelijke uitdrukking, in de pen gebleven. 
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oepen waye de voorsz. twee Schoelmeesters ende Coster 
an de voorsz. gaige mede cortinge lijden sullen als ande-
ren, ende naer advenant heurluyder portie. Ende opdat 
in dese jaerlixe betalinge gheen faulte  altoos valle ofte 
geschiede, soo es mede besproecken, dat de voorsz. Bur-
gemeesters, theurluider optie ende keuze, allewijle ende eens 
vooral vuytte memoriegoederen nemen sullen ai sulcke 
pachters als heurluyder goedduncken ende believen sal, 
omme bij de voorz. Burgemeesters ende andere heurluyder 
successeurs aen die pachten, die deselve pachters Martini 
ende Petri jaerlicx schuldig sullen worden, de voorsz. be-
loefde  gaige te mögen consequeren ende daervan de twee 
Schoolmeesters ende Coster voorsz. sellfs  jaerlicx heure 
gaige op de behoerlicke termijnen ende daghen betaelen; 
dies so sali wederomme die vicarissen van Montfoort  ver-
seeckertheyt ofte  ten minstcn beloften  gedaen worden, 
dat so lange die jegenwoordighe ende oock toecomende 
Borgemeesters der stede van Montfoort  de voorz. jaerlixe 
pachten opbeuren ende inmanen sullen, dat hem vicarissen 
nochte bij de voorsz. Schoolmeesters ende Coster, nochte 
oock bij yemants anders eenighe moijte ende molestatie 
aengedaen sal werden, nopende de voorsz. gaige. Ende 
of  oock gebeuren mochte, dat die Ed. Heeren van Mont-
foort  die memoriegoederen wederomme ontlasten van de 
hondert gulden, die bij de Ed. Vrouwe van Moriamen 2) , 
Burchgravinne van Montfoort  etc. hoochl. memorie daerop, 
tot. onderhoudt van eenen Latijnschen Schoolmeester ge-
steh ende aengewesen zijn, soo en sullen in sulcke geval-
len die vicarissen van Montfoort  eenighe schoolmeesters 
meerder gaigeren dan naer ouder gewoonte en usantie, 

1) Door dit woord, dat misschien verkeerd geschreven is, wordt 
kennelijk een tijd aangeduid, waarin de financien,  tengevolge van 
eenige algemeeue ramp, in nood verkeeren. 

2) Dit staat er duidelijk; misschien moet men Merode lezen. 
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ende dat op alsulcke gaige ende prouffijte  als gedaen is 
geweest bij den leeve van Johan Burchgrave tot Montfoort. 
Ende es voorts mede bevoerwaert, dat nogh de voorsz. 
Borgemeesters geduyrende heurluyder administratie, nochte 
ooek eenighe van heurluyder successeurs in der tijdt, eenige 
macht sullen hebben omme met de pachters bij heurluyden 
genomineert als voren, nae de expiratie van de huyre 
eenighe nyeuwe huyre te maecken, die oude te continue-
ren ofte  eenighe andere pachters te surrogeren, nemaer 
sali sulex alleen gedaen werden bij de vicarissen in der 
tijt, ende wes oock bij de vicarissen jaerlicx van pachte 
meer bedongen wordt dan die jegenwoordige pachten be-
loopen, sali totder gemeener vicarissen prouffijt  comen, 
ende wes oock die jaerlicxe pachte minder soude mögen 
bedraghen, sulex dat men de voorsz. hondert vier ende 
twintigh carolus gulden daeraen ten vollen nyet en konde 
consequeren, tselve sali bij de vicarissen vuyt de me-
moriegoederen bijgeleyt ende gesuppleert worden. Ende 
aengaende tgheene de voorsz. twee Schoolmeesters ende 
koster nog van heure jaerlixe gaige aen de memoriegoe-
deren ten achteren zijn, ende eerst belanghende tgeene 
den Latijnschen Schoolmeester noch resteert tot Jacobi 
incluys, es geconditioneert, dat de voorsz. drye vicarissen 
heurluyder contingente portie, te weten drye «deelen van 
de voorsz. reste, opbrengen ofte  goede pachters daervoor 
assigneren zullen. Ende het anderde vierde deel sullen 
de voorsz. Burgemeesters hebben te innen ende vorderen 
aen Hendrick Lievenssoon. Dies soo sullen wederomme 
de voorsz. Burgemeesters in reguarde van de voorsz. drye 
vicarissen te nyette doen ende naer behoeren casseren 
alsulcke acte van condempnatie als bij deselve vicarissen 
tanderen tyde voor den gerechte van Montfoort  gepasseert 
soude wesen van de hondert gulden, den Latijnschen School-
meester op de memoriegoederen geassigneert, ende dat bij 
de letste betalinghe assignatie van pachters als voorz. — 
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Ende die tseuentigh gulden, die den Duytschen School-
meester ende Coster van zijne jaerlicxe gaige noch soude 
resteren, es mede overcomen, dat de voorsz. drye vicaris-
sen die eene helfte  van heure drye deelen opbrenghen 
ende betaelen sullen, nu Martini 1594 eerstcomende, ende 
dander helfte  van heure drye deelen, Martini A0 1595 
daeraen volgende, ten waere de voorsz. vicarissen gehou-
den sullen wesen de voorsz. somme van tseventigh gulden, 
soo cort ende haest tselve geschieden mach. Voorts soo 
sullen oock de voorsz. Commissarissen gehouden wesen 
den predikant tot Montfoort  te laeten volghen al sulcke 
hondert gulden jaerlicx, als hij tot nogh toe van jaere tot 
jaere vuyt de memoriegoederen gehadt ende genooten heeft. 
Alle welcke conditien ende voorwaerden, hiervoren gestelt, 
geaccordeert ende besloten sijn op behagen ende believen 
van de Ed. Heeren Staten, denwelcken mede gelieven sail 
denselue te approberen ende te ratificeren,  mitsgaders deselve 
oock te corrigeren ende te altereren sulcx hemluiden Edele 
goeden Haidt goet ende geraiden vinden sali, ende 
daerbij oock den Officier  van Montfoort  te ordonneren dat 
hy van Hendrick Lievensse repetere ende oock, ist noot, 
datelijck aen sijne goederen executere, die vierde paerten 
van de voorsz. Schoolmeester ende coster hiervoren be-
noempt. Versouckende dat wij tselve accoort souden wil-
len approberen ende ratificeren,  en oock den Officier  van 
Montfoort  ordonneren dat hij van Hendrick Lenartsse (sic) 
repetere ende oock, ist noot, datelick aen sijne goede-
ren executere die vierde paerten van de voorsz. School-
meester ende coster. — Die voorsz. Staten begeerende 
vreede ende ende eenigheyt tusschen die voorsz. Regier-
ders ende vicarissen te vorderen, hebben de voorsz. accoorde 
geapprobeert ende geratificeert,  gelijck zij t'selve appro-
beeren ende ratificeren  bij dese, bij provisie ende ter tijdt 

1) lees: dunken. 
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ioe anders geordonneert sali zijn. Ordonnerende den Offi-
cier van Montfoort,  dat hij van Hendrick Lievensse repetere 
ende, ist noot, executere die vierde paerten van de School-
meesters ende Coster voren genoempt." 
(in  margine).  „Die State approberen taccoord tusschen die 
Stadt ende Vicarrissen van Montfoort." 

Dit voorloopig accoord schynt later door een ander en 
definitief  te zijn vervangen , waarvan de strekking en in-
houd onbekend is, doch waarbij, naar 't schynt, het Ca-
pittel of  de Burggraaf  (als collator?) o. a. ook het onder-
houd van de kerk en den toren op zieh had genomen, 
welk onderhoud zoodoende, na den aankoop der Heerlijkheid 
in 1648, op de Staten schijnt gekomen te zijn. Een en 
ander zijn echter bloot gissingen. 

Voor zoover men kan opmaken uit de weinige stukken, 
die tot onzen tijd zijn gekomen, en uit de resolutien van 
de Staten en G-edeputeerde Staten over de memoriegoe-
deren , is de administratie over de memoriegoederen, na 
de Beformatie,  gevoerd door eenen specialen rentmeester 
over die goederen, die stond onder zekere Gecommitteer-
den uit de Gedepnteerden tot de regeling dier goederen , 
doch gedeeltelijk ook onder den Burggraaf  en de Magi-
straat dier stad, terwijl de pastoriegoederen afzonderlijk 
werden beheerd, eerst door den Magistraat van Montfoort 
en spoedig daarop door een afzonderlijken  rentmeester. 

Het comptoir of  de administratie der memoriegoederen 
te Montfoort  schijnt, volgens de gemeide accoorden, in 
het algemeen belast te zijn geweest met het onderhoud 
van kerk-, pastorie- en schoolgebouw, terwijl de tràcte-
menten van den predikant en den koster, tevens school-
meester, kwamen ten laste van het comptoir der pastorie-
goederen te Montfoort,  dat echter gedeeltelijk ook met 
het onderhoud der pastorie schijnt te zijn belast geweest, 
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voor zoover de baten strekten, zooals uit de meergemelde 
hierboven (bl. 315) medegedeelde rekening der pastorie-
goederen over 1667 blijkt. 

Evenzoo werd het kerkgebouw mede door de Kerkmeesters 
onderhouden, voor zoover de inkomsten der kerkgoederen 
zulks gedoogden. Dit laatste blijkt uit hetgeen de Kerk-
meesters te kennen geven in eene Memorie, door hen in 
165S ingediend aan de Gedeputeerde Staten ter bestrijding 
van een verzoek, door de Capitularen der kerk te Mont-
foort  aan Gedeputeerden gedaan, ten fine  dat deze aan 
Kerkmeesters zouden gelasten de graven, die door de 
eigenaars waren geabandonneerd, ten name van het Ca-
pittel te stellen. Daarin geven Kerkmeesters o. a. te ken 
nen, dat de onkosten van het repareeren van den vloer van 
de kerk en de herstelling van de in der tijd, tengevolge 
van brand, gebarsten zerken, waren betaald door het Capit-
tel, omdat de kas van Kerkmeesters destijds onmachtig 
was die uit de jaarlijksche inkomsten der kerkgoederen te 
kunnen bestrijden — „waeromme deselve oncosten, als 
een defect  van noodige ende behoorlycke reparatie die  uyt 
finnecomen  van de  kercke 7iiet  heeft  können betaelt  worden, 
notoirlijck most komen tot laste van de Capittule, volgens 
d'uytspraecke van Hoog Mogende heer Philips van Merode, 
gedaen den 7 July 1624, en opgevolgt appoinctement van 
approbate van U Ed. Mog. van den 20en Januarij 1626 
ende nader appoinctement van confirmatie,  notanter self's 
op t' versoeck van die van de Capittule bij U Ed. Mog. 
den 26 May 1653 lestleden gegeven." 

Op dit geschil tusschen het Capittel en de Kerkmees-
ters is gevolgd eene resolutie van Gedeputeerde Staten 
van den 17en Februari 1658, waarin zij verklaren te be-
rusten in het advies van Kerkmeesters (strekkende tot 
afwijzing  van het verzoek, door de Capitularen gedaan). 
Bijgevolg is het verzoek, door de Capitularen gedaan, niet 
ingewilligd door Gedeputeerden. 
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De door Kerkmeesters aangehaalde resolutie van G-ede-
puteerden, van 26 Mei 1653, luidt als volgt: 

„Op de requeste van de Capitularen der Kercke binnen 
de stede van Montfoort,  verthoonende hoe dat de huy-
singe, behoorende aen de Pastorie derselver Kercke, eenige 
reparatien van noode zijnde, deselve wierden gedaen son-
der dat sijluyden supplianten daerover gemoeid ofte  haer 
consent daerinne gevraeghd worde ; dan gemerckt sij sup-
plianten soo wanneer de behoorlijke reparatien uyt het 
inkomen der kercke ende pastoriegoederen niet betaelt 
conden worden, het defect  daervan uyt de memoriegoede-
ren mosten suppleren, mits dat de kerckelijke en pasto-
rale reparatien ten overstaan van den Officier  ende de 
Gecommitteerden uyt heil luyder supplianten collegie mos-
ten werden gedaen, volgens d'uytsprake van sijne genade, 
Heere Philippus van Merode, in date den 7 Julij 1624, 
en Hare Ed. Mo. appoinctement van approbatie, daerop 
verleend, den 20 Januarij 1626, waeromme sij supplianten 
versochten als hiernaer is geappoincteerd : 

De Gedeputeerden etc. Gelet op den inhoude deser; 
mitsgaders dienaengaende gehoord 'tmondeling beriebt ende 
advies van de Heeren Hare Ed. Mo. Gecommitteerden in 
de saecken van het Burggraafschap  van Montfoort  etc. 
Ordonneren den supplianten en de opsichter van de Pas-
torye hierinne geroert inder tijd, dat hij hem dienaengaende 
sal hebben te reguleren volgens ende conform  d'uytsprake 
ende appoinetementen van Hare Ed. Mo. approbatie daerby 
vermeld, ende alsulx geene reparatien aen de V03rzegde 
pastorie sal hebben te beginnen ofte  te doen, dan met 
voorgaende communicatie ende ten overstaen van den 
Officier  der stede Montfoort  in der tijt, mitsgaders van 
hen luyder supplianten Gecommitteerden *) daertoe sijnde 

1) d. i. de Gecommitteerden uit het Capittel, vermeld in de pas-
toryrekening over 1667 aan het slot, bl. 319. 
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geauthoriseerd. Alles ten meesten oirbaer ende minsten 
koste." 

"Wij laten nu volgen de mede aangehaalde resolutie van 
20 Januarij 1626: 

„Op de requeste van Gecommitteerden tot de regelinge 
der Memorie te Montfoort,  nopende de reparatie der pas-
torie woninge aldaar — Is geappoincteert : 

De Gedeputeerden etc. gezien 't advies der Raden van 
welgemelte Heere Burghgrave der Stede ende Lande van 
Montfoort  (vermits Sijne Genade absentie) mitsgaders op 
't voorder inhoud van dien , voor zoo vele als aengaet d'Edele 
Regierders aldaar, behoorlijk gelet hebbende, consenteren 
de supplianten tot betalinge van noodige reparatien aen 
de pastorie woninge, in desen geroert gedaen, ten meesten 
oorbaar ende minste coste op interest te mögen lichten 
tot laste van de pastoriegoederen tot Montfoort  voorszeyde 
hoofdsomme  van negenhondert gulden, ende tot meerder 
versekeringe ende contentement dergenen die dees pen-
ninghen furneren  ende betalen zullen (voor zoo vele des 
noodigh bevonden zal worden) de memoriegoederen, hier-
inne geroert, te mögen verobligeren. Mu.ts dat de posten 
der reparatien bij eenige daertoe bij d' Borgemeesters en 
Gecommitteerden der memoriegoederen geauthoriseert, naer 
behooren zullen worden gesuyvert, bijaldien 't zelve noch 
niet gedaen en is. Ende dat de voorsz. hooftsomme  binnen 
den tijt van ses eerstcomende jaeren, alle telcken jare 
een gerechte sesten deel, volkomentlijck wederomme ont-
last zullen worden ende renthen derzelver naer behooren." 

In deze laatste resolutie is, zooals men ziet, geene 
sprake van het betalen der kosten van reparatie der pas-
torie uit de opbrengsten der memoriegoederen, doch alleen 
van het desnoods hypothecair verbinden der memorie-
goederen voor eene geldleening, ten laste der pastorie-
goederen aantegaan. Echter wordt er in gezegd, dat het 
bedrag der uitgaven voor de reparatien moet goedgekeurd 
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zijn, o. a. door de Gecommitteerden vopr de memorie-
goederen. 

De last, door de Staten (in der tijd) gelegd op de me-
moriegoederen te Montfoort,  om de reparatien aan de 
kerk te bewerkstelligen, werd, na den aankoop der Heer-
lijkbeid en collatie, door hen zelven nagekomen, zooals 
o. a. blijkt uit de Instructie voor den Bentmeester van 
de memoriegoederen te Montfoort,  den 18 Mei 1666 door 
Gedeputeerde Staten gearresteerd en geapprobeerd ter 
vergadering der Staten op 25 Mei daaraanvolgende (prov. 
Archief  Beg. n° 92, Deel 36, fol.  69 en volg,; zie ge-
drukte Inventaris, pag. 24) waar, behalve de gewone be-
palingen van comptabiliteit, aan dien Bentmeester het 
volgende wordt voorgeschreven : 

„Den voorn. Bentmeester bij den Kerckmeester in der 
tijd van de kercke tot Montfoort  aengediend sijnde, dat 
eenige noodige reparatien aen de kercke te doen sijn, sal 
hij Bentmeester gehouden sijn, nevens denselven Kerck-
meester, daervan oculaire inspectie te nemen ende, in-
dien geoordeelt wort, dat die boven de tien gulden sul-
len comen te monteren, sal hy Bentmeester gehouden 
sijn daarvan advertentie te geven aen de Heren, daartoe 
bij hare Ed. Mo. alrede gecommitteert ofte  noch te com-
mitteren, ende van deselve dienaengaende verwachten 
schriftelijck  last. 

Gelijck hy Bentmeester, van sich selfs  siende eenige 
verval aen de voorsz. kerck, ende dat 't selve noodich dient 
gerepareert te worden, sal, als voorsz., daarvan hebben ken-
nis te geven ende schriftelijcke  ordre dienaengaende of-
tevragen. 

Ende indien gemelte Heeren Gecommitteerden mochten 
goet vinden selfs  de nodige reparatien te besichtigen, 
sullen daar van geene daghgelden genoten worden. 

Sal hij Bentmeester gehouden sijn jaarlijks alle specifi-
cation der voirsz. reparatien daerinne haar Ed. Mog. als 

Bijdr. en Meded. IV. 24 
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possesseurs der  voorn. memorie goederen  , mochten sijn ge-
houden, bij recueil aen de Heeren ordinaris Gedeputeer-
den over te leveren, die, na ingekomen ad vies van de 
Camer van finantie,  daarop ordonnantie van betalinge sul-
len verlenen." 

Het fonds  of  comptoir der memoriegoederen te Mont-
foort,  ofschoon  betrekking hebbende op memorien, gelijk 
staande met vicarien, en niets gemeens hebbende met de 
kerkgoederen aldaar, was dus belast met het onderhoud, 
o. a. ook van de kerk. Dit was eenigszins abnormaal, want 
in de overige steden en ten platten lande was het onder-
houd der kerken steeds ten laste van de kerkfondsen, 
onder beheer der Kerkmeesters van de parochiekerken, 
zonder dat het comptoir der gebeneficieerde  goederen daarin 
droeg. Echter was het toch niet geheel zonder voorbeeld, 
want het Comptoir der Balye en Convente van St. Catharijne 
te TJtrecht, ofschoon  niets te maken hebbende met de Her-
vormde Gemeente aldaar, was ook belast met het onderhoud 
van het kerkgebouw, zooals bl. 153 hierboven is vermeid, 
alleen omdat dit vroeger vöör de Beformatie  zoo geweest was 
en de Staten goedgunstig en ter wille dier Gemeente het 
comptoir van St. Catharijne daarmede lieten belast blijven, 
bovendien zelfs  met de betaling van het tractement van 
den voorzanger, koster en doodgraver, als ook van de 
verlichting en van brood en wijn, bij het Avondmaal 
gebezigd, zooals blijkt uit de rekeningen van dit comptoir, 
aanwezig op het prov. Archief.  Het onderhoud van de kerk 
en pastorie te Montfoort,  ten laste van het fonds  der me-
moriegoederen, was een faveur,  dat de Staten aan de Ge-
reformeerde  gemeente aldaar verleende, niet een recht 
dat deze toekwam. 

1) Wij vestigen in 't  bijzonder de aandacht op deze woorden, 
waaruit blijkt, dat de Staten zelven zeggen, dat de memoriegoederen 
hun toebehooren en niemand anders. 
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Ook was het niet eene verplichting, die zij als koopers 
der Heerlijkheid Montfoort  en van het collatierecht tot het 
beroepen van den predikant aldaar en het collatierecht der 
vicarien en beneficien  (memorien?), in die kerk gevestigd, 
op zieh namen, maar een faveur,  dat zij als Staten reeds 
voor dien aankoop hadden verleend en geregeld in de 
bovengemelde voorloopige accoorden van 12 Juli 1594, 
waarin zij geen verandering brachten, toen zij, in 1648, 
de Heerlijkheid met de daaraan verbonden collatierech-
ten hadden aangekocht en spoedig daarna de landerijen, 
behoorende aan hun comptoir der memoriegoederen, ver-
kochten , ten einde de noodige gelden te bekomen om den 
koopprijs van f  225000.— te kunnen betalen 1). 

Door die verkoop der landeryen miste natuurlijk hun 
comptoir voortaan een belangrijk deel der inkomsten, zoo-
dat de Staten, wilden zij het onderhoud van de kerk, 
pastorie en schoolgebouw bij voortduring blijven bekösti-
gen, als ook eenige uitgaven blijven bestrijden, die uit de 
inkomsten van het comptoir aan het Capittel te Montfoort 
(wel te onderscheiden van de Kerkmeesters, d. i. het 
Parochiaal Kerkbestuur te Montfoort)  werden voldaan, 
waarschijnlijk ten gevolge van de voormelde vroegere accoor-
den , na de Beformatie,  daarover aangegaan, — er order 
op moesten stellen, dat in het gemis der landpachten, 
die uit de verkochte landerijen voortvloeiden, op de eene 
of  andere wijze werd te gemoet gekomen. 

Daarin werd dan ook door hen voorzien, niet op ver-
zoek yan den Kerkenraad of  de Kerkmeesters te Mont-

1) De juiste datum van die veiling der landerijen is niet bekend, 
noch ook de besehrijving der verkochte landerijen, daar de Memo-
rialen der geestelijke goederen, die door de Staten of  met hun con-
sent verkocht zijn, op het Prov. Archief  berustende (Beg. n° 192; 
gedr. inv. pag. 49), niet verder loopen dan tot het jaar 1632. 

24* 
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foort,  maar op verzoek van hunnen Rentmeester van het 
comptoir der memoriegoederen, die mededeelde, dat hij 
onmogelijk de kosten yan het onderhoud van die gebou-
wen, als ook de uitbetalingen aan het Capittel kon blij-
yen bestrijden uit de zoozeer verminderde inkomsten, 
indien niet op de eene of  andere wijze werd voorzien in 
het gemis der landpachten. 

Dit blijkt uit eene kennisgeving, die hij, in 1653, bij 
wijze van rekwest, aan de Gedeputeerde Staten deed, ver-
meid in de notulen van Gedeputeerde Staten van 4 No-
vember 1653, met het daarop door hen genomen appoin-
tement, luidende als volgt: 

„Op de rekweste van Dirck van Erckel, Rentmeester 
van de Memoriegoederen der kerck tot Montfoort,  ver-
toonende, hoe dat hij suppliant syne reeckeninghe van 
deselve hadde gedaan, namentlijk de derde van den 
jare 1652, in dezelve fol.  10 verso ende 11 recto, onder 
het capittel der Landpachten aldaer voor ontvang hadde 
gebracht de somme van twee duyzent zes ende zeventig 
gulden vier stuyvers vier penningen, in plaetse van de 
landpacht der landen behoort hebbende in 't gemeen aen 
de Memoriegoederen der voorzegde Kercke, welke somme 
de Heeren Haer Ed. Mo. Gecommitteerden, ter auditie 
van zyne voorzegde reekeninge aldaer, als in voorgaande 
reekeningen, hadden gepasseerd, belastende hem suppliant, 
als rendant, bij apostille van Haer Ed. Mo. vergaderinge 
alhier, te versouken ordre tot betalinge van de voorzegde 
somme van twee duysent zes en zeventig gulden vier 
stuyvers 4 penningen, gelijck voor desen was geschiet. 
Ende gemerckt tot dezelve somme verscheide ordinaris 

1) Zijne le rekening schijnt dus oyer 1650 te hebben geloopen, 
indien hij jaarlijks rekening heeft  gedaan, iets dat echter niet altijd 
het geval was, daar dergelijke rekeningen wel eens over meerdere 
jaren liepen. 
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ende extraordinaris kapittels lasten mosten worden betaelt, 
waerover hij suppliant van wege denzelven Capittele dinekwis 
werde aengesproken ; dat mede noch, moste werden opge-
bracht een somme van tweehondert vijf  en negentig gulden 
tot aflossinge  van de capitael, waermede de voorzegde me-
moriegoederen waren belast, die volgens Haere Ed. Mo. 
ordre in tien jaren moeten worden afgeleydt,  waervan de 
interesten ten laste van het voorzegde Capittele te hooger 
loopende de lossinge te laeter most geschieden, ende de 
voorzegde capitularen van doen hadden haer gedeelte dat 
boven des gemeiden capitels lasten zouden Overschieten 
waeromme zij supplianten versochten, dat haer Ed. Mo. 
geliefden  hem te verleenen ordonnantie tot de voorzegde 
somme van tweeduysent ses en seventig gulden 4 stuyvers 
en 4 penningen, te weten op hem suppliant ordonnantie 
ter somme van seshondert negen en dertig gulden acht 
stuyvers vijf  penningen, dewelcke hij suppliant bij het slot 
van zijne reekeninge van de domeinen van Montfo-  ort2) 
over den jaere 1651 is schuldigh gebleven. Ende over de 
resterende veertienhonderd ses en dertigh gulden vijf  istuy-
vers 15 penningen op een ander van haer Ed. Mo. comp-
toiren , ende also de gemelte Capitularen van haer Ed. 
Mo. alle jaer gelijcke somme van twee duizend ses en 
zeventig gulden vier stuivers 4 penningen, ter cause voor-
zegd, sullen competeren, hij suppliant derhalve vèrsoch t nog 
eene generale ondonnantie tot dezelve somme, als: op hem 

1) Er werd dus onderscheid gemaakt tusschen hetgeen aan het 
Capittel moest betaald worden en hetgeen den Capitularen qua talis 
(Memorieheeren ?) competeerde. 

2) Hij schijnt dus, behalve Rentmeester der memoriegoederen te 
Montfoort,  ook te zijn geweest Rentmeester van de domeineo. (der 
Staten) te Montfoort  en als zoodanig daarover afzonderlijk  rekening 
te hebben gedaan, en wel aan de Staten. Anders toch zou hüj zijn 
batig slot f  639— 8—5 niet hebben kunnen laten strekken tot be>taling 
van een nadeelig slot zijner rekening der memoriegoederen over 1652. 



Gesciedenis  der  vicarien  in de  provincie  TJtrecht  enz. 

suppliant van vijfhonderd  guldens om uit  de  domeinen  van 
Montfoort  voorzegd jaerlijcks betaeît te worden, ende de 
reste op sulcken comptoir van haer Ed. Mo. als dezelve 
goed sullen vinden, waervan het jaar verschijnen zal Cors-
mis 1653. — Is geappoincteert: de Gedeputeerden etc., 
accorderen ten fine  als in dese, ten laste van den sup-
pliant, behoorlijcke ordonnantie ter somme toe van ses-
hondert negen en dertig gulden 8 stuyvers 5 penningen, 
dewelcke hij haer Ed. Mo. is schuldigh gebleven bij het 
slot van zijne reeckeninghe gedaen van derzelver domeinen 
des Burggraafschaps  van Montfoort  , van den jare 1651 
ende nopende de vordere nog resterende van f  1436—5—15 
op een ander van Haere Ed. Mo. comptoiren daeruit sulcx 
bekwamelijk sal können en behooren te geschieden." 

Hit dit verzoek van den Eentmeester blijkt alzoo, dat 
de f  2076—4—4 suppletie voor de ontbrekende landpach-
ten was verleend aan het Capittel  (dus niet aan de Kerk-
meesters of  den Kerkenraad der Gereformeerde  Gemeente 
te Montfoort)  voor verscheidene  ordinaris  en extraordinaris 
kapittels-lasten  en tot aflossing  van kapitalen, waarmede 
de memoriegoederen in der tijd (door het Capittel?) waren 
bezwaard geworden (waarschijnlijk voor vroegere opgenomen 
gelden) en die moesten afgelost  worden, 

"Waarin deze ordinaris en extraordinaris kapittelslasten 
hebben bestaan, is onbekend, daar de rekeningen der 
memoriegoederen zoek zijn geraakt. 

Dat het gemelde subsidie aan de Capitularen en niet 
aan de Kerkmeesters was verleend, blijkt ook nog uit 
een later verzoek, in 1660 gedaan, niet door den Eent-
meester der memoriegoederen, maar door de Capitularen. 

Het rekwest zelf  is niet meer aanwezig, doch den inhoud 
kennen wij uit de dispositie, daarop door Gedeputeerden 
gegeven in hunne vergadering van 11 Januarij 1660, lui-
dende: 

„Op de Eequeste van de Capitularen der Kercke Mont-
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foort,  verthonende dat haar Ed. Mo. aen de supplianten 
toegeleyt hebbende de jaarlijksche somme van 2076 gul-
den 4 st. 4 penn., in plaetse van de landpachten van de 
vercoehte landen, behoort hebbende  aen de voorsz. Capitule, 
aen de supplianten daar na toegestaan ende verleent had-
den een generale ordonnantie ter somma van f  2076—4—4, 
te wete op Dirck van Erchels  als Rentmeester  van haar Ed. 
Mo.  domeynen van Montfoort,  ter somme van ses hondert 
gulden, om uyt de voorsz. domainen jaarlijks bij hem be-
taelt te worden, (en) voor de resterende 1436 gulden 4 st. 
10 penn, op alsulcken ander comptoir van haer Ed. Mo., 
waar uyt deselve somme jaerlijkx mede vast ende seeker 
soude connen betaelt worden, breeder vervolgens de an-
nexe requeste (dan gelet haer Ed. Mo. tzedert de molen van 
Montfoort  hebben vercocht, sulx dat uyt de voorsz. domai-
nen van Montfoort  geen ses hondert guldens jaarlijcx meer 
connen worden betaelt, soo hadden haer Ed. Mo. ordre 
tot betalinge van 't jaar versehenen Martini ende Corsmis 
1657 en 1658 belieft  te veranderen, als: te weten op van 
Erckel twee hondert in plaatse 600 gulden en die reste 
op een ander comptour van haer Ed. Mo., en also den 
voorsz. Erckel wederom tot de voorsz. ordonnantie niet 
meer sail cunnen betaelen, soo versoecken sij supplianten 
dat haar Ed. Mo. wederom aan haer believen te verleenen 
een ordonnantie ter somme van twee dusent sessentse-
ventigh gulden vier stuivers en vier penningen, en dat 
tot betalinge van 't jaar renten versehenen Martinii en 
Corsmis 1659. 

G-eappointeert, fiat  behoorlijcke ordonnantie." 
In de rekeningen der memoriegoederen (de eerste die 

wij bezitten is van 1764, toen die reeds met de pastorie-
goederen waren gecombineerd) komt deze zelfde  subsidie 
van f  2076—4—4 ook nog steeds voor (bl. 338) met de 
vermelding, dat die was verleend, ter vervanging van de in-
komsten der verkochte landerijen , doch met de bijvoeging, 
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dat die gelden toen werden verstrekt door het comptoir 
van den 20ee en 40en penning. Er staat echter niet meer 
bij, dat dit bedrag in der tijd aan het Capittel, of  wel op 
verzoek van het Capittel was verleend, noch ook dat daaruit 
aan de Capitularen of  Memorieheeren iets werd uitbetaald, 
terwijl er in de uitgaven dan ook geene uitbetalingen aan 
hen vermeld staaü. Miöschien was het Capittel toen reeds 
opgeruimd: ten minste men vindt läter nergens meer gc-
wag gemaakt van het Capittel, van Capitularen of  van 
Memorieheeren, noch ook van Gecommitteerden van het 
Capittel, die de rekening van den rentmeester mede op-
namen en goedkeurden. De rekening van 1764 der gecom-
bineerde memorie- en pastoriegoederen is, even als de 
volgende, gedaan aan de Staten en opgenomen door hunne 
gecommitteerden tot de Rekenkamer der Provincie, zonder 
dat er toen eenige andere autoriteiten of  Gecommitteer-
den meer bij te pas kwamen, zoodat destijds het Capittel 
of  de Memorieheeren er niets meer mede te maken hadden. 

"Waarin de ordinaris en extraordinaris lasten des Capit-
tels bestaan hebben, waarvan de Rentmeester der me-
moriegoederen , Dirk van Erckel, in zijn verzoek aan Ge-
deputeerde Staten van 4 November 1653 gewaagt (bl. 372), 
met bijvoeging, dat hy dikwijls daarover werd lastig ge-
vallen door of  van wege het Capittel, is onbekend; even 
als wat eigenlijk de strekking is van hetgeen hij er bij -
voegt: „dat de voorzegde Capitularen van doen (d. i. noodig) 
hadden haér gedeelte, dat boven desgemelten capittelslasten 
zoude overschieten— In verband met hetgeen de Ca-
pitularen in hun rekwest van 11 Januarij 1660 (bl. 374) 
zeggen : dat de Edel Mog. Staten aan hen supplianten toe-
gelegd hadden / 2076—4—4 jaarlijks „in plaetse van de 
landpachten van de vercochte landen behoort hebbende aen 
de voorz. Capitule", — zou men zeggen, dat die som strekte 
om de kas van het comptoir der memoriegoederen., na 
het gemis der landpachten, in staat te stellen om aan 
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capitularen, memorieheeren of  choorheeren te blijven uit-
keeren, hetgeen hun door de Staten was toegelegd uit de 
inkomsten van die landerijen der memoriegoederen. 

Daar de accoorden hiervan niet spreken en alle ver-
dere bescheiden, rekeningen, enz. ontbreken, *kan men 
alleen bij gissing daaromtrent iets zeggen. Het ligt echter 
voor de hand, dat de Staten, die aan de aan wezige vica-
rissen toestonden f  der inkomsten van de geseculariseerde 
vicariegoederen te mögen blijven genieten, ook aan de 
aanwezige Memorieheeren hebben toegestaan eenig deel 
te blijven genieten der inkomsten van de geseculariseerde 
memoriegoederen, even als zulks ook had plaats gegrepen 
met de geseculariseerde kloostergoederen der kloosterlingen. 

Ten anderen is het ook zeer begrijpelijk dat, even als 
de collators der vicarien er op gesteld waren, dat ook de 
volgende vicarissen of  possesseurs der vicarien, door hen 
voortedragen, dit zelfde  zouden blijven genieten, opdat 
hun collatierecht niet illusoir zou worden, — zoo ook de 
Burggraaf:  „hebbende de dispositie en collatie van de 
vicaryen en beneficien  *) , zoo hij sustinerende is" — zooals 
de vermelding luidt in de notulen van Gedeputeerde Staten 
van 20 April 1587 (bl. 350), of,  zooals in die van 15 Junij 
1636 wordt gezegd: „als patroon laicaal van (de) Kercke 
tot Montfoort"  — en als zoodanig waarschijnlijk ook hebbende 
de nominatie of  presentatie der Capitularen (tevens Me-
morieheeren), er op gesteld was, dat deze laatsten de 
emolumenten uit de opbrengsten der memoriegoederen, 
zouden blijven genieten, geheel of  ten minste gedeeltelijk, 
al werden er ook geene memorien meer gecelebreerd. 

Ofschoon  de Staten de geestelijke goederen seeulariseer-
den, zoo rekenden zij zieh echter, ter goeder trouw, ver-
plicht de lasten, thinsen, uitgangen en verdere geldelijke 

1) Met dit laatste zijn waarschijnlijk bedoeld de Memorien. Yerg. 
bl. 226: twee offieien  enz. 
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verplichtingen, daarop liggende, te blyven betalen, even 
als zulks bij verbeurd verklaarde of  op andere wijze aan 
den Staat vervallen goederen, het geval was. Uit dien 
hoofde  bleven ook de daarop liggende verplichtingen en 
andere rechten, als ook het collatie-recht, drukkende op de 
pastorie- en vicariegoederen, gehandhaafd,  omdat de Staten, 
ofschoon  daartoe niet bepaald verplicht, zulks billijk achtten. 

Naar deze heschouwing der Staten, indien die de ware is 
(hetgeen echter onzeker is en blijft),  zou het zeer begrijpelijk 
zijn, dat zij aan de memorieheeren na de Reformatie  een 
deel inkomsten van die goederen hebben blijven gunnen 
en dat zij, de memoriegoederen verkocht hebbende, zorg 
droegen dat de kas in staafc  gesteld werd om voortdu-
rend dat deel te blijven voldoen, althans aan de tijdens 
dien verkoop aanwezige capitularen, tevens memoriehee-
ren 3 die door den Burggraaf,  als collator, waren benoemd, 
of  ten minste door zijne tusschenkomst zulks geworden 
waren. 

Toen echter, na 1648, de Staten zelf  collator waren 
geworden en het dus in hunne hand hadden om de me-
morieheeren te laten uitsterven, door geene nieuWe te 
benoemen, of  ten minste hen niets te laten trekken, 
schijnen zij daarvan, even als bij de vicarien, gebruik te 
hebben gemaakt ; misschien wel aan de toenmalige Memo-
rieheeren ook lijfrenten  ter dier zake te hebben toegekend, 
even als aan de toen aanwezige vicarissen, zooals hier-
boven (bl. 352 en v.) is medegedeeld. 

Wij herhalen echter, dat een en ander altemaal slechts 
zyn gissingen, daar de rekeningen ontbreken. Eene 
zaak echter staat vast, dat in 1764, blijkens de reke-
ning der gecombineerde memorie- en pastoriegoederen 
over dat jaar, de Staten van alle betalingen en uitkee-
ringen aan het Capittel of  de Memorieheeren bevrijd 
waren, en dat er in die rekening, onder de Andere  las-
ten van ordinaris  uytgeven  (bl. 339), van het Capittel, als 
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van een cadaver wordt gewaagd, terwijl er, zoover ons 
bekend is, geen spoor meer te vinden is dat er toen of 
later nog een kapittel of  capitularen, memorieheeren, choor-
heeren, of  iets dergelijks bestonden, die als zoodanig door de 
Staten erkend werden. — Dit laatste voegen wij er bij, 
omdat er te Montfoort,  niettegenstaande het verbod van 
exercitie der R/00msche religie, toch eene Eoomsch Catho-
lieke Gemeente is blijven bestaan en nog bestaat, bij welke 
de Eoomsche geestelijkheid is blijven voortgaan pastoors 
te benoemen (zie v. Heussen  en v. Rijn: Utr. Bisdom. Ie ed. 
pag. 262). 

IIIe. De pastoriegoederen. 
Na hetgeen reeds over de memoriegoederen is gezegd, 

kunnen wy kort zijn bij de behandeling <Jer pastoriegoe-
deren , daar het meeste reeds is medegedeeld. 

Na de Eeformatie  zijn de pastoriegoederen aanvankelijk 
gebracht (of  gebleven?) onder beheer van den Magistraat 
te Montfoort,  zooals zulks blijkt uit de yermelding in de 
rekening van den Eentmeester der memoriegoederen over 
1764: 6e Uytgaave (bL 340), als ook meer speciaal uit de 
resolutie der Staten van 12 Juli 1594, inhoudende dat zy 
aan de Eegeerders der stad Montfoort,  bij wijze van ac-
coord, voorloopig de administratie laten der pastoriegoe-
deren aldaar, onder voorwaarde dat zij aan den predikant 
aldaar, uit het in-kornen dier pastoriegoederen, jaarlijks 
f  200,— zouden betalen, boven de f  100.— die hem uit 
de memoriegoederen waren toegevoegd ; dat zy geen pre-
dikant mochten beroepen of  afzetten  dan met goedvin-
den van de Staten of  van hunne Gedeputeerden ; wij-
ders dat zij de overschietende penningen van het inko-
men der pastorie zouden mögen gebruiken tot onderhoud 
van een Latijnschen en Duitschen schoolmeester, van 
den koster en tot reparatie van het pastoriehuis en hof-
stede te Montfoort;  „ende dat sij van het inkomen der 
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pastorygoederen gehouden zullen wesen, tot vermaninge, 
te doen rekeningh, bewijs en reliqua voor de Staten of 
hunne Gedeputeerden, en dat all bij provisie ende ter tijde 
toe anders geordonneert zal zyn" — (Prov. archief.  Reg. 
n° 44 (7e Boek) fol.  343. 

Later is daarin echter weder verandering gebracht door 
de Staten, doordien er een afzonderlijke  rentmeester voor 
die pastoriegoederen is aangesteld, die toen rekening deed 
aan de Staten, — zooals in de rekening der memorie- (en 
pastorie-) goederen over 1764 vermeld staat, zie bl. 340 
verbis : Uytgave van de pastorygoederen . . . enz. en bl. 336 
verbis: 7e Ontfang  van Kerkethins . . . enz., — met mede-
werking der authoriteiten vermeid in het slot van de re-
kening der pastoriegoederen over 1667> bl. 315—319 
medegedeeld. 

Dit fonds  of  comptoir der pastoriegoederen was, toen 
het nog afzonderlijk  werd geadministreerd, bestemd om 
daaruit het tractement van den predikant (vroeger was er 
maar één) schoojmeester en koster te betalen en, zoo ver 
de gelden strekten, ook de reparatien van pastorie en 
school. De latere tweede predikant te Montfoort  werd 
ùiet uit het fonds  of  comptoir der pastoriegoederen te 
Montfoort  betaald, maar door het comptoir der gebenefi-
cieerde goederen (ten platten lande). Dit blijkt uit de 
rekeningen van dit comptoir sedert 1770 (de vroegere zyn 
weg) waarin, bij de vermelding der betaalde tràctementen 
van predikanten ten platte lande, steeds, aan het slot, een 
bedrag van f  800.— 's jaars wordt vermeld als betaald aan 
den (jongsten) predikant te Montfoort,  daarin bij name 
genoemd. Bovendien werd uit dat fonds  ook het zooge-
naamde kindergeld  aan de predikanten te Montfoort  vol-
daan, mede in afwijking  van hetgeen ten aanzien van de 
overige kleine steden plaats greep, alwaar noch tracte-
ment, noch kindergeld of  eenige andere betaling aan de 
predikanten werd gedaan uit dit comptoir. 
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Waarschijnlijk is er in der tijd door de Staten eene 
resolutie genomen, waarbij bepaald werd dat het tracte-
ment van dien lateren tweeden predikant te Montfoort  uit 
de geben, goederen zou betaald worden; doch, daar de 
datum daarvan niet bekend is, is die niet te vinden en 
weten wij dus ook niet wat aanleiding heeft  gegeven tot 
deze afwijki'ng  van den algemeenen regel ten opzichte van 
Montfoort.  Doch, zooals vroeger (bl. 193, 196 enz.) reeds 
is vermeld, er werden uit dit fonds  der geben, goederen 
(even als uit de andere comptoiren) wel meer zaken be-
taald, die er eigenlijk niets mede gemeen hadden. 

Na de combinatie der beide rentmeesterschappen treft 
men in de rekeningen niet meer aan de ontvangst van 
f  224.—, die de pastoriegoederen (in 1667 nog) genoten 
uit de memoriegoederen (bl. 316) door het intermediair van 
den Magistraat te Montfoort,  waarschijnlijk ten gevolge 
dier combinatie. 

De Montfoortsche  pastoriegoederen zijn nog alle in natura 
aanwezig, daar de Staten daarvan nimmer iets verkocht heb-
ben, evenmin als de regeeringen, die hen zijn opgevolgd. 

IVe. De gecombineerde  memorie- en pastoriegoederen. 
Na de samensmelting der administratie van het overschot 

der memoriegoederen met de pastoriegoederen onder één 
rentmeester en de samensmelting van de ontvangsten en 
uitgaven dier beide comptoiren , was de regeling te Mont-
foort  nu eigenlijk op denzelfdcn  voet gekomen als het 
comptoir den gebeneficieerde  goederen (ten platten lande) 
waarbij, reeds van den aanvang af,  de pastorie- en vicarie-
goederen tot één fonds  waren vereenigd, onder éénen 
rentmeester, voerende den titel van Ontvanger der gebe-
neficieerde  goederen, bij welk comptoir, eveneens, telkens 
als er goederen werden verkocht, hetzij gewezen pastorie-, 
hetzij vicariegoederen, daarvoor inschrijvingen werden ge-
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geven op een der andere comptoiren der Staten tot gelijk 
rentebedrag als de vroegere landpachten, die insgelijks 
subsidien  werden genoemd (zie Bijl. A. 37), — en eveneens 
nog bovendien extra subsidien werden ontvangen uit diverse 
comptoiren der Staten, tot dekking van tekorten van dit 
comptoir, Wanneer het gold (gewezen) vicariegoederen, 
dan werd de koopsom belegd ten behoeve van den vicaris, 
zoodat ook de Memorieheeren konden zeggen, dat het sub-
sidie van f  2076—4—4 ten hunnen behoeve door de Sta-
ten was verleend aan hun Capittel. 

Het is echter niet zeker of  het comptoir der vereenigde 
memorie- en pastoriegoederen, dat den naam droeg van 
Memoriegoederen,  voor de vaste bijdrage of  zoogenaamde sub-
sidie van f  2076—4—4 wegens verkochte landerijen, eene 
bepaalde inschrijving op het comptoir van den Ontvanger 
van den 20en en 40en penning heeft  ontvangen (even als 
andere comptoiren der Staten), ofschoon  het uit de reke-
ningen der successieve ontvangers van de Memoriegoede-
ren blijkt, dat die vaste subsidie steeds door dien ontvanger 
van den 20en en 40en penning werd uitbetaald en niet 
door een der andere comptoiren. De reden van twijfel  is 
daarin gelegen, dat er in die rekeningen steeds bijstaat 
„tot betalinge van welke somme haar Ed. Mo. Ordonnan-
tie hebben verleend op tcomptoir van den 20en en 40en pen-
ning, zoodat de Bentmeester der memoriegoederen, ieder 
jaar, eene bepaalde ordonnantie van Gedeputeerde Staten 
moest hebben om die som te kunnen ontvangen bij den 
ontvanger van den 20e n en 40en penning. Dit was, zou 
men zeggen, overbodig, indien het comptoir der memorie-
goederen eene inschrijving  of  obligatie op dat van den 
20en of  40en penning had gehad. Het is echter mogelijk 
dat ook de ontvangers der andere zoogenaamde gesub-
sidieerde comptoiren, die op de manualen ingeschreven 
waren (zie bl. 195), desniettemin jaarlijks nog expresse 
ordonnantien moesten hebben om aldaar de renten der 
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ingesehreven capitalen , voortgesproten uit belegde koop-
penningen, te kunnen ontvangen. — In 1795 werd die 
ordonnantie voor den Rentmeester der memoriegoederen, 
blijkens zijne rekening over dat jaar, gegeven door het 
Comité van algemeen welzijn, op den ontvanger van den 
20en en 40en penning. Gedurende de Bataafsche  Repu-
bliek is die subsidie aan het comptoir der memoriegoede-
ren jaarlijks uitbetaald geworden uit 's Rijks kas, want dit 
comptoir is in 1799 afzonderlyk  blijven bestaan (waarom 
blijkt niet), terwijl in dat jaar de overige comptoiren der 
gewezen geestelijke goederen (behalve dat van St. Catha-
rijne) werden opgeruimd en samengesmolten met het alge-
meen domeinfonds  (zie bl. 195). Tot in 1806 is het zoo-
genaamde subsidie van / 2076.— steeds van rijkswege uit-
betaald geworden aan zijn comptoir der memoriegoederen-, 
doch toen ontstond er zwarigheid aan zijde van het toen-
malige gouvernement, zoodat men in de volgende reke-
ningen tot aan 1820 (voor zoo ver die aanwezig zijn) dien 
post van f  2076.— (later verminderd tot f  740,225) steeds 
voor memorie yindt uitgetrokken. 

Tengévolge dezer staking van het subsidie werd alsnu 
de uitbetaling van het tractement van f  920.— aan den 
oudsten en f  10.— aan den jongsten predikant, uit de 
memoriegeederen, in 1807 gestaakt ; doch werd dit tracte-
ment, toen en later, uit 's Rijks algemeene kas voldaan, inge-
volge missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 
16 Junij 1807, n° 19, en eene aanschrijving van den 
Landrost van 19 Juny 1807, terwijl ook de verdere uit-
betaling van het tractement en de emolumenten van den 
schoolmeester, ingaande met met 1 Januarij 1808, niet 
meer uit de opbrengsten der memoriegoederen werd be-
streden , volgens resolutie van den Landrost van 9 De-
cember 1807. Het onderhoud der kerk en verdere gebou-
wen, bleef  echter ten laste van dit fonds,  niettegenstaande 
het subsidie ophield. 
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De zaak begon alzoo spaak te loopen, terwijl zelfs  de 
ophefïing  van het fonds  der memoriegoederen, ingevolge 
art. 3, al. 2 van het Decreet van Koning Lodewijk Napoleon 
van 2 Augustus 1808, en de vereeniging van hetzelve met 
>s Bijks algemeene schatkist ter sprake werd gebracht. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken berichtte echter, 
bij eene aanschrijving van 6 Eebruari 1810, aan den 
Landrost, dat het fonds  der memoriegoederen niet viel in 
dit artikel, maar dat het veeleer was een eigendom der 
kerkelijke Gemeente van Montfoort  en het Bijk dus ver-
plicht was om aan die Gemeente te blijven betalen 
het subsidie, aan dezelve toegelegd voor de goederen 
in der tijd door den Souverein genaast,  zoodat ook de 
achterstallige jaren moesten af  betaald worden, doch tot 
een verminderd bedrag van f  740—4—8, wegens aftrek 
van het tractement van den predikant en schoolmeester, 
die toen door het Bijk betaald werden. Dientengevolge zijn 
dan ook, den 16 Aug. 1811, de beide achterstallige jaren 
1808 en 1809 tot dat bedrag uitbetaald, doch de ver-
dere jaren niet, ten gevolge van de inlijving van het 
Koningrijk Holland in het Eransche Keizerrijk, waardoor 
ook, de onderhandeling, om de kerk en pastorie, tegen een 
jaarlijksch subsidie van Bijkswege, over te dragen aan de 
Hervormde Gemeente te Montfoort,  ingevolge art. 9 van 
het gemeide Decreet, ofsehoon  men het reeds eens ge-
worden was over de conditien, in duigen viel. 

Het fonds  der memoriegoederen ontving alzoo ook het 
tot / 740—4—8 verminderde subsidie niet meer; het moest 
dus geheel uit eigen middelen, zonder eenige andere tege-
moetkoming van Bijkswege, in zijne uitgaven van onderhoud, 
enz. trachten te voorzien. Onder het Eransch bewind 
schijnt de Begeering zieh in 't geheel niet meer met dit 
fonds  bemoeid en ingelaten te hebben, of  wel, men heeft 
er toen de Begeering zooveel mogelijk buiten gehouden, 
(misschien uit vrees dat de goederen door de schatkist 
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verkocht zouden worden), zoodat de rekeningen over 1809 
en volgende jaren eerst in 1817 en 1818 zijn afgesloten, 
door Gecommitteerden uit Gedep. Staten van Utrecht, 
daartoe geauthoriseerd bij resolutien van 3 Octob. 1816 
n° 13 en 31 Januari 1817 n° 18. 

De zienswijze van den toenmaligen minister omtrent 
den aard en den eigendom der memoriegoederen steunde 
hoofdzakelijk  op de gegevens, die hem, op zijne aanvraag 
van 22 Juli en 1 November 1809 om inlichting, over 
aard en oorsprong der memoriegoederen waren verschaft 
door den Landdrost, bij missive van 6 December 1809, 
waarin gezegd werd : „dezelve zijn tot onderhoud der kerk 
en pastorij gefundeerd;  stonden bevorens onder den Burg-
graaf  van Montfoort,  naderhand onder de Staten van 
den Lande van Utrecht." 

Er zijn hier even veel dwalingen als woorden; want 
1° zijn de memoriegoederen gegeven en bestemd geweest 
voor het houden van zielmissen door zielpriesters of  zoogen. 
memorieheeren, doch niet voor onderhoud van het kerk-
gebouw of  de pastorie. Wel is waar werd uit het fonds  der 
memoriegoederen, ook reeds voor de combinatie daarvan met 
de pastoriegoederen, mede bijgedragen tot het onderhoud 
van kerk en pastorie, doch dit was slechts eene accessoire 
verplichting, waarmede de Staten hun fonds,  memorie-
goederen, bezwaarden, ter tegemoetkoming van hun fonds, 
pastoriegoederen te Montfoort.  Evenzoo bezwaarden de 
Staten b. v. hun comptoir Maria Magdalena te Wijk bij 
Duurstede met eene subsidie tot onderhoud van predi-
kanten aldaar, ofschoon  dit convent eigenlijk niets te ma-
ken had met de predikanten en hunne tractementen. Zoo 
moest ook het comptoir van St. Catharijne te Utrecht, dat 
als hospitaal niet te maken had met het kerkgebouw, des-
niettemin de Catharijne kerk onderhouden en den voor-
lezer, koster, doodgraver, enz. betalen. — 2° Stonden die 

Bij dr. en Meded. IV. 2$ 
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goederen vroeger niet onder beheer van den Burggraaf, 
maar van het Capittel, afdeeling  memoriegoederen. 

"Wat verder, in het slot dier inlichtingen, door den Land-
drost wordt gezegd: dat de Staten door den aankoop van 
het Burggraafschap  van Montfoort  wel het bestuur over 
deze kerkelijke goederen, doch niet den eigendom derzelve 
hebben verkregen, is in zooverre waar (niettegenstaande 
zulks in strijd is met de bewoordingen van de acte van 
verkoop) als de Burggraaf  geen eigenaar was dier goede-
ren , en dus de Staten daardoor  geen eigenaars zijn gewor-
den; maar, wat daarbij over 'thoofd  gezien wordt, de Sta-
ten waren uit anderen hoofde,  t. w. door de secularisatie 
in 15S6, reeds voor dien koop en verkoop, eigenaars ge-
worden dier goederen, zooals hierboven is betoogd; gelijk 
zij dan ook in de op bl. 369 medegedeelde instructie van 
den rentmeester der memoriegoederen, van 25 Mei 1666, 
zieh possesseurs dier goederen noemen, en bij de aanstel-
ling van den rentmeester bepaalden, dat- hij alleen  aan de 
Staten  rekening zou doen. 

Men moet deze dwalingen aan het toenmalig geweste-
lijk Bestuur niet al te euvel duiden. De memoriegoederen 
te Montfoort  en de vroegere verhouding derzelve tot het 
Capittel, den Burggraaf  en de Staten, is en blijft  een 
zeer ingewikkeld en duister vraagstuk, temeer dewijl de 
noodige bescheiden ter beoordeeling en oplossing verloren 
geraakt zijn, zoodat men moeite heeft  hier en daar er nog 
iets van te kunnen opdelven. Bovendien was destijds het 
provinciaal archief  geheel ongeregeld en lag het jammer-
lijk dooreen in diverse localiteiten, gedeeltelijk bij parti-
culieren op zolders, enz., om plaats te verkrijgen voor 
de inkwartieringen der troepen, zoodat het destijds een 
onbegonnen werk was om daarin nasporingen te doen 
omtrent aard, oorsprong en geschiedenis der memorien 
te Montfoort  en de goederen daartoe behoorende. Er 
schoot dus wel niet veel anders over, dan dat men zijne 
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fantasie  maar liet werken, om den Minister een antwoord 
op zijne vraag te kunnen toezenden. 

In de gem'elde missive van den Landdrost van 6 De-
cember 1809 wordt verder, op de 12e vraag, gemeld : „dat 
de administratie der memoriegoederen destijds geschiedde 
onder toezicht van den Landdrost, die de rekeningen en 
verantwoordingen zelf,  of  door daartoe gecommitteerde As-
sessoren , opnam en sloot." 

Na de herstelling van zaken, in 1814, werd de uitbe-
taling van het subsidie niet dadelijk hervat, dewijl het 
Bestuur der domeinen daarin zwarigheid maakte. 

De Kerkenraad te Montfoort  vond het derhalve gera-
den om zieh, in 1819, rechtstreeks tot den Koning te 
wenden bij een adres, waarin hij de hervatting der uit-
betaling van een subsidie, ten bedrage van / 740.225 ver-
zocht, op grond dat in der tijd het subsidie door de Staten 
was verleend ter compensatie van het gémis der pachten 
van de landerijen der memoriegoederen, die door de Staten 
ten hunnen profijte  waren verkocht, doch toebehoorden 
aan de kerkelijke Gemeente te Montfoort.  Dit laatste is 
ongegrond, zooals wij reeds hebben aangetoond. Niette-
min, de bewering van den Kerkenraad vond ingang, daar 
destijds niemand eigenlijk wist, wat die memoriegoederen 
waren of  geweest waren, iets dat niet te verwonderen is, 
daar men , ook zelfs  ten huidigen dage, zieh daarvan nog 
allerlei verkeerde begrippen vormt. 

De subsidie werd alzoo door den Koning weder toege-
staan, doch onder voorwaarde, dat het Kerkbestuur te 
Montfoort  die, na ontvangst, weder aan het fonds  der 
memoriegoederen zou uitkeeren, zooals blijkt uit eene 
missive van Gedeputeerde Staten aan den Kerkenraad te 
Montfoort  van 17 September 1819 n° 21 luidende: — 
„dat nademaal bij Kon. Besluit van 16 July 1819 de uit-
betaling van het jaarlijks subsidie van / 740.225 aan de 
Hervormde Gemeente te Montfoort  is toegestaan, ook voor 
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de achterstallige jaren 1814 tot en met 1817, en de Mi-
nister van Finantien is gemagtigd geworden die som te 
voldoen uit de opkomsten der registratie en domeinen aan 
den Kerkenraad te Montfoort;  — ter voorkoming van alle 
misverstand de Kerkenraad werd aangeschreven om, ver-
mits bij dat besluit de Kerkenraad was gekwalificeerd,  die 
gelden in ontvang te nemen, teneinde die, na ontvang, 
tegen behoorlijk reçu te stellen in handen van den Bent-
meester der memoriegoederen te Montfoort,  waaraan deze 
subsidie, van 's Lands wege verschuldigd, van ouds compe-
teert, ten einde die penningen, met onze voorkennis, kun-
nen gebezigd worden, zoo tot onderhoud van kerk , pasto-
rie, schoolhuis en toren, als van ouds, en kunnen ver-
antwoord worden in de rekening van den rentmeester, die 
jaarlijks gedaan wordt ten overstaan en onder goedkeuring 
van H. E. G. A. de Heeren onze Gecommitteerden." 

Deze zonderlinge toestand, die sedert voortduurt, dat 
een subsidie wordt gegeven aan een College om het da-
delijk weder af  te geven aan een ander, was bij de me-
moriegoederen en pastoriegoederen eenigermate historisch, 
daar deze anomalie, blijkens de rekening van de pastorie-
goederen over 1667, toen ook reeds bestond (zie bl. 316) 
in zoover de memoriegoederen eene uitkeering van / 224.— 
deden aan de stad Montfoort,  die dezelve echter weder 
uitbetaalde aan de pastoriegoederen. 

Zooals de toestand thans is, betaalt het Rijk de sub-
sidie van / 7M).225 eigenlijk aan zieh zelf  (op gelijke wijze 
als de Staten de vroegere subsidie van / 2076.— ook aan 
zieh zelven betaalden), t. w. door zijnen ontvanger der 
registratie en domeinen aan zynen rentmeester der me-
moriegoederen, doch door den trechter van den Kerken-
raad. Het Rijk geeft  dus per slot van rekening eigenlijk 
niets, en de Kerkenraad heeft  ook niets aan dit zooge-
naamd subsidie, dat dadelijk weder verdwijnt als hij zulks 
ontvangt. 
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Dit schijnt de Kerkenraad dan ook ingezien en begrepen 
te hebben, daar hij zieh, met de Kerkvoogden en Nota-
belen te Montfoort,  bij request van 2 Augustus 1873, tot 
den Minister van Binn. Zaken wendde met verzoek : „dat 
de memoriegoederen voortaan zouden worden afgestaan 
aan en vereenigd met de Kerkvoogdij , om voortaan door 
Kerkvoogden te worden beheerd als een gewoon kerke-
fonds,  en dat bovendien de /740.225 , die thans uit 's Lands 
kas wordt betaald aan den Kerkenraad, doch voor het 
fonds  der memoriegoederen, voortaan aan de Kerkvoogden 
zou worden uitgekeerd (als geworden bezitters van het 
fonds  der memoriegoederen) en bovendien nog de / 406.— 
die nu door den Staat jaarlijks uitgekeerd wordt aan den 
onderwijzer, voorlezer, voorzanger en koster, opdat deze 
laatste som door Kerkvoogden zou worden betaald aan den 
tegenwoordigen titularis, en na diens aftreden  door hen, 
in overleg met den Kerkenraad, zou worden besteed, zooals 
men in het belang van onderwijs en eeredienst het meest 
geraden zal achten." 

In dit rekwest wordt, als grond voor het verzoek, o. a. 
aangevoerd — „dat de memoriegoederen, met uitzonde-
ring in sommige tijden van eenige uitkeeringen, ad pias 
causas, geheel strekten ten dienste van de Hervormde 
Kerk en de daarmede, vöör 1795, naauw verbonden school, 
en alzoo, naar die bestemming, met regt kunnen beschouwd, 
worden als kerkelijke goederen, of  voor het minst als goe-
deren op wier inkomsten de Hervormde Kerk te Montfoort, 
krachtens een verjaringsregt van meer dan 200 jaren, 
billijke aanspraak mag maken." 

Op deze bewering vermeenen wij te kunnen aanmerken: 
dat het waar is dat, na de Reformatio,  de inkomsten der 
memoriegoederen door de Staten grootendeels zyn besteed 
ten behoeve der Hervormde Gemeente te Montfoort,  en 
wel tot betaling van het tractement van den oudsten 
predikant aldaar, en de uitkeering van het zoogen. kin-
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dergeld aan de beide predikanten aldaar, alsook tot on-
derhoud van het kerkgebouw en de pastoriewoning (of-
schoon de inkomsten der zoogen. pastoriegoederen daartoe 
mede aangewend werden), doch de uitgaven niet uitsluitend 
strekten ten bate der kerkelijke Gemeente, dewijl daaruit 
ook het tractement van den schoolmeester en het onder-
houd van het schoolgebouw werden bestreden. Uit die aan-
wending der inkomsten, die de Staten goedgunstig toe-
stonden, volgt echter nog niet, dat de memoriegoederen 
waren kerkgoederen  en behoorden aan de Hervormde Ge-
meente te Montfoort,  noch ook, dat die Gemeente een 
recht  had om die aan wending te vorderen. De inkomsten 
der memoriegoederen zijn dus, na de Reformatie,  niet uit-
sluitend ten behoeve der kerkelijke Gemeente aldaar aan-
gewend. De memoriegoederen waren geestelijke  goederen, 
waarvan de Staten eigenaars waren, die goedvonden een 
deel der inkomsten te doen strekken tot onderhoud der kerk 
en tot kerkedienst, terwijl het overige werd aangewend 
ten behoeve der school, tot eene uitdeeling van brood aan 
de armen, alsook ten einde het Capittel aldaar, dat ook 
na de Reformatie  is blijven bestaan en voor de Staten 
eigenaar was dier goederen, schadeloos te stellen voor 
het verlies der opbrengsten dier goederen, volgens zekere 
accoorden, na de Reformatie  daarover aangegaan door de 
Staten niet met Kerkmeester of  Kerkenraad, maar met den 
Burggraaf  ot het Capittel, en de Regeerders van Montfoort. 

Dat de Staten goedgunstig toestonden de opbrengsten 
hunner memoriegoederen grootendeels te laten strekken ten 
voordeele der Hervormde Gemeente gaf  aan deze geene 
rechten op de goederen zelven, waarvan de kerkelyke 
Gemeente, zoowel voor als na de Hervorming, nooit eige-
nares geweest was, doch hoogstens slechts op eene be-
stendiging dier aanwending der inkomsten tot hetzelfde 
doel. Die Gemeente kon dus nimmer de memoriegoederen 
zelven opeischen. 
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Men moet ook niet vergeten, dat de Staten, wel is 
waar, krachtens art. 5 van het Redressement, gratis den 
eigendom der memoriegoederen hadden verkregen, doch 
dat zij, om de vrije beschikking daarover te kunnen uit-
oefenen  en die goederen te bevrijden van het daarop rüs-
tende collatierecht en andere rechten, die de Burggraaf, 
terecht of  ten onrechte, op die goederen pretendeerde te 
hebben, eene sora van f  225000.— hebben uitbetaald aan 
den Burggraaf,  als heer van Montfoort.  Indien dus die 
goederen, thans vrij en onbezwaard, door den Staat aan 
de kerkelijke Gemeente werden overgegeven, dan zou het 
billijk zijn, dat deze ten minste een gedeelte van die som 
aan den Staat terugbetaalde. 

Derhalve zou de kerkelijke Gemeente dwalen, wanneer 
zij, even als vroeger, ook thans nog mocht beweren, dat 
de bewuste f  2076—4—4 'sjaars als een subsidie is toe-
gelegd aan de Hervormde Gemeente, of  wel aan de toen-
malige Kerkmeesters dier Gemeente. 

Die toelage of  subsidie,  zooals men zulks destijds noemde, 
uit het comptoir van den 20en en 40en penning, verleenden 
de Staten, zooals uit de bovenvermelde resolutie van 4 No-
vember 1653 (bl. 372) blijkt, aan hunnen ontvanger van 
het comptoir der memoriegoederen, d. i. aan zieh zelven, 
ofschoon  de Capitularen in hun verzoekschrift  van 11 Jan. 
1660 (bl. 375) aangeven, dat die subsidie aan hen is ver-
leend: dus in alien geval niet aan de Kerkmeesters. 

Dië subsidie strekte dan ook niet om de Kerkmeesters 
schadeloos te stellen voor een gemis van landpachten der 
(in 1649?) verkochte landerijen, behoorende tot de memo-
riegoederen: want de Kerkmeesters hadden voor den ver-
koop de pachten dier landerijen niet getrokken. Dus 
moest het hun vrij onverschillig zijn of  deze, al of  niet, 
verkocht werden, daar zij geen schade leden door dien 
verkoop. Alleen hadden zij, even als ook de Capitularen 
of  Memorieheeren, er een indirect belang bij dat het comp-
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toir der memoriegoederen, nu het de landpachten miste, 
niet in verval geraakte uit geldgebrek, daar het te vree-
zen stond, dat alsdan de kerk en pastorie niet meer 
naar behooren door de Staten zouden onderhouden wor-
den, terwijl voor de Capitularen de vrees bestond, dat de 
Staten de geldelijke verplichtingeu, die zij op zieh ge-
nomen hadden, uit de inkomsten der memoriegoederen 
na te komen, niet zouden kunnen gestand doen, en dat 
ook de uitkeering van het batig slot, zoo er een was, 
aan hen toegezegd, niets zou te beduiden hebben als de 
f  2076.— niet gesuppleerd werden. 

Daarvoor werd nu door de Staten gezorgd door de be-
paling, dat er jaarlijks steeds f  2076—4—4 zou gesuppleerd 
worden uit een der andere comptoiren, terwijl zij zoo vrij-
gevig waren om, behalve die som, van tijd tot tijd, ook 
nog het deficit  bij te passen, dat er, niettegenstaande die 
vaste uitkeering, dikwerf  in de kas van het comptoir ont-
stond. 

Indien het vaste subsidie had moeten strekken tot ver-
goeding der inkomsten van landerijen, aan de kerk en 
kerkfabriek  ontnomen, dan had het voor de hand gelegen, 
dat die vergoeding reeds dadelijk na de Beformatie  door 
de Staten aan het Kerkbestuur ware gegeven en niet eerst 
nadat de goederen waren verkocht: want, naar die be-
schouwing, zou ook voor dien verkoop het Kerkbestuur van 
zijne  inkomsten uit die landerijen verstoken geweest zijn. 

Op dat rekwest, ingediend aan den Minister van Binn. 
Zaken, is dan ook afwijzend  beschikt, en wel, door den 
Minister van Finantien, bij dispositie van 22 Maart 1876, 
op grond dat niet de Hervormde Gemeente, doch de Staat 
was eigenaar dier goederen. Het bewijs dat de Staat thans 
is eigenaar der memoriegoederen te Montfoort,  putte de 
Minister uit art. 4 der additioneele artikelen der staats-
regeling van 1798, bepalende, dat alle geestelijke goederen 
en fondsen,  waaruit te voren de tràctementen of  pen-
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sioenen van leeraren of  hoogleeraren der voormaals heer-
sehende Kerk betaald werden, nationaal  zijn verklaard. 
Daaruit zouden eerstelijk de nog blijvende tractementen 
en pensioenen worden voldaan, en daarna zouden zij tot 
een vast fonds  worden aangelegd voor de nationale opvoe-
ding en ter bezorging der behoeftigen.  Art. 13 der Staats-
regeling van 1801 achtte de Minister niet toepasselijk op 
de memoriegoederen , daar het Kerkbestuur destijds niet 
was in het bezit dier goederen, zoodat dit Bestuur zieh 
alleen kon beroepen op art. 194 Grondwet van 1815 en 
art. 168 der tegenwoordige Grondwet, waarbij echter op 
de bepaling van art. 6 van het Decreet van koning Lodewijk 
Napoleon, van 2 Augustus 1808, moest gelet worden. 

Op deze zienswijze van den Minister hebben wij alleen 
de bedenking dat, daargelaten dat de geldigheid en ver-
bindbaarheid dezer additioneele artikelen nog steeds in 
twijfel  wordt getrokken, er een vaster en steviger grond 
aanwezig is voor de Stelling, dat de memoriegoederen zijn 
Staatseigendom, in het reeds meermalen door ons aange-
haalde art. 5 van het Redressement (Bijl. A 12), een 
document dat de Minister niet kende, evenmin als iemand 
anders. 

De memoriegoederen te Montfoort  behoefden  in 1798 niet 
nationaal verklaard te worden, dewijl zij het reeds waren, 
daar zij reeds in 1586, ofschoon  dan ook op minder luid-
ruchtige wijze, nationaal verklaard waren, onder dezelfde 
restrictie, dat er een speciaal Bijksfonds  van zou gemaakt 
worden, om daaruit de predikanten en schoolmeesters (die 
destijds tevens waren kosters) te onderhouden. 

Overigens verklaarde de Minister in die dispositie zieh 
bereid om het kerkgebouw en de pastorie, overeenkomstig 
art. 9 van het Koninklijk Decreet van 2 Augustus 1808, 
aan de Hervormde Gemeente af  te staan en daarbij zelfs  nog 
een jaarlijksch subsidie van het Bijk te voegen, gelijkstaande 
met het gemiddeld bedrag van het onderhoud, dat daarvoor 
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uit de memoriegoederen thans wordt betaald. Verder wilde 
hij in geene eoncessien van afgifte  der goederen treden. 

Daar van de zijde der Hervormde Gemeente daarmede 
geen genoegen is genomen (ten minste is geen nader ant-
woord door haar gegeven), is deze zaak, waarover reeds 
in 1810 was onderhandeld en eene conventie was ont-
worpen en aangenomen door het Kerkbestuur, weder blij-
ven aanstaan. 

Ter resumeering van al het bovenstaande, met het oog 
op den tegenwoordigen toestand, vestigen wij de aandacht 
op de navolgende punten : 

Het Bijksfonds,  genaamd, als van ouds, de  Memorie-
goederen  te Montfoort,  bestaat thans uit de voormalige 
pastoriegoederen te Montfoort  (waaronder aldaar ook be-
hoorde de pastoriewoning), alle nog in natura aanwezig, 
en Jhet oversehot der gewezen memoriegoederen, beide, 
volgens art, 5 van het Bedressement op de geestelijke goe-
deren van 18 October 1586, Rijkseigendom geworden en 
sedert verbleven , en wijders uit de perceelen onder art. 90 
van den Kadastralen Legger, der Gemeente Montfoort 
vermeld, als : kerk, school, pastorie, tuin en erf,  groot 
4518 centiaren , staande ten name van de  Memoriegoederen. 
De goederen der 14 vicarien, als zijnde allen verkocht, 
hebben nimmer een deel van dit fonds  uitgemaakt, ter-
wijl de nog aanwezige kerkgoederen te Montfoort  (vroe-
ger door Kerkmeesters beheerd, thans door Kerkvoogden) 
niets gemeen hebben met dit fonds. 

De gemeide pastorie- en memoriegoederen zijn, vroeger 
afzonderlijk  doch later vereenigd, door den Staat beheerd 
geweest, die de rentmeesters daarover aanstelde. Dezen 
waren rekenplichtig aan den Staat, ofschoon,  voor de 
combinatie (die in 1763 reeds geschied was), ook nog 
andere authoriteiten die rekening mede aanhoorden en 
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afsloten.  Na de vereeniging en samensmelting dier beide 
speciale Bijksfondsen  tot één speciaal Eijksfonds,  onder de 
benaming van Memoriegoederen  te Montfoort,  werd dit fonds 
beheerd door éénen rentmeester, door den Staat aange-
steld en van eene instructie voorzien, die alleen aan den 
Staat (t. w. de Bekenkamer der Staten van Utrecht) re 
kenplichtig was, zonder eenige medewerking van andere 
authoriteiten of  Colleges. 

Bij de opheffing  van de overige Eijksfondsen  of  comptoiren 
van geestelijke goederen en van dat der domeinen van Utrecht 
en na de samensmelting derzelve tot één generaal domein-
fonds  der Bataafsche  Eepubliek, in 1799 bewerkstelligd, is 
dit Eijksfonds  of  comptoir der  Memoriegoederen,  alsook dat 
van de  Balge  en convente van St.  Catharijne  (bl. 153), daarvan 
uitgezonderd. Toen zijn zij geraakt onder beheer van het 
gewestelijk Bestuur der voormalige provincie Utrecht, echter 
steeds onder het oppertoezicht van het Departement van 
Finantien. De toestand is, voor zooveel betreft  het fonds 
der memoriegoederen, nog steeds zoo gebleven. 

De rentmeester der goederen van dit fonds  wordt niet 
meer, zooals vroeger, door het Eijk benoemd, doch door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, aan wie hij zijne re-
kening doet, ofschoon  hij, naar onze bescheiden meening, 
aan het Eijk comptabel hehoorde te zijn, daar het fonds 
altijd is geweest en nog is een Eijksfonds,  zij het dan ook 
een speciaal Eijksfonds. 

Uit de inkomsten van het fonds  worden betaald het 
onderhoud van de pastorie, het schoolgebouw en de kerk 
met den toren, alsook de brand-assurantie dier gebouwen. 
Het overschietende wordt belegd ten name van het fonds, 
ten einde te dienen als reservekas voor groote reparatiën, 
als die zieh mochten voordoen. De uitbetaling van het 
tractement van den oudsten predikant en den onderwyzer 
op de school, die vroeger uit dit fonds  geschiedde, is sedert 
vervallen, daar het Eijk daarin op andere wyze voorziet. 
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Ten einde dit speciale Bijksfonds  in staat te stellen be-
hoorlijk de gemelde uitgaven te bestrijden , geeft  het Rijk 
(evenals vroeger) jaarlijks een subsidie, thans gereduceerd 
op f  740.225, aan de Hervormde Gemeente te Montfoort, 
onder voorwaarde echter, dat zij het bedrag moet störten 
in de kas van het fonds. 

De onderhandelingen, tusschen het Rijk en de Hervormde 
Gemeente van tyd tot tijd gevoerd, om te geraken tot 
eene overneming van het kerkgebouw door die Gemeente, 
op den voet bij art. 9 van het Decreet van koning Lo-
dewijk Napoleon van 2 Augustus 1808 bepaald, hebben 
tot nu toe tot geen resultaat geleid, zoodat het Rijk zieh 
steeds belast met het onderhoud van dit kerkgebouw uit 
de inkomsten van dit fonds,  alsook van den toren, welk 
laatste het Gemeentebestuur zieh natuurlijk gaarne laat 
aanleunen. 

Het valfr  niet te ontkennen, dat de tegenwoordige toe-
stand van dit fonds  eigenlijk is een toonbeeld van admi-
nistratieve verwarring, daardoor veroorzaakt, dat men in 
1799 verzuimd heeft  dit fonds,  evenals dat der gebenefi-
cieerde goederen, dat ook bestond uit voormalige pastorie-
en vicariegoederen, die gecombineerd waren, op te ruimen 
en samen te smelten in het algemeen Rijksdomeinfonds, 
en te brengen onder de administratie van den rentmeester 
generaal der Domeinen (zie bl. 195). 

Waarom zulks toen niet gebeurd is, blijkt niet. Mis-
schien heeft  men destijds te 'sHage niet geweten, dat het 
bestond, of  wel heeft  men, afgaande  op de vreemde be-
naming van dit fonds,  eigenlijk niet geweten wat voor een 
ding dat was en er zieh maar van afgemaakt,  door het 
gewestelijk Bestuur er mede te laten omspringen. Eene 
nadere regeling van de administratie en het beheer van dit 
fonds,  welke, volgens de bovengemelde dispositie van den 
Minister van Einantiën van 22 Maart 1876, bij zijn De-
partement in overweging was, om het te brengen onder 
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bet algemeen RRijksdomeinfonds, zou zeker geen overbodige
zaak zijn .

VICARIEN (MEMORIEN) TE IJSSELSTEIN .

De vicarien en memorien to IJsselstein beschouwen wij ,
zooals reeds hierboven is vermeld, to liggen buiten one
onderwerp, daar IJsselstein eerst in deze eeuw tot de
Provincie Utrecht heft behoord . In het oud-archief deter
Provincie is daarover dus niets to vinden. Het behoorde
vroeger tot Holland, zoodat de verordeningen der Staten
van Holland, rakende de vicarien en de daarmede gelijk-
staande memorien, er op toepasselijk waren . De vicarien
en memorien, in der •tijd to IJsselstein gefundeerd, wer-
den dus niet geregeerd door bet Utrechtsch vicarierecht,
tot welks behandeling wij thane overgaan, evenmin ale

de tienden onder IJsselstein worden geregeerd door bet
Utrechtsch tiendrecht .



UTRECHTSCH ViCAR7ERECHT

NA DE REFORMATTE.

Vroeger werden de vicarien uitsluitend geregeerd door
het Canonieke recht, dat gold tijdens hare fundatie, die
meest valt in de I5e en de 16e eeuw . Na de Reformatie
zijn er natuurlijk geene meer gesticht . Het Romeinsche
recht is er nooit op van toepassing geweest . Wat dus
door diverse schrijvers na de Reformatie , als ook in de
rechterlijke beslissingen, is geput uit de leer der legatee
en donationes en speciaal van het legatum sub modo,
volgens Romeinsch recht, en hetgeen de fundateur, kraeh-
tens dat recht, bij de stichting zou bedoeld en op het oog
gehad hebben, is van gansch geene toepassing . De stichter
heeft daaraan in de verste verte nooit gedacht . Hij stond
alle rechten op de goederen zelven onherroepelijk of en
behield zich alleen voor, dat hij en zijne nakomelingen
het jus collationis, of juister gezegd, bet jus praesentatio-
nis van den viearis zou hebben (zie hi . 105) .

Bestond er dus vroeger een algemeen vicarierecht, vol-
gens de regelen yan het Canonieke recht, niet alzoo na
de Reformatie. De Unie van Utrecht (art. 13) kende aan
de Staten van iedere Provir.cie de bevoegdheid toe, om
over do geestelijke goederen (waartoe de vicariegoederen,
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zoo in Utrecht als elders, medegerekend worden to be-
hooren) zoodanig to beschikken als zij goedvonden (zie
bl . 137) .

Van dien tijd of had men in iedere Provincie een eigen
en afzonderlijk recht betreffende de vicarien, geregeld,
niet door bet private civiel recht, maar door hot publieke
recht, t, w . door de bepalingen, die de respectieve Staten,
of namens hen de Gedeputeerden , daarover voor hunne
Provincie uitgevaardigd hadden , of de regelen , die zij ge-
woon waren to observeeren .
Hoezeer flu de bepalingen in de diverse Provincien min •

der verschillen dan men wellicht zou meenen , zoo was er
echter verschil, niet alleen in de bepalingen zelven, maar
vooral ook in de pretension der collators, edelen en
eigenaars van heerlijkheden, en de usurpation , die zj zich
op de goederen der vicarien veroorloofden .

Wat wij zullen mededeelen over vicarierecht, geldt dus
alleen voor de Utrechtsche vicarien, d . i, de vicarien in
der tijd gefundeerd in kerken, kapellen of conventen,
gelegen in de toenmalige Provincie Utrecht .

:Hot gewestelijk vicarierecht in Utrecht was echter goon
behoorlijk en good omschreven recht : want een algemeen
reglement op de vicarien, of jets dergelijks, is er nooit ge-
weest. Hot was grootendeels een costumier recht, dat men
uit de wijze van handelen en de usantien moot trachten
op to sporen en gedeeltelijk ook uit de instruction der ont-
vangers of rentmeesters. Slechts enkele punters, die moor
voor hot publiek van belang waren, zijn bij formeele ordon-
nantien on placaten geregeld, die echter niet altijd nage-
leefd worden, zolfs niet eons door de Staten en hunne
Gedeputeerden, daar dozen zich van tijd tot tijd, ten gunste
van dozen of goners, allerlei afwijkingen daarvan veroor-
loofden, sours zelfs handelden alsof enkele bepalingen in
't geheel niet moor bestonden, zonder dat die immer for-
meel ingetrokken worden . Men stuit, op bijna alle punters,
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steeds op enkele onverklaarbare tegenstrijdigheden, als
ook op allerlei dispensation, usurpat :en en afwijkingen,
waarvan men niet antlers kan zeggen dan : exceptio confir-

mat regnlam .
Men behoort echter hierbij in hot oog to houden, dat

men, wij herhalen hot nogmaals, bij de vicarien niet met
privaat- maar met publiek recht to doers heeft 1 ), en dat de
Staten, als souverein, vermeenden met de geseculariseerde
geestelijke goederen, die daardoor hun eigendom geworden
waren, to kunnen handelen zooals zij verkozen en daar-
van aan niemand eenige rekenschap verschuldigd to zijn,
zoodat zj van verkregen rechten van vroeger niets wilden
weten. Zj konden dus de regelen, die zij zich zelven ge-
steld hadden, veranderen of wijzigen, zoo dikwijls zij slechts
verlangden, hetzij uitdrukkelijk, hetzjj stilzwijgend, alsook in
speciale gevallen daarvan, ten gunste van dozen of genen,
afwijken, waarvan dan ook voortdurend ruimschoots door
hen, en vooral door hunne Gedeputeerden namens hen,
gebruik is gemaakt .

§ 1 .

Aard en natuur der Utrechtsche vicarien en vicarie-
goederen, na de Reformatie .

In de Inleiding (bl . 103) hebben wij reeds aangeduid,
wat men voor de Reformatie onder vicarien verstond en
dat er nevens de vicarien ook nog soortge1 jke instellin-

gen waren, eveneens bestemd tot bet houden van missen
of zielmissen, bekend onder de benamingen van memo-

1) Dit blijkt o . a, ook daaruit, dat hot geschil, in 1580 gerezen

tusschen de Geestelijkheid en de Staten over de goederen der gees-
telijken, niet aan hot Hof in Utrecht ter beslissing word opgedragen,
maar aan de Vergadering der Unie van Utrecht, die bet aan den

Raad van State en den Stadhouder opdroeg (zie bl . 129) .



Geschiedenis der vicarien in de provincie Utrecht enz . 401

non , zielpreuven, benejicia, animarnm etc ., die niet als

eigenlijk gezegde vicarien werden beschouwd, en gedeelte-

ljjk, naar 't schijnt, ook de confirmatie van den Bisschop

niet behoefden, zoodat dan ook de goederen niet tot bona
ecclesiae in strikten zin werden gemaakt.

Wij hebben altaar reeds aangetoond, dal hot essentieele

van eene vicarie daarin bestond, dal er was een afzon-

derlijk altaar en een bepaaldelijk aangewezen geestelijke,

die op dal altaar zielmissen deed voor den fundatenr en

4jne nazaten , op de wUze bij de fundatie omschreven,

terwijl, als bjjzaak eenigermate, werd beschouwd de remu-

neratie van dien afzonderljjken geestelijke, vicarie gehee-

ten , nit de goederen door den fundatenr daartoe aange-

wezen en door den Bisschop, bij de confirmatie, tot bona
ecclesiae gemaakt, over welke goederen de fundatenr qua
talis , noch ook ale collator, jets meer to zeggen had , even-

min als zijne opvolgers, de latere collators .

Het eigenlijke doel etc object der vicarien verviel alzoo

na de Reformatie , toen de zielmissen niet meer mochten

of zelfs konden gelezen of gezongen worden, daar de al-

taren waren weggenomen en de kerken aan de Her-

vormden ten gebruike waren gegeven .

Vicarien bestonden er dus eigenlijk niet meer, noch ook

vicarissen ; want zij konden niet meer verrichten, wat zij

moesten doers. Het eenige wat burs nog overbleef, was,

dal zij de inkomsten der vruchten van de vicariegoederen

konden genieten, voor zoover en zooveel als de Staten,

als eigenaars geworden dier goederen, hun die gunden .

Hiermede waren zij dan ook tevreden en gaarne lieten zij

hun work schieten, evenals ook de collators er genoegen

merle namen, daar bet ook hun er slechts om to doers

was, dal er gezorgd werd dal de door hen voor to dragon

en door dQ Staten to benoemen of to agreeeren posses-

seurs der vicarien jets trokken, liefst zooveel nnogelijk,

opdat zj des to bolero condition met hen mochten makers .
Bijdr . en N eded. V I .
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Be vicarien bleven dus slechts in naam bestaan en van
de fundatiebrieven bleef niets over dan de bepalingen
omtrent bet collatierecht .

Maar ook de vicariegoederen bleven slechts in naam
bestaan, want zij werden niet alleen van geestelijke goe-
deren (bona ecclesiae) gemaakt tot wereldlijke , behoorende
voortaan aan de Staten in plaats van aan de (Catholieke)
Kerk, maar zij werden bovendien door dozen, in 1586, bij
art. 5 van hot Redressement op de geestelijke goederen (Bijl .
A 12), ingelijfd in zeker toen door hen opgericht fonds, strek-
kende om daaruit de predikanten, kosters en schoolmees-
ters in de Provincie, zoowel in de steden als ten platters
laude, to onderhouden . Bit fonds of comptoir, echter,
was en is steeds gebleven eon Rijksfonds, zooals men thans
zou zeggen , onder de benaming van : de 9ebene rcieerde goe-
deren. In dit fonds werden, behalve de vicariegoederen
en de daarmede gelijkstaande cappellariegoederen en de
goederen behoorende tot beneficien, ook samengesmolten
de pastorie- en kosteriegoederen en die der broederschap-
pen in de steden of ten platters laude gefundeerd , welke
alien tot eene massy werden gebracht (b1 .163), waarin a1~oo
die afzonderlijke vicarie-, pastorie- enz, goederen opgingen
en hun zelfstandig bestaan verloren, d . i. met andere
woorden : zij bestonden niet nieer, qua talia . Hiermede
stemt dan ook oyereen, dat de afzonderlijke rentepos-
ten van inschrijvingen op de Provincie, wegens diverse
verkochte goederen onder dat comptoir ressorteerende, vol-
gens de resolution van (edep. Staten van 15 Juli 1774
en 16 October 1778 werden geroieerd en gecombineerd
in 12 obligation op de Provincie t . z, bedragende f 187.398,
zonder dat daarbij eenigszins in aanmerking wend genomen,
of, en hoeveel, in dat kapitaal word gerepresenteerd door
voormalige pastorie- of wel vicariegoederen . Zie Bijl. L .
fol. 2 en M., verg. ook bl. 203 en 206 .

Be bedoeling met doze samensmelting flier verschillende
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goederen in 1586 was, de ongelijkheid der inkomsten en
tractementen in de diverse (emeenten op to heffen en
burs bedrag niet to laten of hangers van de toevallige om-
standigheid dat er in de eene kerk veel , in de an ere
weinig vicarien en daarmede gelijkstaande benefieien ge-
fundeerd en er due bier veel en dear weinig pastoriegoe-
deren aanwezig waren . Daarom werd, bij art. 8 van bet
genoemde R,edressement van 1586 tevens bepaald, dat er
uniforms tractementen in de geheele Provincie ears de pre-
dikanten zouden uitbetaald worden, bedragende [400 .- in
de stall Utrecht, (300 .- voor de predikanten in de overige
zoogen . kleine steden, en f 200 .-- voor die ten platters lands .

Wellicht zal men one tegenwerpen, dat in gemeld ar-
tikel wel is bepaald dat al die verschillende goederen
,,zullen jebracht worden in eene masse", maar dat er onmid-
dellijk op volgt : ,,dock distinctelijk ends onder verscheyden
capittelen van ontfanck," jets dat doelloos ware ale toeh alles
tot een fonds werd samengesmolten ; dat daaruit dus volgt,
dat or geese amalgameering dier goederen heeft pleats
gegrepen, zoodat zij afzonderlijk zUn blijven bestaan, en
bloot onder eon en hetzelfde bestuur en beheer zijn ge-
bracht

.
Doze tegenwerping zou echter niet opgaan, want

die bijvoeging betrof slechts eene afzonderlijke boekhouding
onder diverse hoofden, near gelang van den historischen
oorsprong en herkomst dier goederen, evenals later de pas-
tone- en de memoriegoederen to Montfoort, nadat zij waren
gecombineerd (bl . 338 en 381), toch afzonderljjk in de reke
ningen zijn vermeld, voor zooveel betreft de ontvangsten en
uitgaven van hot thane nog bestaande fonds der memorie-
goederen to Montfoort. Daaruit volgt dus niet, dat de goe-
deren zelven nog steeds ale afzonderlijke bestonden . Het
zou den ook onzin zijn to zeggen : de goederen zullen tot
eene masse gebracht en vereenigd worden, echter met dies
verstande, dat zij afgescheiden zullen blijven . Zoo jets
kunnen de ontwerpers van bet Redressement, d . i. de

26 *
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Raad van State, die hot, op last van den Stadhouder en
de Pergadering der Unie had ontworpen, onmogelijk be-
doeld hebben, evenmin als de Staten, bij de aanneming
en goedkeuring van artikel 5, zij hot dan ook met eenig
voorbehoud door sommige steden gemaakt , er zoodanige
strekking in zullen gezien hebben .

Maar waartoe dan toch die omhaal van dat afzonderlijk hoe-

ken , zal men vragen . ---- De reden daarvan ligt voor de hand .
Op voorbeeld van andere Provincien was door de Staten
van Utrecht besloten, dat wel de vii~ariegoederen merle

zouden worden aangewend tot onderhoud van predikan-
ten, maar tevens bet collatierecht bij de vicarien zou blij-
ven bestaan als vroeger, opdat de collators niet geheel en
al hunne bevoegdheid van vroeger zouden derven .
De bevoegdheid der collators om personen als posses-

seurs der vicarien voor to dragon aan de Staten, bleef
dus bestaan. Wilde echter doze bevoegdheid voor den
collator jets to beduiden hebben, dan behoorden die vica-
rissen jets to trekken ; want om hot geld was hot to doen,
flu de missen en zielmissen achterwege bleven . De Staten

begrepen echter, dat, flu de vicarissen voortaan niets hoe-
genaamd meer to doen hadden, hot niet ganging hen de
vruchten en inkomsten der goederen, behoorende of be-
hoord hebbende tot hunne respectieve vicarien, geheel
to laten trekken, on dat hot niet moor dan billijk was,
dat hot fonds der geben . goederen, bestemd voor de
predikanten, or mode genot van had ; to moor daar do
vicarissen voor de Reformatie ook niet hot volle bedrag

der inkomsten genoten, en daarvan 3 moesten afstaan aan
den Bisschop 1) .

4m die reden worden de inkomsten tusschen hen en

hot fonds gedeeld, in flier voege, flat ieder vicaris slechts

1) Zie Koker, t. a . pL pag . 27 .
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s der inkomsten genoot en 3 voor het fonds of comptoir
der geben, goederen bestemd werd .
Men moest dus weten , hoeveel de goederen van ieder

dier vroegere, wij zouden bijna zeggen gewezen vicarien
opleverden , opdat ieder vicaris bet zijne daarvan kon krij-
gen . Dit afzonderlijk boekhouden bewijst dus niets tegen
de stelling, dat de vicariegoederen waren opgegaan in bet
fonds of comptoir der geben, goederen . Het was bloot
een administratieve maatregel rakende het behest en de
boekhouding, niet den eigendom dier goederen .
Evenzoo doet het ook niet ter zake, dat aan het oor-

spronkelijke plan , bij art. 7 van bet Redressement aan-
genomen , dat ells de vicarien enz . , bij art. 5 vermeld,
door en rentmeester zouden worden geadministreerd , niet
ten voile uitvoering is kunnen gegeven worden , dock de
administratie is gesplitst geworden in vijf rentmeester-
schappen, nam . platte land, A.mersfoort, Wijk bij Duur-
stede , Rhenen en Montfoort, dear zuiks alleen betrof de
administratie, niet bet karakter der gewezen vicariegoe-
deren. In alien gevalle neemt de omstandigheid, dat art . 7
van hot Redressement niet volledig is nageleefd, niet weg,
dat de bepaling zelve van art. 5 en hot principe daarbij aan-
genomen bleven bestaan . Na de Reformatie hebben er dus
eigenlijk geen vicarien en vicariegoederen meet bestaan .
Hiertegen staat echter over, dat de Staten en hunne

0-edeputeerden voortdurend spreken vary vicarien en vica-
riegoederen, als ook van collators en vicarissen of posses-
seurs van vicarien ; daarover bepalingen waken, ordonnan-
tien uitvaardigen, enz ., sours zelfs alsof er niets gebeurd
ware, en alles ging als voorbeen . Men most dit echter zoo
opvatten dat, als zij spreken van vicarien en vicariegoede-
ren, zij daarmede eigenlijk bedoelen de voormalige en
gewezen vicarien en vicariegoederen, evenals zij, sprekende
van de geestelijke goederen, daarmede bedoelen de voor-
malige en zoogenaamde geestelijke goederen, die geen gees-
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telijke goederen meer waren, dock wereldlijke geworden
waren, ontdaan ab omni spiritualitate, zooals in de na to
melden Deductie, van 1664 (?) gezegd wordt .

De vraag of de vicarien en vicariegoederen , zooals som-
migen meenen , als stichtingen zijn to beschouwen in den
zin, zooals in het Burgerlijk Wetboek nu en dan van
stichtingen wordt gewaagd , in tegenoverstelling `an zede-
lijke lichamen, d, iL vereenigingen van personen, moet,
onses erachtens, ontkennend beantwoord worden, ten
minste voor de Utrechtsche vicarien :

Dat de vicarien voor de Reformatie geen stichtingen zijn
geweest, in dien zin, dat zij rechtspersoonlijkheid zouden
gehad hebben, zooals b, v. weeshuizen, hospitalen en der-
gelijke , waarvoor de bestuurders, regenten , provisoren,
enz. konden optreden in rechte, vloeit reeds daaruit voort,
dat zoodanige vicariestichtingen (die zouden bestaan in
een altaar met zUne goederen) geene goederen zouden ge-

had hebben : immers waren de goederen bona ecclesiae ge-

worden, waarover de collator (die dan degeen zou zijn die
in rechte voor de vicarie zou behooren op to treden) niets
to zeggen had, daar zulks alleen toekwam aan den Bis-
schop en den Paus, namens de Kerk, die (hod vertegen •
woordigde . Bovendien konden de goederen niet tegelijk
toebehooren aan de Kerk en de vicarie, qua zelfstandige
stichting . Bij -de confirmatie maakte de Bisschop de ge-
schonken goederen tot bona Ecclesiae, niet tot bona vicariee.
De Vicarie en de Ecclesia was niet hetzelfde .

Bit zou echter niet beletten, dat de vicarien, na de
Reformatie, ieder voor zich, afzonderlijke stichtingen kurl-
nen geworden zin, daar de goederen toen wereldlijke

waren geworden . Daarvoor zou echter eene resolutie der
Staten noodig geweest zijn, om in 't algemeen de vicarien
tot stichtingen to maken, en aan deze bovendien den
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eigendom der goederen van de vicarie toe to kennen
want alleen de Staten en niemand anders hadden de
regeling der vicarien , krachtens publiek recht, in handers .
De collators hadden daarin niets to zeggen en moesten
zich tevreden stellen met de kruimkens, die de Staten
burs goedgunstig overlieten. Evenmin hadden de Kerk •
meesters er iets in to zeggen, dear zij, ook voor de Re-
formatie, over de vicariegoederen goon beheer voerden .

Men zou dus moeten aantoonen, dat de Staten de
vicarien of vicariegoederen tot zoodanige afzonderlijke, op
zich zelf staande en autonome stichtingen hebben gemaakt,,
waarop zij zich alleen zeker toezicht en superintenden-

tie voorbehielden . Dit heeft echter niet pleats gegrepen,

ttoch met de vicarie-, noch met de pastorie- noch met do
overige (gewezen) geestelijke goederen. Hot lag ook niet
in den geest der Staten om or stichtingen van to makers,
waarop zij bloot eon zeker toezicht hadden . Zij wilden de
macht zelven in handers hebben om vrU to kunnen hande-

len . - Voor do vicarien blijkt dit ten duidelijkste uit hunne.

handelingen, dear zij de afzonderlijke vicariegoederen heb-
ben opgeheven en samengesmolten, niet tot eon algemeen
vicariefonds, maar tot eon fonds van geboneficieerde goede-
ren, waarin de gezamenlijke vicariegoederen sleehts eon be-

scheiden bestanddeel uitmaakton . Wil men nu in dit fonds

van gebeneficieerde goederen eene zelfstandige stichting
zien, wij hebben or vrede mode,, ofschoon hot historisch
onwaar is, dear hot, zooals bi. 190--215 near onze moo-
ning onwederlegbaar, is aangetoond, niets anders was den
eon Rijksfonds en eon der vole comptoiren van ontvangst

on uitgaven der Staten van Utrecht . Maar den is hot,
zelfs als men dit standpunt aanneomt, toch niet weg to
redeneeren, dat de vicarien, als stichtingen, zouden zijn
opgegaan in de stichting gebenelcieerde goederen, en dat
doze stichting op hare beurt, in 1799, weder is opgegaan

in hot algemeen domeinfonds der Bataafsche Republiek,
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welk foods toch wel niemand als eene stichting zal be-
sehouwen .
wij zien niet in, dat er bij den feitelijken toestand,

waarin de vicarien gedurende de Republiek der Vereenigde

Provincien verkeerd hebben, pleats was voor eene stichting .
De Staten deden alles en regelden alles, verkochten de
goederen near goeddunken, sours bij dozUnen to gelijk (bi,
353), mortificeerden de vicarien als hun dit goed docht
en veranderden de bestemming . De pretense stichting
deed niets ; had ook geene persona standi in judicio,
omdat er geen regenten, provisoren of iemand was die

voor hear kon optreden in rechte tegenover de Staten
of derden ; want de collator (die er alleen bij vicarien
juris patronatus was, en zelfs den sours onbekend of uit-
gestorven) kon de vicarie niet vertegenwoordigen . Hij
had alleen eene bevoegdheid our een vicaris to presentee-

ren aan de Staten, dock verder niets to zeggen, behalve
hetgeen hij bij usurpatie zich had aangematigd, zooals in
§ 5 nader zal worden aangetoond .

Wat heeft men, na de Reformatie, onder vicarien to

verstaan ? -- de uiteenzetting van dit punt is niet over-

bodig, dear bet begrip vicarien, na de Reformatie, in rui-

mer zin werd opgevat den vroeger, toen er diverse soorten
van vicarien waren en bovendien ook nag memorien, 6e-
nejicia animarum, zielproven en meer dergelijke onderver-
deelingen van bet genus vicarien .

Met al deze nuanceeringen der vicarien uit het canonieke

recht hield men zich in Utrecht, na de `Reformatie, niet

op : men begreep onder de benaming vicarien alles, wet

eenigszins in verband stood met zielmissen . Met de papis-

tische privilegien en costumen, strijdende tegen het woord Gods,

bemoeide men zich niet meer, zooals C edeputeerde Staten

in hunne resol utie van 25 April 1587 „den vicarissen (zoo
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men die noemt) residerende binnen Montfoort" toevoeg-
den, met bijvoeging : „dat die bij ordonnantie van de
Staten voor fang geaboleerd en gecasseerd zijn" (bl . 351) .
Art. 5 van bet Redressement van 1586 noemt, behalve

de Broedersehappen, alleen vicarien en benefccien . Wat men
daaronder, bij de tenuitvoerlegging heeft begrepen, blijkt
uit de 1 ° rekening van den ontvanger van dit nieuw op-
gerichte foods van gebenef, goederen over 15868, die zijne
rekening, volgens art . 1 zijner,instructie (Bijl . A 14) moest
opmaken volgens den Inventaris van de gheestelijcke goede-

ren in den steden ende ten platen Lande van Utrecht, die be-
reids door de Gecommitteerden om ordre to stellen op de
geestelijke goederen (Bijl . A. 8) was bijeengebracht.

Wij vestiges meer bepaald de aandacht op hetgeen in
diverse aanhalingen uit die rekening vermeld staat als
behoorende tot de rubriek vicarien

fol. 187 . ,,Goederen behorende aen de Cista van de
Vicarye, Coster, Sehoelmeester, residerende binnen Rhe-
nen, henluyden van verscheyde goede luyden gegeven oni
op sekere dagen memories to houden ; daervan zij gees .
Collateurs hebben" (bl . 228) 1) .

fol. 253. „twee Dfficien, d'een in altari St . Anthonijj
	 (est enim juris patronatus), d'ander op St . Ca-

tharynen altaer, welcke possideert de Deken van Oud-
munster" (bl . 226) .

fol . 253'. „Quatuor prebende animarum, daervan de eene
overlangh geincorporeert is in de fabrycke. --- Die tweede
possideert beer Aerdt Boon, enz .

Dese vier zielprovens zijn een corpus en heeft dese
goederen . . . . euz .

Die cleyne earner der kercke van St . Jans betaelt den

1) Bit was alzoo, in 'tklein, hetzelfde als de Memoriegoederen t e
Montfoort, IJsselstein en elders.
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zielpriesters jaerlicx f 33--2 „ op diverse termijnen . Item,
die fabrycke derselver kercke van St. Jans, betaelt den
zielpriesters jaerlijcx, in diverse termijnen, de certis reddi-

tibus annualibus, f 40--2--4 . (bl . 22?) ."
fol . 1638. „Goederen behorende aen de vie arye van een

zielproven op bet Hoogaltaer binnen Montfoort" (bl . 326) .

fol . 193. „Goederen behoorende aen de vier provens,

eertijds gelegen hebbende opten huyse van der Horst,
staende tot collatie van den Stadthouder van den Lande
van Utrecht, nu geleyt op den huyse van .A.beoude . . .

ende op 't buys ter Eem, waervan de possesseurs" . . . enz .

In de rekening over 1669, fol . 164, en de latere re-

keningen der gebeneff goederen worden deze provens ge-
noemd praebenden claustraal van bet Capittel ter Horst bij
Rheenen .

Uit deze aanhalingen, die nog met verseheidene andere
zouden kunnen aangevuld worden , blijkt genoegzaam, dat
men, na de Reformatie, bet zoo nauw niet nam met bet
woord vicarien, en dat men, om de recette voor bet fonds
der geberi, goederen beter to waken, daaraan eene zeer
ruicne beteekenis toekende .

In de resolutie van 15 Junij 1636 (bl . 351) spreken de
Ged. Staten van eene vicarie ofto simpel beneficie, als
zaken die als 't ware synoniem zijn, -- terwijl in bet

accoord van 12 Julij 1594 (bl . 360 en v .) de Memorie-

heeren, bij afwisselitig, ook gemeene vicarissen worden
genoemd .

Men behoeft zich dus niet to verdiepen in bet canonieke
recht over de fijnere nuances van alle deze zaken, om to
weten to komen, wat, na de Reformatie, al dan niet onder
vicarien begrepen werd, daar de strekking toen was om
er zooveel inogelijk alles onder to begrijpen wat vicarie

was of er eenigszins op geleek .
Bat de vicarien en beneficien, ook na de Reformatie,

werkelijk behoorden tot de geestelijke goederen en zonder
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eenige distinctie da.artoe gerekend werden (lets dat men
ook al heeft gelieven to betwijfelen of to ontkennen), 1 )
blijkt reeds voldoende daaruit, dat zij in de Ordre op de
Greestelicheyt en hare goederen van 1580 en het Redres-
sement op de geestelijke goederen van 1586 bepaald ge-
noemd en behandeld zijn, als medebehoorende tot die (zoo-
genaamde) geestelijke goederen .

§ 2 .

Eigendom, vervreemding en bezwaring van vicarie-
goederen .

Wie was eigenaar der vicariegoederen P
Ziedaar de veel betwiste vraag uit den tegenwoordigen

tijd. Wij zeggen : den tegenwoordigen tijd, want vroeger
is er, in het Sticht ten minste, nooit aan getwijfeld of
de Staten waren de eigenaars der geestelijke goederen,,
daaronder begrepen de vicarien, behalve misschien door som-
mige collators, die zich bij sub- en obreptie voor eigenaars
trachtten to laten doorgaan . De Staten hebben dan ook
steeds gehandeld alsof zij eigenaars waren, en, wat nog
meer is, ook gezegd dat zij eigenaars waren, wel niet bij
publicatie of ordonnantie, maar toch op andere wijze .
Het groote argument, dat men in deze eeuw den

Staat steeds tegengeworpen heeft, als die nu en dan
vicariegoederen heeft opgevorderd van onwettige houders
dier goederen, was steeds, dat de Staat geene publicatie

of ordonnantie kan vertoonen, waarin de Staten der Pro-
vincie, die het gold, hadden gedecreteerd en den volke
verkondigd, dat zij, en niemand antlers, eigenaars waren
ook der vicariegoederen .

1) Zie de aanhaling in de conclusie van den Procureur (-eneraal
van Maanen bij den Hoogen Raad ; v . d . Honert, oem, Zaken

XIiI. pag. 253. - .Regtsgel. Bijblad 1856 . VI. bl. 222.
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Al dadelijk merken vij op, dat er, noch in Utrecht,
noch zelfs, near wij meenen, in eene der overige Provin-
cien, eenige ordonnantie, publicatie of soortgelijk stuk is
to vinden, waarin de Staten zeggen, dat zij teen eigenaars
zijn, of wel omen anderen eigenaar hebben aangeduid of
aangewezen .

Hot ken zeer wel zijn , dat de Staten nooit formedl
hebben gezegd en gedeereteerd , dat zij eigenaars ware n,
omdat zij begrepen dat zulks van zelf sprak (zic de De-
ductie) en bet daarom niet behoefde uitgedrukt to worden
in ordonnantien of publicatien, die niet strekten om hunne
rechten uit to makers, maar om bet publiek to doers
weten, wet zij, Staten, begeerden dat gedaan of nagelaten
word door de ingezetenen, en waarnaar dozen zich hadden
to gedragen .

Intussehen er bestaat eon document, waarin de Staten
zich possesseurs d . i . eigenaars van vicarie- of memorie-
goederen noemen , namelijk in de Instructie van den Rent

meester der Memoriegoederen, op bi . 370 medegedeeld,

waarin zij zich uitdrukkelijk noemen possesseurs dier goe-

deren, die alzoo aan hen en niet aan anderen toebehoorden .

Waarschijnlijk zullen er wel miler stukken bestaan, waarin
de Staten dergelijke uitdrukkingen omtrent doze of andere
geestelijke goederen bezigen .

Hetzelfde wet men van de vicarien zegt, zou men even
zeer kunnen tegenwerpen met betrekking tot andere taken,
waarvan de Staten eigenaars warm, jure publico, b . v . de
heerwegen . Het is onmiskenbaar zeker, dat de heerwegen
overal (behalve misschien in Friesland) zijn geweest eigen-
dom van den Heer van den laude. Nogtans zal men in
de diverse publicatien over de heerwegen, in hot Utrechtsch
Placaatboek medegedeeld, nergens vinden, dat de Staten
zeggen eigenaars dier wegen to zijn . Het was destijds
goon gewoonte, dat in de ordonnantien, even als thans
in de wetten, eon considerans voorafging, waaruit bleek
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dat de wetgever bevoegd was to decreteeren wat hij noodig
vond dab door de ingezetenen werd nageleefd .

Muar bovendien, de Staten van Utrecht lcebben gezegd,
dat zij eigenaars waren der geestelijke goederen, wel niet
in eene publicatie of ordonnantie (waarin bet, in den toen-
maligen wetgevenden stijl dan ook niet be pas kwam of
overbodig was), rnaar in een ander document, waarin bet
a•el noodig was en to pas kwam .
Toen zij door den Franschen ambassadeur opgevorderd

werden om op be geven met welk recht zij de Balye van
Utrecht der Orde van St . Jan hadden opgeheven en de
goederen tot zich hadden genomen , hebben zij in de op
bl. 138 reeds aangehaalde Memorie of Deductie hunner
rechten, omstreeks den jare 1664 ingediend, onder ande-
ren het volgende gezegd over de geestelijke goederen

„Dat daarop (t. w, de resolutie der Staten-(eneraal van
1 Julij 1581, bl. 137 vermeld) gevolgt is de gemeene
Practijcke, daerbij de Provintien respective de goederen
van die nature aengeslagen ende de vrije dispositie daer-
over (nam. der geestelijke goederen) behouden hebben ; on-
der anderen specialijck mede die van de Provincie van
Utrecht over de voorsz. Balye van St . Catharijnen binnen
de stadt Utrecht ende de Commanduryen ende goederen
daer onder resorterende, die daer over oock bet employ
ende vrije dispositie tot noch toe behouden hebben, on-
aengesien de instantien daertegens bij die van de voersz .
Ordre (van St. Jan to Jerusalem of Johanniten Orde)

annis 1603 en 1624 gedaan" . . . . 1) enz.
„Dat daeromme hare Ed . Mog., als Souveraine Heeren

ende Hooge Overheden van den Lande, to meer bevoeght
sijn geweest, nae de reductie van den Staet ende refor-
matie van de Religie, volgens de fondamenten, ordren ende

1) Matthaeus : Veteris aevi Analecta, 2e edit . V. pag. 957 . --
Prov . arch . Register n° 190

	

gedrukte Invent . pag . 49 .
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maximen van de regeeringe, de vrije dispositie over dese
goederen absolutelijck aen haer to trekken, so wel als
over andere Geestelijcke of pseudo- .Ecclesiastics ende ad pins
uses sense Pont i cio geconsacreede goederen, om deselve
in Reipublicae aerarium to infereren, daermede bet Land
to beneficieren, ende tot lantweer ende andere nootsaec-
lijckheden die to gebruycken, alsmede de goederen, sub
priscis nominibus, so verre to secul ariseren , et ab omni
spiritualitate Pontifccia to deficeren, dat die geemployeert
worden om eenige Adelijcke ende andere familien van de
Gereformeerde Rleligie, na haere qualiteyten ende meriten
van haer ende hare voorouders . tot conservatie derselver,

deer merle to vorderen ende benificieren ; alle t' welcke so
kennelijck ende indisputablement waer is, dat't selve sine
sacrilegii crimine by niemant in twijfel of in enich dispuyt
ken worden getrokken" -- (ibid peg . 960) .
Krachtiger en duidelijker den bet bier staat, ken bet

toch wel niet gezegd worden. Wij begrijpen den ook niet,
hoe iemand ter wereld nog zou kunnen volhouden, dat
de Staten van Utrecht zich bloot een zeker toezicht en
opzicht, dock gees eigendom tier geestelike goederen toe-
gekend hebben .

Er wordt in dit stuk alleen van de geestelijke goederen
in 't algemeen gesproken en niet speciaal van de vicarien ;
dock wij herhalen wet reeds vroeger uitvoeriger is betoogd,

dat alles, wet van de geestelijke goederen geldt en gezegd
wordt, ook sleet op de vicariegoederen als onderdeel tier
geestelijke goederen . Het eenig onderscheid was bet col-
latierecht, niet bet eigendomsrecht. Bovendien de Staten
hebben, als gezegd, ook spcc2iaal van de memoriegoederen
to Montfoort zich possesseurs genoemd .

Er blijkt dus, dat er door de Staten niet alleen veran-
dering was gebracht in de bestemming tier goederen, maar
ook bovendien in den eigendom tier goederen, welk laatste
in de reeds vermelde conclusie van den Proc . Generaal
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merle wordt ontkend (ibid . pag. 256). De Staten zeggen
zeer duidelijk, dat die goederen in Reipublicae aerari-um
zijn gevloeid .

Het was dus niet een bloot toezicht, dat de Staten zich
gaven of toekenden op de also genaemde geestelijke goede-
ren, maar wel degelijk ook de eigendom derzelve, en hot
absolute recht om daarover naar welgevallen to beschikken .
Zij stonden dus niet onder of naast den collator, vicaris
of avderen geheimzinnigen eigenaar, maar boven hem . De

collator met zijn vicaris wares hun ondergeschikt, en
laatstgemelde was slechts vruchtgebruiker of genothebber
van een deel der inkomsten, die zij hem gunden, zoolang
als zij zulks verkozen . Wanneer de Staten, zoowel in
dit document, als ook iii de publication, ordonnantien
en instruction, spreken van de geestelijke goederen en niet
van staatsdomein van geestelijken oorsprong, zooals de Proe .
Gleneraal (ibid . pag. 254) meent dat zij hadden behooren to
does , als zij eigenaars wares , dan blijkt uit die Deductie
toch ten voile, dat zij met dat woord geestelijke goederen
toch hetzelfde bedoelen als Staatsdomein, en dat hot alleen
is sub priscisnominibus en uit gewoonte, dat er van
geestelijke goederen door hen wordt gewaagd .

Het is eene historisehe dwaling, als men meent, dat

in 1580 de vinnige strijd, die in de Staten gevoerd word
over de geestelijke goederen en bepaaldelijk ook over de vica-
rien c;n vicarissen (zie Bijl. A. 10) en die zoo hoog liep, dat
de tusschenkomst van de vergadering der Unie word inge-
roepen, bloot liep over bet toezicht, dat de Staten zouden
uitoefenen op hot beheer der klooster-, pastorie- en vicarie-

goederen ; seen, - de geestelijkheid begreep zeer good
dat als de Staten de rentmeesters aanstelden en de macht
tot vervreemden aan de kloosterlingen, enz . word ont-
nomen, daardoor de kloosterinrichtingen hare goederen
kwijt wares en de Staten er mode konden handelen naar
goedvinden, en dat bet verbod en interdictie van to mo-
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gen alieneeren , ten slotte daarop zou uitloopen, zooals ook
gebeurd is, dat de Staten niet alleen negatief en repres-
sief zouden handelen, maar aldra de maeht tot vervreem-
den , die aan de geestelijken werd ontnomen , zelven zou-
den gaan uitoefenen .

Wij vragen nogmaals : als het bloot gold toezicht en
saperintendentie en eenige wijzigingen in de bestemming
en bet beheer der geestelijke goederen , waarom moest dan
bij eene zaak, alsdan voor de geestelijke instellingen van
vrij ondergeschikt belang, als z+j of de (Catholieke) Kerk,
eigenaars bleven even als vroeger, er zooveel water om
vuil gemaakt worden . dat het RRedressement op de gees ,
telijke goederen van 1586 ook zelfs door Leycester moest
geapprobeerd worden (zie Bijl . A 12). Toont dit alles niet
ten duidelijkste aan, dat . d e Staten, zooals zij trouwens dan
ook zelven zeggen, die goederen seculariseerden eon tot
zich namen als Staatsdomein en zich den eigendom toe-

kenden, of, hetgeen op 't zelfde neerkomt, facto handel-
den , alsof zij eigenaars waren , door de goederen to ver-
vreemden en daarover to beschikken .
Ja maar, zeggen de tegenstanders (ibid . pag. 253), bij

de kloostergoederen hebben de Staten facto zoodanig ge-
handeld, maar bij de vicariegoederen niet . Wij antwoorden,
de Staten hebben, in Utrecht ten minste, wel degelijk
gehandeld als eigenaars der vicariegoederen, 1e door die
goederen samen to smelten met die der Broederschappen,

pastorien, kosterien en scholasterien, die hun merle in
eigendom toebehoorden, en aan dit nieuwe product eene
andere bestemming to geven ; -- 2e door die goederen
successievelijk to vervreemden door bet intermediair van
hunnen rentmeester of, voor zoo ver het betrof goederen
afkomstig van vicarien juris patronatus, ook door 't inter-
mediair van den collator ; 3e door den koopprijs weder to
beleggen, ten name van hunnen ontvanger van hun comp-
toir der gebeneficieerde goederen, d . i, ten name van hen
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zelvem, want sat comptoir was een Rijksfonds (bl . 191),
ofschoon er werd bijgevoegd, sat die belegging geschiedde
ten behoeve van den posseseeur (niet van den collator) der
vicarie, opdat deze der renters zou kunnen trekken
(bl. 199 en Bijl. K fol . 166 en voig .), en 4e, teen sit comp-
toir werd opgeheven, die belegde kapitalen to consolideeren
met bet algemeen domeinfonds, als een eigendom van ket
Rijk (zie bl. 206) .

Men zal misschien de bedenking makers, sat, bij art . 5
van het Redressement van 1586, wel was bepaald sat alle

de vicarie en pastoriegoederen , etc, tot eene massa zou-
den gebracht worden, maar sat, bij de deliberatie daarover,
de kleine steden daartegen bedenking maakten en aan de
stall Utrecht in den mood gaven om ditzelfde to doers
(die zich daarover echter teen niet uitliet), zoodat sit punt
eigenlijk niet als aangenomen zou kunnen beschouwd
worden, en sat, facto, de steden dan ook de vicariegoede-
ren onder haar beheer hebben bekomen of genomen .
wij voeren hiertegen aan, sat de Staten (zie Bijl . A 12,

art. 5) aan dien wensch teen niet hebben willen toegeven,
dock verlangden, sat het voorgestelde artikel geen veran-
dering zou ondergaan, zoodat zij in ieder geval teen niet
hebben toegestemd, in eene wijziging, ofschoon die dan
ook later, facto, dock niet zonder tegenkanting der Staten,
heeft plaats gegrepen . Bovendien, het dispuut lisp niet
over den eigendom dier pastorie- en vicariegoederen, maar
bloot over het beheer en over den Rentmeester, die, vol-
gens art . 7, alle de goederen zou administreeren, terwijl de
Steden verlangden, niet, sat zij in plaats van de Staten
eigenaars dier goederen zouden zijn of worden, maar alleen,
sat zij eenen afzonderlijken Rentmeester zouden benoe-
men voor de geestelijke goederen, binnen haar gebied ge-
legen, die, let wel, ook rekenplichtig zou zijn aan de
Staten (zie Bijl. A 12, art. 3).
Hot doet er dus, bij de eipendomskwestie, niet toe, sat
Bijdr, en Meded. TV.
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bet be/leer over de geestelijke goederen, in de diverse ste=
den gefundeerd, aan den Magistraat dier steden is ge-
gund en verbleven, en dat de Staten op dat punt later
hebben toegegeven .

Hoe dit laatste eigenljjk is toegegaan, blijkt niet dui-
deljjk en zou alleen door eon opzetteljjk onderzoek der
notulen van de Staten of van hunne (-edeputeerden of
van de Directiekamer, voor zoover die aanwezig zijn , en
uit de notulen van de Regeerders dier steden wellicht
kunnen opgehelderd worden ; eon arbeid , niet goring,
maar zeer aanbevelenswaardig .

Indian de 2e en volgende rekeningen van den Ontvan-
ger der gebeneficieerde goederen, Florin van Weede, nog
aanwezig waren , zouden wij door dien breedsprakigen
Rentmeester or zeker wel jets van aangeteekend vinden,
voor zoo veal betreft de vicarie- en pastoriegoederen, dock
die zijn to loor gegaan .

Wij vestigen echter de aandacht op Bjjl . D, 22 Februari
1588, on hetgeen aldaar vermeld staat, waaruit bljjkt, dat
ook bier wader hot weerbarstige Amersfoort in de contra-
mine was . Toen de Staten eenmaal ten aanzien van
Amersfoort hadden toegegeven, gedeeltelijk althans, kon-
den zjj niet wel tegenover Utrecht en de andere kleine
steden bun strong al to vast blijven houden .

Uit hotgeen hierboven, bl . 142 noot, is gezegd, blijkt
echter, dat de Staten toch zoo maar niet ganseh en al dat
beheer over de geestelijke goederen prijs gaven aan do
Steden, maar dat, op sommige punton, bun consent moest
gevraagd worden, ofschoon dit later veelal in den wind
word geslagen .

Bovendien blijkt nit de rekening van D . de Leouw over
1669, dat de Staten, ook toen nog vasthielden, dat de ver-
vreemding on wederbelogging van de vervreemde goederen
bun ganging (als eigenaars), ook zelfs van de vicarien
gefundeerd in de steden (zie Bijl. K, fol. 165 175) en
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daarvoor een afzonderlijk kapittel van Extraordinaris ont-
vanq in die rekeningen bestemd was .

In 't algemeen makes zich thane de meesten eene ver-
keerde voorstelling van de geestelijke goederen en het
onderdeel vicarie-goederen, als ook van de macht en de
bevoegdheid der Staten daarover .

Men zet zich in het hoofd, dat, na de Reformatie, niet
de Staten, maar een ander (wie, weet eigenlijk niemand)
daarvan eigenaar was en dat de tertien der vicarien wares
eene snort van belasting, die van de inkomsten dier vicarie-
goederen (aan anderen toebehoorende) werd geheven door
de Staten ten behoeve der predikanten, en dat de Ont-
vanger der gebenef, goederen flu maar moest zien, hoe hij,
namens de Staten, die tertien van de possesseurs der
vicarien kon krijgen en innen . Verder hadden de Staten,
meent men , niet to beschikken over de vicariegoederen,
die niet hun , maar aan zekeren onbekende toebehoor-
den , zoodat zij hoogstens slechts een oog in 't zeil kon-
den houden om to zorgen dat de collators en possesseurs
(die gees eigenaars wares) het niet al to bout maakten
met die goederen .

Deze voorstelling is onjuist . De Staten van Utrecht
wares eigenaars der geestelijke goederen, de vicarie- en
memoriegoederen incluis, zooals zij zelven gezegd hebben .
Zij hielden 8 der inkomsten in, ten behoeve dcr predikan-
ten, omdat zij wares eigenaars en des verkiezende alles
aan de predikanten hadden kunnen afstaan, of tot andere
doeleinden aanwenden . Maar zij gunden aan de pos-
sesseurs der vicarien, die zij tijdens de Reformatie in
bet tijdelijk genot dier goederen vonden, dat genot to
blijven behouden voor s gedeelte, om hen niet zoo maar
dadelijk geheel daarvan to berooven . Even zoo werden de
Regulieren, de Bagijnen, de adellijke souses enz ., in de

27*
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kloosters en conventen aanwezig bij het tot stand komen
der Reformatie, niet maar dadelijk op straat genet door
de Staten . Zij gaven hun alimentatie en gedeeltelijk zelfs
verlof om in de opgeheven conventen to mogen blijven
(zie Bijl. A. 8, art. 12 en A. 12, art. 12 en 14), dock
lieten ze uitsterven , even als de ridders van St . Jan der
Balye Utrecht. Maar met hunne eigendomsrechten en
beheer was bet uit .

Waarom lieten zij de vicarissen nu ook maar niet uit-
sterven, even als de Broederschappen ? Dit zal wel gele-
gen hebben in bet collatierecht, dat de Staten ook aan-
wezig vonden en niet zoo maar dadelijk wilden opruimen ;
vooral omdat dit gedeeltelijk was in handen van groote
heeren , die zij niet al to best aandurfden . Het was en bleef
echter een guest, die de Staten, als eigenaars flier goederen,
toestonden aan de collators en possesseurs, flat aan deze
het genot der vruchten voor g gelaten werd ; in geenen
deele was bet een recht op de goederen zelven , veel minder
nog een onherroepekjk recht . In het algemeen gingen de
Staten uit van het principe flat zij, de geestelijke goederen
seculariseerende en daardoor per se eigenaars er van wor-
dende, echter zedelijk verplicht waren de daarop rustende
rePele rechten van grondrenten, enz ., ale ook de ver-
plichtingen, daaraan van ouds verbonden, gestand to
doen . Zoo werd b, v, de brooduitdeeling aan de armen,
aan een der Memorien to Montfoort van ouds verbonden,
door de Staten voortgezet (bl . 339) tot in den aauvang
deter eeuw .

Onder flit licht beschouwd, verkrijgen de taken eene
gansch andere beduidenis en strekking flan gewoonlijk
daaraan toegekend wordt, en hetgeen men aanvoert ale
bewijs, flat de Staten geen eigenaars waren der vicarie-
goederen, wordt juist eene vingerwijzing flat zij het wel
waren, of ten minste er zich voor hiel den, en flit laatste
was genoeg . Zij waren Souverein . Wat zij dachten en
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wilden , dat was per se zoo en niet anders . Bij hen was
hot : stet pro rations voluntas .

Waarom werd in 1580 (Bijl . A. 4 art. 1) , en later ; bet
vervreemden van geestelijke goederen geinterdiceerd?

Omdat de Staten eigenaars van die goederen waren
geworden door de secularisatie .

Waarom werd, op hot niet aangeven , verzwijgen en ver-
duisteren van vicariegoed, door de Staten, alleen de poe-
naliteit van vernal van bet beneficie der vicarie gesteld,
en niet tevens ook vernal van den eigendom der goe-
deren ten bate der Staten ?

Omdat zij reeds eigenaars waren en, nosh de posses-
seur, nosh de collator, er zich iota om zouden bekreund
hebben dat zij den eigendom van bet vicariegoed zouden
derven , daar zij geen eigenaars waren , maar alleen genot
der vruchten hadden. Daarom werden , in dat geval , de
goederen aan den possesseur door de Staten eenvoudig
afgenomen , buiten eenigen norm van proces .

Waarom vroegen de collators verlof tot verkoop aan de
Staten , als zij van oordeel waren dat hot voordeeliger was
dat de landerijen werden verkocht en omgezet in obliga-
tion op de Provincie of op plechten ?
Omdat zij zelven goon eigenaars waren, en dus niet

konden verkoopen en leveren, dock de Staten dit moesten
doen of daartoe authorisatie geben .

Waarom word, bij verkoop van vicariegoed, bet transport
daarvan opgedragen aan den Ontvanger der gebenef, goe-
deren (Bijl . KL fol . 168v) of wel aan gecommitteerden uit de
Staten (zie bl . 353) met den verkoop belast P en waarom
werden de kooppenningen, die de verkochte goederen
representeerden, als buitengewone ontvangsten van bet
comptoir der geben . goederen, door den Ontvanger van
dit comptoir in zijne rekening opgenomen, zij hot dan
ook voor memorie (Bijl . K. fol. 166 sqq .), on belegd in
obligation ten name van dien ontvanger der geben . goede-
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ren, dock ten b.ehoeve van den possesseur, en niet ten name
van de collators of van de familie van den fundateur ; en
waarom werden alsdan de brieven daarvan overgegeven
aan den ontvanger der geben. goederen , en niet aan den
collator? (Biji. K. fol . 168) .

Omdat de Staten waren de eigenaars, en de ontvangers
van het comptoir de Staten representeerden, wien dit
Rijkscomptoir ganging, terwijl de koopprijs aan hen en
niet aan de collators toebehoorde .

Waarom gaf, in geval van aflossing , die ontvanger en
niet de possesseur, collator of iemand anders, de kwitantie
voor de terugontvangen som af? (Zie Bijl, L . fol. 126v en
bl. 213 hierboven) . En waarom moesten, als de koopprijs
in inschrijvingen op een der comptoiren of in hypotheken
was belegd, de bewijzen daarvan gedeponeerd worden ten
kantore van dien ontvanger en niet blijven berusten onder
handen van den collator?

Al wederom, dewijl de Staten waren de eigenaars van
het verkochte land, dat nu gerepresenteerd werd door het
ingeschrevene of op hypotheek belegde kapitaal .

Waarom wordt er, bij de belegging flier kooppenningen,
in de rekening over 1669, steeds bijgevoegd, flat het be-
drag voor - was belegd ten behoeve en niet ten name van
den possesseur ?

Omdat die possesseur slechts was de vruchtgebruiker, en
zonder zoodanige aanteekening of bijvoeging, de ontvanger
van bet comptoir, waarop de geldbeiegging was geschied,
de voile rente aan den rentmeester der Staten, als eige-
naars van het kapitaal, zou uitbetaald hebben, evenals van
de verkochte pastoriegoederen .

Wij weten wel, flat een en ander voor tweeerlei opvat-
ting en uitlegging vatbaar is en daaraan ook zoodanige
uitlegging kan gegeven worden, flat de Staten di't alles
slechts deden bloot uit kracht van zeker toezicht flat
men hun toesehrijft, maar flan client er tech eenig be-
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wijs geleverd to worden om de schaal near doze of gene
zijde to doen overslaan . Het bewijs voor onze uitlegging
ligt 1° in de handelingen zelven tier Staten, en 2° daarin
dat zij pertinent gezegd hebben, dat zij eigenaars waren,
waardoor van zelf vervalt de kunstmatige uitlegging van
bloot beheer en toezicht, die men, de taken nit een anti-
eigendoms standpunt beziende, er aan tracht to geven .

Zooveel staat echter minstens vast, dat alle handelingen
tier Staten ten opzichte tier vicariegoederen, zich evenzeer
laten verklaren uit hun eigendomsrecht als nit dit bloote
recht van toezicht en opzicht, en dat hunne handelingen,
in ieder geval, niet zijn geweest in strijd met hot voorop-
gestelde principe dat zij eigenaars waren .

Laat ons echter nagaan, wet door hen, die beweren dat
de Staten geen eigenaars waren, wordt aangevoerd als
handelingen tier Staten in strijd met de stelling, dat die
eigendom bij hen zou berusten . wij hebben hierbij voor-
namelijk op 't oog de conclusion van den Procureur (e-
neraal van Maanen, genomen in 1856 in onderscheidene
toen voor den Hoogen Raad aanhangige vicariekwestien 1 ),
alle loopende over vicarien in (elderland .

De tegenwerping dat de Staten (van (elderland) nim-
mer in eenige publicatie of ordonnantie formed hebben
uitgesproken, dat zij eigenaars waren, en ook niet van
staatseigendom of staatsdomein hebben gewaagd, als zij van
vicariegoederen spreken, is reeds bl . 411 besproken. Wij
herhalen alleen, dat zij daarin ook niet zeggen, dat zij
bloot een toezicht hebben en niet tevens eigenaars zijn, veel
minder dat die eigendom elders berustte . Als de Staten geen
eigenaars waren geweest, dan zouden zij, dit geven wij
toe, toch toezicht en gezag op en over de goederen heb-
ben kunnen uitoefenen,

	

maar dan zou die macht toch

1) Zie v . d. HHonert . Gem. Zaken XII. bl. 238---263 ; 2691-277 ;
284-287 ; 291 296 . -- 1e9tsgel. Bijblad 1856 . VI p. 213 en volg.
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minder ver gestrekt hebben, dan wanneer zij dit toezicht,
tevens ook als eigenaars zijnde, deden golden . Zij hadden
dan b, v, de vicariegoederen niet eigenmachtig, buiten
den pretenses eigenaar our, kunnen verkoopen en de
kooppenningen niet kunnen gebruiken , sours zelfs our
hunne schulden of to betalen (bl . 353) .
Wanneer de Geldersche placates en ordonnantien, b, v .

hot plakaat van 31 Mei 1580 1), als motief aanvoeren, dat
de Staten toezicht moeten houden en zorgen dat die niet
vervreemd of verduisterd worden , - dan sluit dit nog niet
uit, dat zij dit ook deden, dewijl die goederen hun eigen-
door wares geworden. Alleen , en dit geven wij toe, uit
zoodanig placaat volgt op zich zelf nog niet, dat zij eige-
naars wares : want zij kunnen bet ook gelast hebben als
bloot toezicht hebbende . Er moeten nog andere bewijzen
bijkomen our uit to makes, of zij , behalve bet toezicht en
opzicht, ook den eigendom hadden .

Onder de verdere tegenwerpingen , aldaar aangevoerd,
wordt er ook op gewezen, dat van de vicariegoederen in
Gelderland collateraal betaald word, evenals van andere
goederen (ibid . p. 257) . - De vraag is echter : wie be-
taalde dat recht ? De collator of de vicaris ? En waarvoor
nerd hot betaald ? Voor den eigendom, voor hot vrucht-
gebruik, of voor hot collatierecht? Want ook thans nog
wordt voor collatierechten en heerlijkheden, in boedels
aanwezig, successierecht geheven, evenals ook voor jacht-
recht, tiendrecht, opstal en andere zakelijke rechten op
gronden en goederen, waarvan eon antler eigenaar is .

In Utrecht word, volgens eene annotatie in bet Utrechtsch
Plac. I p. 221, van vicarien (niet van vicariegoederen) ook
collateraal geheven, of, zooals hot daar heette : de 200 en
400 penning, die betaald moest worden bij verkrijging van

1 Groot Geldersch Placaatb. I pag. 754 .
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onroerende goederen door koop , erfenis of op andere wijze.

Bit recht werd ook geheven van canonisien , proostdyen,

decanyen , thesauryen of andere prelatuurschappen , zoo

dikwijls iemand eene dergelijke canonisie enz, verkreeg

(Utr. Plac. II p. 600) en zij van den een op een ander

overging. Het recht werd dus geheven, niet van de goe-

deren, maar van het beneficie zelf, d, i . niet van de vi-

cariegoederen, maar van de vicarie .
Het is ook mogelijk , dat in Gelderland , wear de col-

lators, bij usurpatie, zich allerlei rechten hadden aange-

matigd, zich voor eigenaars der vicariegoederen lieten

doorgaan en die goederen zelven administreerden, in pleats

van zulks aan de vicarissen over to laten, die zij met een

matig sommetje afscheepten , -- de fiscus goed vond hen

daarvoor den ook maar to laten betalen , evenals de eige-
naars flier goederen .

Eene andere tegenwerping (ibid . peg. 257 noot) is, flat
van tier .Linden : judicieele pralctijk I, p. 182, bandelende

over revindicatie, aan den collator der vicarie, wiens zoon

met de vicarie door de Staten begunstigd is, eene zake-
lijke actie ex jure in re toekent tegen ieder, die in bet

bezit is der goederen van de vicarie . Bit zou echter alleen

bewijzen, flat ook v . d. Linden, evenals de Groot, besmet

was met bet dwaalbegrip flat, in Holland, de collator was

eigenaar der vicariegoederen, waarover in § 5 zal gehan-

deld worden .

Het groote en voorname argument der tegenstanders

is en blijft steeds, flat de Staten niet zelven de vicarie-

goederen gerkochten, maar de collator, near zij beweren,
de verkooper was (ibid . p. 257) . Be Staten, zegt men,

approbeerden bloot den verkoop en flit sluit alle denk-

beeld van eigendom hunnerzijds uit : want hoe ken men

approbeeren een verkoop, als men zelf is de eigenaar ?

Wij moeten hier in de eerste pleats aanvoeren, flat het-

geen voor de Geldersche vicarien en de Gedep . Staten
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van Gelderland geldt, daarom nog niet ook voor andere
Provincien rechtens was ; in ieder geval een enkel minder
juist gekozen en gebruikt woord, vooral in die tijden, is
nog gees doorslaand bewijs om eene stelling, die uit andere
documenten en gegevens volgt,, dadelijk omver to werpen .
Wij zouden, voor zooveel Utrecht betreft, bier tegenover
kunnen stellen (ale men met woorden wil schermen) , dat
in de rekening van den ontvanger der gebenef . goederen,
D. de Leeuw, over 1669 (Bijl . K, fol . 166v), wordt gezegd,
dat bet vicariegoed was verkocht , niet door, maar ten over-
staan van den collator, waaruit due zou volgen, dat de
collator Been eigenaar was en niet verkocht ale eigenaar,
maar ale tusschenpersoon, evenals een notaris of een ge-
machtigde, voor en namens den eigenaar verkoopt .

In de rekening van den ontvanger der tertien to Amers •
foort over 169911701 staat : dat een hof op de Glashorst
(behoorende tot de 18e vicarie) is verkocht met consent van
de collators . Pat echter nog meer bewijst is, dat er ook
vicariegoed verkocht is op Haar Ed. Mog, ordre, zie Bijl .
L. fol . 10 (vicarie to Bunschoten) : due geen bloote appro-
batie , en oak niet op verzoek van den collator. Zoo werd
ook door de Staten, bij resolutie van 11 dulij 1649 (bl . 353)
besloten, de vicariegoederen to Montfoort to verkoopen,
en werd zulks aan hunne commissarissen opgedragen .

Dat de collators meermalen de Staten (ale zijnde de eige-
nears) verzochten dat hot vicariegoed mocht verkocht wor-
den, en dat bet werd belegd in obligation op de Provincie
of op andere wijze, last zich daaruit verklaren, dat landbezit
destijds slice behalve secuur was, dear do landerijen (zooals
meermalen vermeld wordt) dikwijls onverhuurd bleven we-
gene den oorlog en de slechte tijden . Mogelijk dat or
bijkwam, dat de collators niet ongaarne met zoodanigen
verkoop belast werden, evenals thane curators, executeurs,
enz, altijd tuk zijn op dergelijke verkoopingen, omdat or,
volgens usantie, altijd iets bij overschiet ook voor hen ;
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dat daarom de Staten hun dat voordeeltje gunden en
hun intermediair gebruikten, in pleats van hunnen ontvan-
ger der gebenef, goederen, of wel den vicaris 1) daarmede
to belasten . Het is ook nog de vraag of al die verzoeken
tot verkoop, aan de Gedeputeerde Staten gericht, wel zoo
geheel en al uit eigen beweging der collators uitgingen,
en of er niet wel eens pressie op hen ward uitgeoefend
door de Staten, die de overige geestelijke goederen suc-
cessievelijk to gelds maakten om de kosten der oorlogen
enz, to kunnen dekken en zoodoende geld in handen
to krijgen, zij hot den ook tegen rentebetaling . Het
is ook mogelijk dat de Staten hover zagen , dat bet
den schijn had, alsof de verkoop door de collators on niet
door hen was geprovoceerd, om zoodoende hot geklaag van
pro/. Voet cum suis to ontgaan, dat de Staten met de
geestelijke goederen niet handolden ovoreenkomstig Gods
woord. Wij geven dit eon en antler slechts aan als gis-
singen, dear or historisch, zoo ver ons bekend, goon
bewijs voor bestaat .

Hot zou ons to ver voeren, indion wij do zeor uitvoerige
conclusion van den Procureur Genoraal op den voet wil-
don volgen en aantoonen, dat al hetgeon daarin wordt
aangevoerd, alleen ken leiden tot de gevolgtrekking, dat
de oorspronkelijke eischer, bet Domeinbestuur, geen vol-
doende bewijzen had aangevoerd, dat de Staat eigenaar was
der vicariegoederen, jets dat wij geheel met hem eons zijn .
De eischer had zijn zaak bedorven, door zich op hot
argument van bona vacantia, als titel van aankomst to be-
roepen, en de rechter was niet gehouden rood to zien of
or ook eon andere titel van aankomst to vinden was .
Maar de Proc. Generaal gaat verder : hij beweert, dat de

1) In de evengemelde rekening van den ontvanger der tertian to
Amersfoort over 1699/1701 staat, bij de 21e vicaris, dat hat land den
19 Maart 1701 door den vicaris was verkocht, onder approbatie .
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Staat werkelijk nooit eigenaar is geweest, of zelfs kan
geweest zjn, en dat gaat, ons erachtens, to ver . Hij ver-
geet, naar onze beschouwing, to veel , dat men eigenaar
kan zijn en blijven , al geeft men ook aan een antler bet
genot, gebruik of zelfs vruchtgebruik der goederen .
Op een punt zijn wij hot echter met hem eons, dat niet

bewezen is, dat de geestelijke goederen, na de Reformatie,
waren geworden bona vacantia en dat nit dien hoofde de
Staat die goederen (daaronder begrepen de vicariegoederen)
niet heeft kunnen naasten . Dien grand echter hebben de
Staten van Utrecht nimmer aangevoerd bij den strijd over
de geestelijke goederen, in 1580, in eigen boezem gevoerd .
Evenmin hebben zij zich daarop later beroepen in de reeds
vermelde deductie hunner rechten op die goederen . De
Staten hebben op andere gronden en krachtens publiek
recht (zie bl . 121 en volg .) de geestelijke goederen aan de
Roomsche Geestelijkheid (de Kerk) ontnomen ; wel is waar
onder protest dien Geestelijkheid, zoodat de beslissing der
Unie word ingeroepen (Bijl . A. 10), dock doze stelde de
Geestelijkheid in 't ongelijk, in 1586, door de toezending
van een concept voor hot Redressement op de geestelijke
goederen (Bijl. A. 12), waaraan tot grondslag lag, dat
de Staten de geheel vrije beschikking hadden over de
geestelijke goederen, hetgeen op hetzelfde neerkomt als
eigenaar to zijn .

Wanneer men, zooals de Proc . Generaal, enkel afgaat
op hetgeen in diverse publication en ordonnantien wordt
gezegd, en die niet, onder bet licht der historie, beschouwt
in samenbang met hetgeen buiten en bebalve die ordonnan-
tien blijkt uit de toedracbt van taken en uit hetgeen in den
eigen boezem der Statenvergauering of die hunner Gedepu-
teerden en Gecommitteerden is omgegaan ten opzichte der
geestelijke goederen in 't algemeen, dan loopt men gevaar
die ordonnantien verkeerd of onvolledig to verstaan . Wij
kunnen ons dan ook niet vereenigen met de grief, die
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hij tegen bet arrest van het Prov . Gerechtshof in Gelderland
van 29 December 1854 1 ) in de eerste en voornaamste pleats
aanvoert, dat het zich to veel met historisehe gronden
ophoudt. Alleen meenen wij dat bet arrest (waarmede wij
one volkomen vereenigen, behalve bet fundament van bona
vacantia) wel wet meer in vermelding van bewijsstukken
van hetgeen aldaar, als historisch vaststaande, is aangeno-
men, had kunnen treden, zoodat de Proc .-Generaal niet
geheel ten onrechte beweerde, dat bet bloot redeneerinyen

inhield, zonder nader en stellig bewijs. Tnzonderheid het
punt van uitgang, namelijk, hoe en waardoor de geestelijke
goederen, de vicariegoederen incluis, na de Reformatie,
in Gelderland Staatseigendom zijn geworden, hangt daarin
to veel in de lucht. Het is bloot eene redeneeriny, wij

voegen er zelfs bj : eene onlogische en onware bewering,
ale men zegt, dat aan de Staten, doordien de goederen
der Roomsche Kerk vaceerende waren en daarvan niemand
eigenaar was, alsnu die goederen ale 't ware van zelf in
den scnoot gevallen zijn, krachtens den rechtsregei, dien
wij ook thane nog in art. 576, Burg. Wetboek, gehuldigd
vinden .

De Gleestelijkheid in Utrecht heeft, in 1580, nadrukkelijk
ontkend, dat de geestelijke goederen hear niet meer toe-
behoorden, zich o, a . beroepende op art. 20 der Pacifi-
catie van Gent 2), waarbij aan de prelaten en andere
geestelijke personen was beloofd, dat zij „sullen weder-
omme comen in den eygendom ende in 't gebruyk van
deselve heure goederen, ale vooren ." Maar 't mocht niet
bates ; de Ridderschap en de Steden hielden vol, dat de
Unie van Utrecht, andere bepalingen inhield en aan de
Staten de macht gaf om near welgevallen met de geeste-

1), Weekbl. v . h. Reyt. N° 1614 .

2) Utr . Plac . I. p . 44 .
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lijke goederen to handelen ; dat de politieke toestand niet
gedoogde dat de (Roomsche) (eestelijkheid in bet bezit
bleef flier goederen , en flat, bijaldien zij strong wilds vast-
houden aan die tractaten , zij er nog erger aan toe zou
zijn , dear hot alsdan to vreezen ware flat zij alles zou
verliezen (bl . 122). Wat er verder gebeurd is en hoe
eindelijk, in 1586, bet Redressement op de geestelijke
goederen in de wereld gekomen is, hebben wij b1.163 en
volg. reeds medegedeeld .

let Domeinbestuur, als eischer, had zich moeten be-
roepen op de Unie van Utrecht, in pleats van zich in dozen,
even als ook in ells de overige vicarie-gedingen , steeds
vast to klampen aan den stroohalm van de bona vacantia,

als fundamentum petendi .
Art. 13 der Unie en de daarop gegronde resolutie der

Staten (eneraal van 1 Juli 1581 gaf echter aan de respec-
tieve Staten slechts bevoegdheid om over de geestelijke
goederen near welgevallen to beschikken . Er moot flue,
flit geven wij aan de bestrijders van den staatseigendom
toe, voor ieder'e Provincie afzonderlijk, bewijs geleverd
worden, flat de respectieve Staten van de hun verleende
macht gebruik gemaakt hebben en er werkelijk over be-
schikt hebben ale eigenaars, . of ten minste handelingen
hebben gepleegd, die den eigendom in handen van eon
antler buitensluiten en onbestaanbaar makes .

Welnu, flit bewijs is voor de Provincie Utrecht ge-
makkelijk to leveren, en ale men zich in de overige Pro-
vincien slechts de moeite gaf om na to gaan alles wet in
de vergaderingen zelven der Staten verhandeld is, na 1579,
den zou flat bewijs, near wij gissen, ook dear wel to vin-
den zijn. De wet, die bet arrest van hot Gerechtshof in
Utrecht van 6 Dec . 1858 (Weekbl, v. h . Rect n° 2024)
verlangt, is, voor zooveel betreft de Provincie Utrecht,
hot Redressement op de geestelijke goederen . van 18 en
28 October 1586, waarover de Vergadering der Unie is
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gehoord (bl . 129), en wel, voor zooveel betreft de vica-

rien, art . 5 j ° 7 en 9 1uidende

Art. 5. „Dat alle de goederen van pastoryen en vicaryen,

cappellen , broederschappen , kerken ende costerye goede-

ren, voorts alien anderen beneficien in de kercken, soo

wel in de stadt, steden, ale ten platten laude (alleen

uytgesondert die vijf collegian), mitsgaders die penningen,

die de voorsz, vijf collegian contribueren tot onderhoudt

van de ministers , in de staet achtervolgende 't accoord , 1 )

zullen gebracht worden in eene masse, dock distinctelijk

ende onder verscheyden capittelen van ontfanck, daervan

die ministers, schoolmeesters ende costars onderhouden

zullen worden .

Are. 7 . Over alle welcke goederen gestalt zullen wor-

den eenen rentmeester, die van zijn administratie verant-

woorden zall aen de Directiekamer, hiertoe to makes .
Art. 9. Aengaende de Directiekamer, daertoe zullen

gecommitteerd worden drye goede en gequalificeerde per-

sonen tot C edeputeerden, 2) eenen Rentmeester, Secre-

taris ende dienaer, alle to zamen van de (ereformeerde
religie . . . , enz." (Bijl . .A. . 12) .

Mr. Koker heeft reeds, in zijne hierboven aangehaalde

dissertatie, op dit documeitt de aandacht gevestigd . Vroe-
ger schijnt niemand daervan eenige notitie to hebben ge-

nomen .

Dat dit Redressement niet was bloot aen huishoudelijk

praatje of kibbelpartij tusschen de drie Laden den Staten,

maar aen officieel stuk, minstens gelijkstaande met eene

wet, en voorzien van de approbatie van Leycester, is bi .

130 reeds uitvoerig uiteengezet . Dat daarin nog enkele

punten in suspenso bleven en seder geregeld zouden wor-

1) Zie bL 144 soot .

2) Deze (edeputeerden warden gekozen uit den boezem der Staten .
Zie Bijl. A. 16 .
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den, neemt niet weg dat hot als aangenomen en goed-
gekeurd is to beschouwen, gelijk dan ook daaraan reeds
dadelijk uitvoering is gegeven door de benoeming van de
Directiekamer, diverse ontvangers, enz . (Zie bladz . 131,
133 en v .) .

Het is onbegrijpelijk, dat dit gewichtig document, met de
daaruit voortgevloeide instruction der diverse rentmeesters
van de geestelijke goederen en speciaal die van den Ont-
vanger of RRentmeester der gebeneficieerde goederen , Florin
van Weede, van 10 duli 1587, (Bijl. A . 14) noch in bet
Utrechtsch Placaatboek, noch zelfs in hot Vervolq op dat
Placaatboek is medegedeeld, en dat de ijverige Matthaeus,
die bijna alles mededeelde wat hij kon vangen en grijpen,
bet ook niet vermeidt 1 ), zoodat bet nu, anno 18$0, voor
bet eerst in druk verschijnt .

Het is de spil, waarop, onses erachtens, de kwestie der
vicariegoederen draait, voor zooveel de Prov . Utrecht betreft .

Uit dit stuk zelf blijkt reeds, dat de Staten, door de
aannneming daarvan en de tQnuitvoerlegging, zich ale
eigenaars flier geestelijke goederen beschouwden en die
seculariseerden .

Eene authoriteit, die op de wijze ale daarin geschiedt,
over goederen beschikt, die samenvoegt tot nieuw in
bet leven geroepen combination, en de administratie
daarover geheelenal aan zich trekt, - kept zich toe de
volledige en onbeperkte beschikking over die goederen,
d, i, met andere woorden, handelt als eigenaar en kept
zich hot recht van eigendom toe, al wordt er flit niet
uitdrukkelijk bijgezegd. Mocht er nog eenige twijfel be-
staan, of de Staten zich wel ale eigenaars der geestelijke
goederen beschouwden, dan is de bovengemelde Deductie

1) Mogelijk is zulks daaraan toe to schrijven, flat hot alleen in de

notulen der Staten voorkomt, waarvan men destijds niet gemakke-
lijk inzage kon bekomen .
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dear, om zelfs den meest verstokten twijfelaar to over-
tuigen, dat zij zich (trecht of ten onreehte) eigenaars
achtten .

Die eigendom der Staten aan de geestelijke goederen
bestond clan ook niet alleen in de Provincie Utrecht .
De Groot : Inleiding t . d. loll. Reehtsgel . Boek II, 1e deel
§ 30, handelende over eigendom, zegt daarover : „De goe-
deren, die eertijds tot onderhoud van Geestelijke luyden
waren geschikt, zijn merle verstaan het Land toe to be-
hooren, ende bij de Lands-Overheyt tot Landweer ende
andere noodzakelijkheden gebruyckt to konnen werden ;
mite dat dezelve Overheyt bestelle, dat de kerkendienaren
eerlijk onderhouden, ende een bequaem getal van jonge
luyden tot den kerkendienst opgevoed werden ." 1)

Wel is wear, wordt door sommige schrijvers, zoowel van
vroeger ale later tUd, o . a. ook door De Groot t. a . pl .
§ 3$, op dezen algemeenen regel, dat de respectieve Staten
ale souverein en ten gevolge der secularisatie der geeste-
lijke goederen, door hen bewerkstelligd, eigenaars dier
goederen waren geworden, eene uitzondering gemaakt,
voor zooveel betreft de vicariegoederen en de vicarien
'inns patronatus Zaicalis, gelijk den ook sommige collators
dier vicarien in Holland en Gelderland beweerden, dat zij
eigenaars dier goederen waren ; dock deze uitzondering
op den algemeenen regel gaat niet op, allerminst voor de
Utrechtsche vicarien, zooals in § 5 nader zal worden aan-
getoond .

De vicarien aldaar zijn, zoowel in de Ordre op de gees-
telijkheid en hare goederen, alsook in het Redressement
op de geestelijke goederen, geheelenal op eenen voet ge-
steld en behandeld met de overige geestelijke goederen
(zie Bijl. A. 4 en 12), behalve alleen de vicarien gefun-
deerd in de vijf Capittelkerken der stad Utrecht, voor

1) Zie ook Hollandsche Consult. Deel IV cons. 366 p. 662-5 .
Bijdr. en Meded. IV.
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zoover die deel uitmaakten van de goederen dier vijf Ca-
pi ttel en .

Echter word aan de collators in 't algemeen gegund hun
recht tot presentatie van vicarissen to mogen blijven uit-
oefenen als vroeger, zonder dat echter de Staten hun recht
van eigendom op de vicariegoederen prijs gaven , welk
recht de collatvrs dan ook vroeger nooit gehad hadden,
daar hot toen beruste in handen van de Ecclesia.

Op dezen algemeenen regel : dat de Staten eigenaars
waren der vicariegoederen, konden zij echter voor specials
gevallen uitzonderingen toestaan, daar zij, als Souverein,
aan niemand eenige verantwoording verschuldigd waren .
Zij konden bovendien hun eigendomsrecht, bij wijze van
donatie, accoord of op andere wijze, afstaan aan dezen of
genen collator ; dock dergelijke concession, die men vooral
in andere Provincien aantreft, bewijzen niet tegen den
algemeenen 'egel : dat de collator geen eigenaar was .

Pat de vicarie of possesseur der vicarie geen eigenaar
of tijdelijk eigenaar was, behoeft geen betoog, en is, zoo-
ver one bekend is, ook nooit of nergens beweerd .

Evenmin zou hot, voor Utrecht ten minste, opgaan om
de vicarie, qua stichting, ale eigenaar to beschouwen .
Behalve dat, zooals reeds betoogd is, nergens eenig blijk
is to vinden, dat de Staten van Utrecht in de vicarien
zelfstandige stichtingen hebben willen zien, zoo kon die
stichting toch niet tegelijk met de Staten eigenaar zijn,
die zich eigenaars verklaarden van ells geestelijke goederen
zonder onderscheid en speciall ook van de memoriegoe-
deren to Montfoort (bl . 370) . Er kunnen geen twee
eigenaars tegelijk zijn .
De mooning, dat de vicarie, qua talis, eigenaar zou

zijn, is dan ook niet historisch, dock moor eons vrucht
van den tegenwoordigen tijd en van de theorie . Vroeger
bemoeide men zich weinig met de vraag : wie eigenlijk
eigenaar was van de vicariegoederen ; evenmin ale toen



Geschiedenis der vicarien in de provincie Utrecht enz. 435

ter tijd b . V . de kwestie word behandeld : wie eigenaar was
van den grond op Java, eerie vraag die eerst in doze
eeuw op 't tapijt is gebracht .

Aangenomen voor een oogenblik, dat de Staten der re-
spectieve Provincien gees eigenaars der vicariegoederen ge-
worden zijn na de Reformatie, dan rijst de vraag : wie is
dan toen eigenaar geworden of gebleven ; want als gese-
culariseerde goederen, die nu wereldlijke geworden waren,
moest er toch iemand of iets eigenaar van zijn . Zij zijn

herhaaldelijk, zoowel in Utrecht als elders, verkocht en
to gelde gemaakt, en waren alzoo toen niet meer buiten
den handel en Gode, of, hetgeen op 't zelfde neerkomt,
aan niemand toebehoorende 1) ; evenals de res settee vol-

gens hot Romeinsche recht zaken waren die aan niemand
toebehoorden en niet vatbaar waren voor eigendom .

In de meermalen aangehaalde conclusion van den Pro-
cureur Generaal van Maanen wordt dan ook veel gezegd
over al degenen (de Staat incluis) die goon eigenaars van
vicariegoederen zijn of kunnen geweest zijn, maar wie dan
wet eigenaar daarvan is, vindt men dear niet, dan alleen
ter loops op hot einde der conclusie, alwaar hij, niet
wetende wear hij met den eigendom moot blijven, de
vicarie, qua stichting, tot eigenares maakt, zoowel odor
als na de Reformatie, zonder daarvoor echter eenig bewijs
aan to voeren .
Doze bewering, want hot is niets dan een bloot be-

weren zonder bewijsvoering, hebben wij reeds in § 1, bl .
406 bestreden .

De Hooge Raad, die er zich meae aan waagt ons dien

1) De Groot : Inleiding etc . 2e Book le deel § 15, handelende

over eigendom, bespreekt de onderacheiding der zaken in : God toe-
behoort~ge en den month toebehoortige zaken, maar komt tot de

conclusie, dat de eerstgemelde niet meer bestaan en tegenwoordig (na
de Reformatie) alle zaken den menschen toebehooren .

28*
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onbekenden versebolen eigenaar to ontsluieren, in bet

bekende arrest van 29 Februari 1856 1) , en eenige ge-

lijkluidende arresten omstreeks dienzelfden tijd gewezen,

gaat dan ook, terecht, uit van het principe, dat niet de

vicarte maar de Kerk, voor de Reformatie, eigenares was

der vicariegoederen , maar komt tot de verrassende con-

clusie, dat de vroegere eigenaar doodeenvoudig eigenaar

is gebleven, en de Reformatie daarira geene verandering

heeft aangebracht .

Het lag dan ook in den aard der zaak, dat de Hooge

Raad, zich steeds bewegende op bet terreiti van bona va-
cantia, hetwelk het Domeinbestuur, als eischer, tot funda-

mentum petendi, ter kwader uur, had aangenomen, en uit-

gaande van den onbewezen major, dat de geestelijke goe-

deren voor de Reformatie, juie canonico, een eigenaar

hadden , noadwendig tot bet gevolg moest komen, dat de

vroegere eigenaar, t, w. de Kerk, was aangebleven .

Wat verstaat flu de Hooge Raad onder de Kerk,

de Bcclesia, zooals die in de fundatiebrieven en derzelver

confirmatien genoemd wordt .

Wij willen de beide hoofdoverwegingen, waarop eigen-

lijk bet arrest is gebouwd, liefst woordeljk vermelden,

dear zij niet bloot slaan op de Geldersehe vicarien, maar

in bet algemeen op alle vicariegoederen toepasselijk zijn,

due oak op de Utrechtsche .

Nadat de H . R. heeft overwogen, dat ook de vicario-

goederen behooren tot de geestelijke goederen, vervolgt

hot arrest aldus

„Overwegende dat, zoo de Christelijke Kerk, door de

H,ervorming , welke zij in de 16e eeuw in de Vereenigde

Nederlanden, onder toestemming en met medewerking van

den surnmus imperans, onderging, hare bezittingen, near

1) v . d, Honert. Gem. Zaken. XIII peg . 263 en volg . - Reytsgel
Bijbl. X1856) VI . p . 228 en v .
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beginselen van regt, niet verloor, omdat zij, ofschoon onder
anderen vorm, als Christelijke Kerk, en als zoodanig als eene
persona moratis, bleef bestaan , evenzoo hare instellingen en
hare bezittingen behield, zoolang die instellingen , als per-

sonae morales, door den summus imperans werden erkend ."

„Overwegende dat, wanneer derhalve de Kerk en hare
instellingen, dour bet feit zelf der Hervorming in de
16e eeuw, bare regten niet verloren en de goederen der
Kerk en van hare instellingen, in den regtskundigen zin,
niet heerloos werden, er van een regtens vervallen dier
goederen, als heerlooze goederen, aan bet domeiii van den
Staat, geen sprake kan zijn, en er, zonder eene ondub-
belzinnige vervallen- of verbeurdverklaring dier goederen
door den summus imperans ten behoeve der algemeene zaak,

aan eene zoogenaamde secularisatie der goederen niet kan
gedaeht worden ."

De gang der redeneering is deze : Niet de Roomsch-

Catholieke Kerk, maar de Christelijke Kerk is eigenaar

geweest en gebleven van de geestelijke goederen, daar-
onder begrepen de vicariegoederen . W at flu de 11. R .

onder Christelijke Kerk verstaat, wordt er niet bij gezegd,
maar is duidelijk. Het is niet de Roomsch Catholieke
Kerk, maar de Kerk die alle Christenen omvat ; zooals
men die met een meer gebruikelijk woord beet de Chris-
tenheid in 't algemeen ; of, de heylige algemeyne 1) Christeticke
Kercke der Geloofsartikelen, zooals die in den 21en Zondag
van den Heidelbergschen Catechismus wordt opgevat, ale
omvattende „dat ganteche menechelicke geslacht"
Deze zelfde bewering van den H . R, vindt men ook

terug in de geschriften van prof . Gisbertu$ Voet : theol .

1) De Roomsehe overzetting der Geloofsartikelen luidt : de Heilige

Catholijke Christelijke Kerk welk woord ook in den Latijnschen text
voorkomt. In de Bekentenisse des (heloofs van 1562 en die van
1566 staat : ,,een eenighe Catholische ende (of) algemeijne Kercke ."
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advys ; van Christophilus Eubertus : pointers van noodige Re-

formatie, etc ., van Andrews Essenius en meer andere theolo-

gen uit dien tijd, die men kortheidshalve met de benaming
van Voetianen samenvatte . Zij beweerden , op dienzelfden

grond, dat de geestelijke goederen toebehoorden wars de
Hervormde heerschende godsdienst, als zijnde gebleven de
Kerk, dock gezuiverd en ontdaan van de vole supersti-
tion, die gaande we~g waren binnengeslopen .
Naar doze beschouwing zouden. dus alle Christenen,

Roomsch of on-Roomsch, geloovig of kettersch, mede-
eigenaars geweest zijn der geestelijke goederen, zoodat
alleen Joden en Heidenen daarvan waren buitengesloten .

Dat zich op theologisch terrein en in theorie eerie dus-
danige algemeene Christelijke Kerk last denken en ook
werkelijk gedacbt is, is zeer mogelijk ; maar eeue andere
vraag is bet, of er immer eerie dergelijke Kerk, en wel

als persona moralis, zooals de H. R, aanneemt, die ook
goederen in eigendom kon bezitten, feitelijk heeft bestaan,

hetzij voor, hetzij na de Reformatie?
Wij beweren, dat er eon dergelijk zedelijk lichaam, d . i .

vereeniging van personen , die rechtsbevoegdheid heeft en
eerie persona standi in judicio, nooit heeft bestaan, en
zouden ook niet weten wie voor dit zedelijk lichaam in
rechte, of bij bet aangaan van verbintenissen, zou kun-
nen optreden, en wie men, eerie rechtsvordering daartegen
moetende instellen, zou moeten dagvaarden als vertegen-
woordigende de gezamenlijke Christenen in Nederland . Wij
begrijpen ook niet hoe, als de Christelijke .Kerk eerie persona
moralis is, hare instellingen tegelijkertijd ook personae morales
kunnen zijn . Bit zou zijn een imperium in imperio .
De H. R . voert dan ook gees enkel bewijs aan voor bet

bestaan deter pretense algemeene Christelijke Kerk als
persona moralis. Alleen vindt men in hot arrest, in het-
geen daarin verder wordt overwogen omtrent de vicarien
in t elderland, eenige aanhalingen van (eldersche placa-
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ten, waaruit zou volgen, dat de Staten van Gelderland
zich gees eigendom op de vicariegoederen hebben toege-
kend, dock die, near onze bescheiden meening, in geenen
deele buitensluiten, dat die Staten zich desniettemin als
eigenaars der vicariegoederen aldaar kunnen beschouwd
hebben, al zeggen zij dit niet uitdrukkelijk . Doch zulks ligt
buiten ons onderwerp en deze zaak willen wij ook liefst niet
behandelen , omdat men , near onze meening , niet bloot
ken afgaan enkel op hetgeen in de placates to vinden is,
maar men bovendien zou dienen to weten , wet or destijds
in den boezem der Staten zelven , of van hunne Gedepu-
teerden , is voorgevallen en verhandeld, om met genoegzame
zekerheid to kunnen opgeven wet de Staten werke1ijk ge-
meend en bedoeld hebben en welke hunne inzichten wares .

Voor Utrecht hebben wij getracht den lezer zoo veel
doenlijk daarvan op de hoogte to stellen door de opname
van diverse stukken uit den tijd kort na de Reformatie,
in de Bijlagen, en de mededeeling van het voornaamste,
dat in diverse memories en contramemorien, in de Staten
gewisseld tusschen de drie leden der Staten, to vinden is
(bl. 120--129), dear de groote uitvoerigheid flier stukken
eene opname in hun geheel niet wel mogelijk maakt .

Uit die stukken, in verband met de latere Deductie der
Staten nopens hunne rechten op de geestelijke goederen,
op bl. 413 vermeld, vermeenen wij , flat historisch vast-
staat, flat men in 1580 van die algemeene Christelijke
Kerk als persona moralis mete of moist, nosh daarvan
gediend wilde zijn .

Indies flat begrip had bestaan, den had de Geestelijkheid
zich niet zoo hevig behoeven to verzetten tegen de ontworpen
Ordre op de Geestelickheyt en hare goederen en de Instructie
voor de Gecommitteerden uit de Staten voor de geestelijke
goederen (Bijl . A. 9). De zaak had den eenvoudig daarin
bestaan, flat de Roomschen in hunne Kerk flu ook de Pro-
testanten als medeparticipanten in den eigendom en het
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genot der geestelijke goederen hadden moeten toelaten, en
dat er eenige reglementen werden gemaakt over hot beheer
en gebruik diet goederen door de Kerk, ter voorkoming van
misbruiken. Het zou dan eerie geheel ongegronde paniek
bij de Geestelijkheid geweest zijn, als zij meende dat aan
de Christelijke Kerk , waarvan zij als Christenen toch altijd
deel bleven uitmaken, onrecht word gedaan, en dal de
Staten van plan waren hare goederen to seculariseeren en
zich toe to eigenen, onder belofte nogtans daarvan eon
bescheiden gebruik to zullen makers door de inkomsten
zooveel mogelijk ad pins uses to zullen aanwenden . De
Geestelijkheid begreep echter zeer good, dat de Kerk, d . i .
de Catholieke Kerk, voortaan had afgedaan, zooals dan ook
Gedeputeerde Staten in hunne gemelde memorie (bl . 121
en v.) met rondo woorden zeiden : dat de Roomsche religie
cesseerde, en mitsdien oak de kloosters en conventen ces-
seerden, even als ook de beneficien in der tijd gefundeerd
tot godvruchtige diensten en doeieinden, en de Staten,
krachtens de Unie van Utrecht, door de voorgevallen ver-
andering van religie, bevoegd waren die tot andere god-
vruchtige diensten to converteeren .

De geestelijke goederen, behoord hebbende aan de Kerk,
zijn in Utrecht wel degelijk aan die Kerk oritnomen, ge-
seculariseerd en in re~publicae aerarium geinfereerd, one daar-
mode hot Land to beneficieeren „ende tot lantweer ende
andere noodzakelijkheden to gebruiken", zooals de Staten
zelven met die eigen woorden zeggen in de evengemelde

Deductie (bl. 414). Nu ontkennen wij niet, dat de Staten
van Utrecht, de Roomsche Kerk opruimende, ook wel
bevoegd zouden geweest zijn daarvoor eerie andere Kerk
in de plaats to stellen, hetzij eerie algemeen Christelijke,

hetzij de Gereformeerde Religie als heerschende Kerk, en
aan die nieuwe Kerk de geseculariseerde en aan de Roomsche
Kerk ontnomen geestelijke goederen in eigendom hadden
kunnen overdragen ; maar dat hebben zij niet gewild . Mis-
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schien vreesden zij, alsdan van Scylla op Charybdis to

vervallen. ZU namen wel geloovig de ware Christelijke
Gereformeerde Religie aan en verwierpen de Roomsche
Papistisehe leeringen, maar den eigendom der goederen
flier voormalige Kerk wilden zij toch liefst yoor zich be-
houden en niet weder overdragen aan eenige Kerk of
Kerkgenootschap .

Met de leer der Voetianen, die de Hooge Raad ge-
loovig aanneemt, stemden zij zoo weinig in, flat zij, bij
publicatie van 21 Juli 1660, verboden, flat er nog langer
over de geestelijke goederen zou worden gesproken of ge-
handeld 1) .

Naar ooze meening beweegt de H. .R . zich to veel op
speculatief terrein . Het is niet de vraag, wat men onder
de Ecclesia al of niet verstond, en wat diverse schrijvers
van vroeger of later daarover opdissehen, maar wat de
fundateur der vicarie er onder heeft verstaan , toen hij,

naar luid van den fundatiebrief (bl. 105), den Bisschop
ootmoedig en nedrig verzocht de goederen tot geestelijke

goederen to waken , en welke Kerk zoowel de fundateur

als ook nicer bepaaldelijk de Bisschop heeft bedoeld, toen
hij, daaraan voldoende, volgens het gebruikelijk Latijnsche
formulier uit dien tijd, de goederen maakte tot bona eccle-

siae en stelde sub tuitione ecclesiae . Het is de vraag of die

Ecclesia, ook na de Reformatie, is blijven bestaan en
eigenares is gebleven barer goederen . Met die Ecclesia
bedoelde de Bisschop natuurlijk zijne Ecclesia, of liever
de eenige Kerk, die er bestond of bestaan kon in zijne
oogen, d. i, de Kerk zooals die was vastgesteld op de
Concilien, waarvan niemand een haar breed mocht afwij-
ken of hij was een ketter en stood buiten de Kerk en
buiten alle genot of gebruik barer goederen .

Het zou, onses erachtens, eene historische ongerijmdheid

1) Zie Koker, to a. p1 . pag. 67 .
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zijn, den Bisschop met de Ecclesia to laten bedoelen de
Christelijke Kerk van den Heidelbergschen Catechismus,
zooals men die na de Reformatie toen wel heeft opgevat, als
tevens omvattende alle ketters, die goedvonden zich chris-
tenen to noemen, of andere religion, die er, zooals hot
Capittel to Amersfoort in 1578 zich uitdrukte : „Godt
betert, in grooten getale sijn" (zie bl . 239) .

Het beginsel, door de Staten van Utrecht aangenomen,
dat; zij en niemand antlers eigenaars der geestelijke en
bijgevolg ook der vicariegoederen waren, bracht natuurlijk
mode, dat de vicariegoederen, evenals de pastoriegoede-
ren, alleen door hen of met hun uitdrukkelijk consent
konden vervreemd worden . Pit gold ook voor de yicarien,
gefundeerd in de steden . Zie Bijl. K. fol . 166 en volg .

De verkoop geschiedde niet door de Staten zelven, maar
door hunnen rentmeester, somtijds door eene Commissie uit
hun midden, zie bl . 353, die den gemachtigd word die
verkochte goederen to transporteeren op den trooper ; of

ook wel, near 't schijnt, door hot intermediair van den
collator, als doze verzocht had dat de Staten last tot ver-
koop zouden geven, zie Bijl . I ; sours ook wel door hot
intermediair van den vicaris, zooals in de rekening van
den ontvanger der tertien to Amersfoort over 1699/1701

vermeld staat : dat op 19 Maart 1701 eon stuk land der

21e vicarie was verkocht door den vicaris, net approbatie
van boron Regeerders (to weten van Amersfoort) .

Hoe die verkoop alsdan eigenlijk in zijn work ging,
blijkt niet met juistheid . In de rekening van den ont-
vanger der geben . goederen D. de Leeuw over 1669 staat
vermeld, fol . 166" : dat de goederen, in hot aldaar ver-
melde geval, waren verkocht ten overstaan van Jonkheer
D. Rhuys, als collator, die echter den koopprijs van

f 8000.- had verduisterd .
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Hierdoor geleerd, zorgden de Staten later, dat , als zij
van hot intermediair van den collator gebruik maakten
ten verkoop, er tevens behoorlijke maatregelen verordend
werden, opdat de koopprijs inderdaad weder zou belegd
worden, zooals uit Biji . I, to zien is . Die belegging ge-
schiedde ten name van den Ontvanger der gebeneficieerde
goederen (zie Bijl. L, fol . 18' en Bij1 . M.), dock, voor $ ,
ten behoove van den possesseur, terwiji de brieven bleven
onder berusting van den Ontvanger . Zie Bijl. K. fol . 173.

Was er geen possesseur, dan verviel natuurlijk doze
bijvoeging . Ook thane nog wordt, bij belegging van koop-
prjzezi Iran verkochte goederen der vicarien to .A.mersfoort,
de inschrijving op bet 0-rootboek der Nationals Schuld wel
gesteld ten name der vicarie, dock met bijvoeging van
den naam van den Rentmeester aldaar .

Hoe hot verkoopen in de steden plaats greep, ale de
Staten daartoe consent gegeven hadden, is niet bekend,
behalve van den zoo even gemelden verkoop to Amersfoort
op 19 Maart 1701 . Vermoedelijk zal hot aldaar gesehied
zijn door de respectieve collecteurs der tertien of door den
plaatselijken rentmeester der gebeneficieerde goederen , zoo-
als to Wijk bij Duurstede, of wel door de Regeerders dier
steden. In de stall Utrecht was echter geen ontvanger der
tertien en de Regeering list zich ook niet gelegen liggen
aan de vicarien aldaar, zoodat de Staten, voor zooveel
betrof vicarien die niet behoorden aan de vijf Capittelen,
wel genoodzaakt waren om aldaar gebruik to makers van
de tusschenkomst der collators voor hot houden der ver-
koopingen, tenzjj zij or eon speciaal persoon mode be-
lastten . De opbrengst der verkochte vicariegoederen word
jaarlijks in de rekeningen van den ontvanger der geben .
goederen opgenomen onder de ontvangsten, en wel onder
eon afzonderlijk hoofdstuk Be&aordinaris Ontfang (zie Bijl .
K. fol. 165') . Hieruit blijkt alzoo, dat de Staten de koop-
penningen beschouwden ale burs eigendom on die in de



444 Geschiedenis tier vicarien in de provincie Utrecht enz .

rekeningen hunner ontvangers van bun comptoir : geben .
goederen, lieten opnemen , ook zelfs al gold bet vicarien in
de stedeii, alwaar de admiriistratie door stedelijke ontvan
gers ad hoc, werd gevoerd . Wel is waar, werden die
kooppenningen voOr memorie verrleld, ook zelfs van de vi-
carien ten platter laude; dock zulks schijnt daaraan to wijten
to zijn gewee~t, dat de ontvanger, indien hij de sommen
order de extraordinaris ontvangsten had ingevuld, die
later weder order de Extraordinaris Uitgaaf zou hebben
moeten brengen als belegd op een tier comptoiren , of op
hypotheek, char anders zijne rekening niet zou gesloten
hebben (zie bl . 339). Kortheidshalve trok hij die dus in
de ontvangsten maar voor Memorie uit, om die niet weder
to moeten herhalen bij de uitgaven . Bat dergelijke wijze
van boeking pro memorie, destijds, ter bekorting, wel meer
werd gebezigd, blijkt uit de rekening op bi . 336 vermeld .

De ontvanger had dus eigenlijk de geheele vermelding
achterwege kunnen later , zooals dan ook in de latere
rekeningen, na 1770, geschiedde ; dock de vroegere Staten
schijnen er, en niet zonder reden, prijs op gesteld to
hebben, dat er van de vervreemdingen hunner vicariegoe-
deren behoorlijke aanteekening en vermelding werd ge-
daan in de jaarlijksche rekeningen, opdat zij er het oog
op zouden kunnen houden .

De verkoop van vicariegoederen geschiedde dus op allerlei
manieren, veelal op verzoek van de collators aan de Staten
gericht .

De vraag rijst, of de Staten ook dice verkoop konden
doer of bevelen zonder den collatorr daarin to kennen ?

In de gemelde rekening van den ontvanger tier tertien
to Amersfoort van 1699/1701 lezen wij : dat een hof op
de G-lashorst, behoorende tot de 18e vicarie, was verkocht
met consent van tie collators. Daaruit volgt echter nog niet,

dat de Magistraat aldaar gehouden was dat consent to
vragen en anders niet had kunnen verkoopen .
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Daarentegen lezen wij in de reeds aangehaalde rekening
van den ontvanger der gebeneficieerde goederen (ten platters
lands) over 1798 (Bijl . L. fol . 10), evenals ook in ails
vroegere rekeningen , die opklimmen tot 1770 (zjnde de
anderen zoek geraakt), het volgende : „Vicarye op St . Sa-
craments Autaar in de kerk van Bunschoten . -- De lan-
derijen tot deze Vicarye behoord hebbende , op Haar Ed.

Moq, ordre verkogt zijnde, dient dit voor Memorie ."

Er staat echter niet bij , wie collator of possesseur ge-
weest was, zeker omdat die verkoop reeds fang to voren
had pleats gegrepen, nosh oak dat hem consent gevraagd
was . In de, toevallig , overgebleven rekening over 1669,
toen de goederen nog aanwezig waren, staat als collator
vermeld „de Erfgenamen van Heer Gerrit Soest als col-
lateurs en Beernt Uytten Engh als possesseur, die het
derdepart dat aan de vicarie behoorde (de s had hij als
possesseur) had gehuurd voor f 50.-- . „Er was dus vroe-
ger een collator .

De verkoop van de 14 vicarien onder Montfoort, in of
omstreeks 1649, is door de Staten gedaan, zonder dat
daarvoor eenig consent aan de collators of anderen is aan-
gevraagd, zie bl . 353 ; dock toes waren de Staten zelven
collator, zoodat zulks niets bewijst omtrent de vraag : of
verkoop van vicariegoed in Utrecht ook kon gesehieden
buiten toestemming van den collator .

Een antecedent dat zoodanige toestemming ooit ge-
vraagd is door de Staten van Utrecht, hebben wij nergens
gevonden, ofschoon het mogelijk is dat er een bestaat .
Bepaalde grond bestond daarvoor den ook niet bij de
Staten . Zij en niemand antlers waren eigenaars der vi-
cariegoederen ; zij konden er merle handelen near ver-
kiezing .

Wat voor de vervreemding gold, moest natuurlijk ook in
aeht genomen worden bij het bezwaren van vicariegoede-
ren, iets dat alleen door of met toestemming van de Sta-
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ten, ale eigenaars, mocht geschieden . Als voorbeeld wijzen
wij op hetgeen bl . 368 is vermeld. In 't algemeen ge-
schiedde het bezwaren van goederen, aan de Staten toe-
behoorende, in den regel door den betrokken rentmeester
van het comptoir, waarvan de goederen werden bezwaard,
zooals blijkt uit hetgeen bl, 353 is vermeld .

§3.

Beheer over de vicariegoederen.

Het beheer over de goederen der vicarien, die niet, of
niet meer waren juris patronatus, werd gevoerd door de
respectieve rentmeesters daarover ten platten lands en in
de steden gesteld . Te Rhenen echter voerde de Magis-
traat zelf dit beheer door zijnen Cameraar (hi . 293) en wordt
bet thane gevoerd door het Gemeentebestuur.

To Amersfoort wordt het nog steeds gevoerd door eon
rentmeester der vicarien (zie bl . 244). To Wijk bij Duur-
stede is de vroegere rentmeester der gebeneficieerde goe-
deren to Wijk b . D. vervangen door hot College van Kerk-
voogden (zie bl. 257). In de stad Utrecht is nog altijd
eon regeeringlooze toestand, dear niemand zich aldaar
bemoeit met de vicarien en vicariegoederen aldaar ge-
fundeerd, die trouwens thane spoorloos verdwenen zijn
(hi. 234). De vicariegoederen en kapitalen ten platten
lands, behoord hebbende tot het in 1799 gesupprimeerde
comptoir der gebeneficieerde goederen, zijn gekomen onder
beheer van 'sRijks domeinen, waaronder zj nog ressortee-
ren, voor zoover or nog goederen -aanwezig zijn (hi . 206
en Bijl . N.) .

Van de vicarien, die waren juris patronatus, d, i, waar-
van iemand was collator en die in gebruik gegeven wer-
den aan den possesseur, door hem voorgedragen dock door
de Staten benoemd, was dit gebruik op verschillende wijze
geregeld .
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Zooals wij zagen , ontving de possesseur niet het voile

bedrag der opbrengsten van de vicariegoederen, dock slechts

s daarvan. Het andere 3 was voor het fonds der geben .

goederen, bij art. 5 van het Redressement van 1586 inge-

steld ten behoeve van predikanten , kosters en schoolmee-

stern, of we] ten behoeve der 8teden, welke bare eigene

predikanten en schoolmeesters onderhielden . Men noemde

zulks de tertien. De heffing dezer tertien nu (die echter

in de stall Utrecht niet ingevorderd werden) geschiedde

op versehillende wijze .

De ontvanger der gebenef. goederen ten platter lands

verhuurde meestal een derde deel der larder, aan de huur-

ders der landerijen, behoorende tot de vicarie, zooals uit

de overgebleven rekening over 1669 is op to maker, ter-

wijl de vicarie, naar 't schijnt, zijn ook aan dies per.

soon verhuurde, zoodat de huurder twee verhuurders had

to betalen. Echter geschiedde bet ook wel op andere wijze,

nameljk zoo dat de vicarie het 3 huurde van den ont-

vanger, en hem die huur betaalde, zoodat hij dan de vrij-

heid had, om bet land geheel to verhuren aan wien hij

wilds en op zulke voorwaarden ale hij verkoos . Ook

vindt men eenmaal, dat de collator dit 3 had gehuurd

van den ontvanger ; ook wel omgekeerd, dat de ontvanger

het land geheel had verhuurd en aan den vicarie zijne s
daarvan uitkeerde.

Later was meestal de gewoonte, dat er eon onzjidig

persoon was, die de goederen van deze of gene vicarie

administreerde, meestal eon notaris, procureur of advokaat

(zie Bijl. L. fol. 5, llv, 12v), welke gewoonte zelf$ nog

heeft voortgeduurd toen het bestuur over de onroerende

goederen, afkomstig van bet voormalig fonds der gebenef.

goederen, reeds was overgegaan in harden van bet Domein-

bestuur (zie bl . 208 en volg . en Bijl . N.) .

De renter der belegde kooppenningen van verkochte

landerijen werden voor s ontvanger door den Rentmeester
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van de gebenef, goederen en voor 3 door den vicaris, die
bij den ontvanger van bet Comptoir der Staten , waarop de
inschrijving of obligatie luidde, hun aandeel in de rente
ginger ontvanger, of wel, indien het kapitaal elders was
belegd, hetzij op eene bloote obligatie, hetzij op bypotheek,
of wel, zooals oudtijds dikwerf gebeurde, als grondrente,
alsdan bij den debiteur.

In de steden was bet beheer der vicariegoederen en de
inning der tertien antlers ingericht, waartoe misschien de
aard der goederen aldaar ook aanleiding heeft gegeven, als
gedeeltelijk bestaande in een aantal huisrenten, oudeigens
en andere diergelijke uitgangen, uit kleine perceelen en
tot goring bedrag, sows van 2 of 3 stuivers, waarvan hot
invorderen lastig was ; vooral indien de ontvanger en vica-
ris ieder afzonderlijk hun g en 3 hadden willen ophalen .

Te Amersfoort werden de goederen van al de vicarien,
even als ook de renter der inschrijvingen op de Provincie,
geadministreerd door omen ontvanger, aangesteld door de
l egeering van Amersfoort (hi . 244), die van de inkomsten
der diverse vicarien afzonderlijk book hield en van ieder
derzelve 3 uitkeerde aan de Stad (of aan hot Weeshuis
aldaar) en 3 aan den vicaris . Doze toestand duurt aldaar
nog steeds voort, behalve dat de Ben tmeester riot meer
door de Stedelijke RRegeering wordt aangesteld en riot
meer aan doze rekening doet, zooals op bl . 252 reeds is
aangeduid .

Te Wijk bij Duurstede was, in 1606, een ontvanger der
gebeneficieerde goederen, aldaar gefundeerd en gelegen,
aangesteld, die o, a. ook de tertien der vicarien aldaar
gefundeerd ontving, zoowel van de vicariegoederen, die
nog in natura aanwezig warm, als van de renter der kapi-
talen, voortgesproten uit de belegging van verkochte lan-
derijen. Van bet netto bedrag zijner ontvangsten betaalde
hij de tractementen van de predikanten en den koster,
den organist en de verdere uitkeeringen, waarmede de ge-
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beneficieerde goederen aldaar waren belast . Zijne rekening
ward opgenomen en afgesloten door het Glerecht aldaar.

Daze ontvanger bekwam de tertian , voor zoo veal is op
to makers ui t de op bl . 268 en 274 medegedeelde rekenin-
gen, uit handers der vicarissen, die alzoo de onroerende
goederen zelven schijnen geadministreerd to hebben, terwijl
hij hot 3 der interessen van kapitalen der vicarie, belegd
bij de Provincie, de Stad, of bij particulieren, aldaar ont-
ving, zoodat de vicarissen zelven de resteerendo zullen
gebeurd hebben . Echter vindt men in die rekeningen ook
gewag gemaakt van resolution van de Magistraat to Wijk
bij Duurstede , over die tertian gemaakt, zoodat ook aldaar,
bij sommige vicarien , overeenkomsten of andere regelingen
daaromtrent met de vicarissen schijnen gemaakt to zijn .
Zie bl. 274 .
De Rentmeester der gebenef. goederen aldaar is, zooals

bl. 258 is medegedeeld, tot in 1819 aangebleven, dock deed,
na 1810, zijne rekening niet moor ears de Stedelijke Re-
geering, maar aan (ecommitteerden tot de finantieele
belangen der Hervormde G omeente aldaar. Sedert 1819
is de in vordering der tertian gekomen on gebleven in
handers van Kerkvoogden, daartoe gemachtigd, bij zeker
Kon . Besluit van 14 Maart 1823, n ° 95 (bl . 257), on
dozen vorderen thane nog de tertian in ten bate der Her-
vormde (emeente aldaar. De tractementen der predikan-
ten worden echter niet moor daaruit betaald, daar hot Rij
daarin voorziet .

Do tertian worden aldaar thane geheven van de lande-
rijen behoorende of behoord hebbende tot de vicariegoede-
ren en worden voldaan door hen die (jure aut injuria) in
't bezit zijn flier landerjjen on zich, near 't schijnt, thane
beschouwen eigenaars daarvan to zijn, invoege als bl . 281
nader is uiteengezet.

Vicarissen of possesseurs van vicarien zijn or niet meer
(voor zoover bekend), daar or geene moor benoemd wor-

Bijdr. en Meded. IV.
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den . Alleen is er nog eene vicarie overgebleven, die f 1900
kapitaal op bet 2 Glrootboek der Nat . Schuld heeft inge-
schreven, waarvan thane de Heer J. B, de Ridder jaarlijks
de rente ontvangt : ale vicarie, of ale collator, of jure nullo,
blijft onzeker.

Alles wet men weet omtrent bet beheer der vicariegoederen
to Wijk b. D, ken men alleen puttee uit hetgeen dienaan-
gaande to vinden is in de rekeningen, op bl . 259 en volg .
medegedeeld, waarnaar wij den lezer voor verdere bijzon-
derheden moeten verwijzen , dear er game andere docu-
mented of bescheiden meer bestaan . Bovendien vestigen
wij ook de aandacht op hetgeen in de rekening van den
Ontvanger der gebenef. goederen (ten platten laude) over
1669 Bijl. K, fol. 168' en fol . 171' vermeld staat omtrent
de wederbelegging der kooppenningen van verkochte goe-
deren, behoorende aan de vicarien van het Gasthuis en
St. Catherine to Wijk b . D., ten behoeve van de posses-
seurs, waaruit tevens blijkt dat de Staten zich ook van
die vicarien beschouwden to zijn eigenaars en den koopprijs
lieten vermelden in de rekening van hunnen ontvanger der
geben. goederen (ten platten laude), diet in de rekening van
den stedelijken ontvanger der geben . goederen to Wijk b .
D., gelijk den ook eerstgemelde met het transporteeren der
verkochte goederen door de Staten was belast geweest .

Te Rhenen werd aan de Regeering aldaar, in 1680, door
de Staten formeel vergund om tertien to mogen heffen van
de inkomsten der vicarien, aldaar gefundeerd (die echter
reeds vroeger facto warm geheven), en werd daarvan bij
publicatie van 5 Juli 1670 (Utr . Plac. II. p. 451) aan bet
publiek, d, i, aan de vicarissen, ale possesseurs der vicarien,
kennis gegeven, en daarbij verordend, dat die zouden in-
gevorderd worded door eenen collecteur flier tertien aldaar .

Deze collecteur is echter aldaar diet aangesteld door
de Magistraat; dock de invordering werd opgedragen aan
den Stads •Cameraar, die de opbrengst van die tertien, of lie-
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ver van een deel der goederen van de respectieve vicarien,
dat daarvoor aangewezen was, in zijne rekening verant-
woor(lde, tegelijk met de overige stedelijke inkomsten en uit-
gaven. Onder doze laatsten behoorde ook hot tractement
van een der beide predikanten to Rhenen, dat, ook thane
nog, steeds op de gemeentebegrooting en rekening voorkomt .

Het beheer en bestuur over de vicariegoederen was to
Rhenen antlers geregeld dan elders . De Stedelijke Regee-
ring aldaar had, in 1680 en 1683, accoorden aangegaan
met de vicarissen (zie bl . 294), waarbij die goederen tus-
schen de Stad en den vicaris waren verdeeld, in dier voege,
dat de Stad eon derde gedeelte dier goederen onder hare
administratie nam en daarvan de inkomsten geheel voor

zich behield, terwijl de vicaris twee derde gedeelten der
goederen onder zijne administratie nam, zoodat men met
elkander niet moor to maken had, behalve alleen van die
landerijen, die to grout waren om in eon dier gedeelten
to worden opgenomen, waarvan dan aan ieder zijn deel pro
diviso was aangewezen. Van lieverlede zijn de Stad en
do vicarissen zich ale eigenaars gaan beschouwen hunner
gedeelten, zoodat die thane ale genneente-eigendom op do
begrooting vermeld staan, terwijl hot overige waarschjnlijk

kadastraal staat ten name van den gewezen vicaris (of
collator), die zich tot eigenaar heeft geproclameerd .

De vicarien on memories to Montfoort zijn, in of om-
streeks 1649, door de Staten gemortificeerd en de lande-
rijen verkocht, zoodat over hot beheer der goederen aldaar
hier verder niets behoeft gezegd to worden (zie bl. 353 en 371) .

To Utrecht worden de vicariegoederen, gefundeerd in de
vijf Capittelkerken, beheerd door de Capittelen ; de overige,
gefundeerd in parochiekerken, kloosters of conventen,
door de respective vicarissen ale possesseurs der vicarien,
die aldaar goon tertien behoefden of to staan en alzoo door
niemand lastig gevallen worden . Sedert echter in de Pro-
vincie Utrecht door de Staten oogluikend word toegela-

29*
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ten, dat de collator zich zeif voordroeg als vicaris en door
hen tot possesseur der vicarie ward benoemd, kwam hot
beheer meest in handers van de collators, niet als zooda-
nig, maar als tevens zijnde vicarissen . Pat or verder van
de vicariegoederen aldaar is geworden, is bereids, bl . 234,
medegedeeld.

§4.

Bestemming der vicariegoederen . -- Tertian .

Hot is van veal belang na to gaan , welke de eigen-
lijke bestemming was der vicariegoederen, om daaruit to
kunnen beoordeelen, in hoever art . 4 der additioneele arti-
kelen der Staatsregeling van 1798 en de latere wetten
en decreten op die goederen kunnen geacht worden van
toepassing to zijn (Zie § 8 .) .

Voor de Provincie Utrecht is die bestemming duidelijk af-
gebakend bij hot reeds dikwijls aangehaalde artikel 5 van hot
Redressement van 18/20 Oct . 1586, t. w. om met de pasto-
riegoederen deal uit to makers van eon fonds tot onderhoud
van predikanten, kosters en schoolmeesters (Bijl . A. 12) .

Van collators of vicarissen wordt daarbij niets gemeld,
zoodat men geneigd zou zijn 'to gelooveii, dat de mooning
is geweest om de opbrengsten der vicariegoederen go-
heel en al to doers strekken ten bate van bet fonds .
Met doze algemeene bepaling schijnt echter niet to zijn
buitengesloten geweest, dat de lasten on verplichtingen,
op die goederen rastende, of daaraan van ouds verbonden,
zooals uitdeelingen aan behoeftigen, collatierechten, enz .
zouden blijven bestaan en voortduren . Er wordt dan ook,
in art. 4, gewag gemaakt van jongelieden : „die eenige
vicaryen, wesende juris patronatus, hebben, ende die
vruchten daervan genyeten", terwijl in de Ordre op de
C eestelickheyt ende hare goederen, van 1580 (Bijl . A. 4),
in art. 4 eveneens van vicarissen gewag gemaakt wordt,
en zelfs burs werkkring is omschreven .
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Het collatierecht voor pastorie- en vicariegoederen is

dan ook na hot Redressement voortdurend uitgeoefend en

blijven bestaan ; niet dat de Staten de vicarien daarom in

stand hielden ; maar veeleer was zulks eon last, drukkende

op eon deel der vicariegoederen, t . w. die welke juris

patronatus waren , niettegenstaande daardoor de hoofdbe-

stemming van hot foods, onderhoud van predikanten en

schoolmeesters, wend gesmaldeelde

De Staten trachtten echter dit bezwaar zoo min druk-

kend mogelijk to makers, 1° door aan de vicarissen slechts

s der inkomsten to gunners , en 2° door van die vicarissen

partij to trekken, door hen op to leiden tot predikanten ;

want hot studeeren, waarvan herhaaldelijk gewag gemaakt

wordt, beduidde destijds studeeren in de theologie . Dit

blijkt uit bet gemelde art. 4 van de Ordre, waarbij be-

paald was, dat de vicarissen moesten „onderhouden wor-

den in studiis, ten fijne voorsz.", d, i . „tot ministers ende

dienaers van Godts Woord, ofte tot eenige andere dier-

gelijke professie, daerdoor 't landt ende die gemeente ge-

dient mach wesen." W jders werd daarin bepaald, dat

daartoe binnen Utrecht en do andere kleine steden eon

seminarium 1) zou opgericht worden, waarin eon zeker

getal jongens onderhouden zou worden, aan wie men

dan vicarien zou kunnen geven . In de Instructie voor

de Glecommitteerden nit de G}edeputeerde Staten voor

de geestelijke goederen (Directiekamer) van 10 Augus-

tus 1880 (Bij1 . A .. 8) worden, bij art. 43, 44 en 45,

nadere bepalingen gemaakt, inhoudende, dat do voor

to dragon vicarissen minstens 7 jaar cud moesten zijn ;

dat zij moesten studeeren, en ten bewijze daarvan jaar-

lijks aan Gredep. Staten moesten overleggen eon bewijs,

1) Dit seminarium werd to Utrecht opgericht in de St . Paulus-
abdij en heette daarnaar hot Collegium Paulinum. Later is hot op-
geheven.
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afgegeven in de stall of aan de Universiteit waar zij in
studio wares, en dat zj hat 3 der inkomsten van de vi-
cane alleen zouden genieten gedurende den tijd dat zij in
studio wares , terwijl de collators verplicht wares , zoodra
die studies geeindigd wares, andere personas voor to
dragen, op de poenaliteiten bij art. 46 en 47 vermeld,
invoege als bij die artikelen breedvoeriger is omschreven .
Deze bepalingen zijn later, zoover wij hebben kunnen

nagaan, niet gewijzigd en ook simmer ingetrokken, zoodat
zij moeten geacht worden nog steeds to bestaan (~ 8.) .

In den aanvang schijnt men zich daaraan dan ook wel
gehouden to hebben, zooals blijkt uit de permissie op
20 April 1587 door Gedep . Staten aan Jan tar Spil ge-
geven (bl, 351) om to mogen studeeren en to mogen
worsen buiten de plaats, waar de vicarie was gefundeerd,
walk laatste meestal in de fundatiebrieven was verboden .
Men treft dan ook in dies tijd wel vermeldingen aan van
vicarissen, met de bijvoeging : studeerende tot Amersfoort,
enz. Verder verdient in dit opzicht vermelding de reso-
lutie van Ged . Staten van 24 April 1639 r) .

Het beloofde studeeren van den vicaris bleef echter

1) Op de requeste van Berent Sas, schout tot Montfoort, als ge-
obtineert hebbende sekere gifte van den Heere Borchgrave van Mont-

foort (destijds collator) van sekere vicarie gefondeert op de l)rijko-

ningen altaer in 't Heylich Gra$' aan de kercke tot Montfoort, ver-
souckende daertoe Hare Ed . Mo, approbatie, ende tot soulaes van

zijnen hoogen ouderdom van 78 jaren, dat hij daerbeneffens deselve
vicarie moge stellen op zijnen jongsten soon Florens Sas, omme daerop

to mogen studeeren, alsoo hij suppliant last hadde om daze vicarie
to mogen setters op ears van zijn kinderen die hat hers believers
zoude . - - is geappoincteert
Be Gedeputeerden, etc. houden den persoou van des suppliants

zoos, Florens Sas, tot de possessie der vicarie hierinne geroert, voor
aengenaem, voorbehoudens en onvermindert eens yegelijeken zijns
recht . . , enz .
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dikwijls achterwege, doordien het niet werd gecontroleerd,
terwijl de vicaris niettemin het genot der inkomsten bleet
genieten .

Dit ingeslopen misbruik nam van lieverlede zoozeer toe,
dat spoedig het studeeren van den vicaris geheel in bet
vergeetboek geraakte, vooral toen 0-edeputeerden later
toestonden, dat de collators zich zelven mochten voor-
dragen als vicarissen, zooals in § 5 nader zal worden be-
sproken, zoodat zelfs vrouwen als vicarissen werden toe-
gelaten (zie Bij1 . F .) . Het vicarisschap werd dan ook ten
slotte geheelenal eene sinecure, die de daarmede begif
tigde genoot tot aan . zijn overlijden, zoodat het oorspron-
kelUke doel, facto, geheel verloren ging .

Het deel der vruchten, dat den vicaris werd gegund,
was, bij de Orde op de (eestelickheyt en hare goederen
van 1580, niet vastgesteld ; dock werd bij art. 43 der
bovengemelde Instructie voor de Gecommitteerden tot de
geestelijke zaken, van 10 Augustus 1580 (Biji . A. 8), ge-
steld op 3, terwijl bet andere 3 west „geappliceert werd
tot onderhoudt van de predicanten ofte ministers ende an-
dere kerckedienaren ." -- Bij ordonnantie der Staten van
4 Juli 1588 (Bijl . A. 15) werd dit nogmaals nader vast-
gesteld voor alle vicarien en vicariegoederen zonder onder-
scheid, zoowel juris patronatus ecclesiastics, ale juris pa-
tronatus laicalis, en zoowel ten platters laude als in de
steden, als ook in parochiekerken of capittelkerken (zelfs to
Utrecht) gefundeerd . Deze ordonnantie werd echter, voor
zooveel betreft de 5 Capittelen to Utrecht, reeds op 19 Juli
1588 gewjzigd door de gezegde Gecommitteerden tot de
geestelijke goederen, in voege als daarbij is vermeld (zie
Bijl. A. 16). Later werd goedgevonden, dat die Capittelen
eene som in eene zouden geven, waaronder dan de ter-
tien merle zouden begrepen zijn, voorbehoudens hunne
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bevoegdheid om daarvoor aan de possesseurs flier vicarien
(waarvan zij, als gezegd, de goederen administreerden),
zoodanige kortingen to doers als zij vermeenden (zie
bl. 157 en 230). Naderhand ward door de Staten, bij re
solution van 23 April 1656 (Bijl. A . 29) en van 12 April
1660 (Bijl . A. 30), voor Utrecht en Amersfoort afzonder-
lijk, nogmaals bepaald, flat die steden respectievelijk zouden
genieten ears derde deal der vruchten van de vicarien in
de parochiekerken , om daaruit respectievelijk hare predi-
kanten to betalen, en flat de Staten nader order zouden
stellen op de wijze, waarop die aldaar zouden geheven
worden . Dit laatste is voor Utrecht, Amersfoort en
Rhenen geschied bij Publication van 5 Dec. 1666,15 Aug.
1666 en 5 Juli 1670 (Bijl . A.. 31, 33 en 34 en Utr.
Plac. II. pag. 451). Te Utrecht echter heeft de Regeering
goon gebruik gemaakt van die bevoegdheid , en de tertian
nimmer geheven (zie bl . 231), naar 't schijnt, om de col-
lators to believers .

De Staten of hunne (edeputeerden gaven ook wel, bij
uitzondering, remissie van de betaling der tertian aan
enkele possesseurs van vicarien ten platters laude, alzoo
ten nadeele van burs comptoir of fonds der gebenef. goe-
deren, waaruit de predikanten, enz, warden onderhouden .
Zoo blijkt uit de rekening van den ontvanger der gebenef.
goederen D. de Leeuw, over 1669, flat de vicarie van
Nederhorst (waarvan de Heer van Nederhorst collator was),
alsook de vicarie op St . Andries-altaar to Abcoude (waar-
van de Stadhouder de collatie had) daarvan vrijgesteld
waren (Bijl. K. fol . 75 en 81°) .

Overigens schijnt de inning der tertian in de Provincie
Utrecht, zoo ten platters laude als in de steden, vrij ge-
regeld to hebben plaats gegrepen, dock op verschillende
wijzen, zooals in § 3 reeds is beschreven 1) .

1) In andere Provincien, speciaal in $ohand, schijnt die inning
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Over den aard en de natuur deter tertien , zooals die

gemeenlijk heetten , merken wij op , dat het niet waren
reeele rechten , rustende op de vicariegoederen zelven,
waarvoor zij wel eene, facto ten minste, gehouden zijn,
maar daarentegen een persoonlijk recht of liever verplich-
ting aan den vicarie, d. i, possesseur der vicarie (niet aan
den collator) opgelegd om een derde gedeelte der zuivere
opbrengsten van de goederen en kapitalen der vicarie to
moeten afstaan .

De uitkeering of heffing van dit derde gedeelte of tertie,
die ook in andere Provincien plaats greep , insgelijks voor
een derde gedeelte , had een historischen oorsprong, waar •
aan die gelijkmatigheid in bedrag is toe to schrijven .
De tertien waren niet eene nieuwigheid, die na de Re-

formatie is uitgevonden om de predikanten to bevoordeelen
ten koste der vicarissen , dock slechts eene bestendiging
van het reeds bestaande, zooals bl . 404 reeds betoogd is,
echter met dit onderscheid, dat de vicarissen voortaan die
tertien, in plaats van aan den Bisschop, alsnu aan de
Staten der respectieve Provincien afstonden ; ook uithoofde
zij nu geen werk meer to doen hadden . In Utrecht waren
die bestemd tot betaling van de tractementen der predi-
kanten, kosters en schoolmeesters en afgestaan aan bet
fonds of comptoir der gebenef . goederen en de subfondsen
of subadministratien van gebenef. goederen in de steden,
invoege ale vroeger reeds uitvoerig is uiteengezet .

De tertien moesten alzoo van de vicarissen, niet van
de collators ingevorderd worden, omdat de eerstgemelden
de vruchten trokken en het was eene uitkeering, die moest
voldaan en opgebracht worden uit de vruchten en renten
der kapitalen . De collator was er alleen in gemoeid als

niet zoo geregeld to hebben kunnen plaats grijpen . Zie v, Leeuwen,
Roomach Roll . Refit . B. IT. D. 19 n° 5 . -- v . Beuningen, geestel .
kantoor to Delft. pag . 354 .
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hij tevens was vicaris of possesseur der vicarie, sere com-
binatie van attributer, die van iieverlede algemeen wend
in de Province Utrecht.

De bevoegdheid tot inning dier tertien, aan de steden
respectievelijk door de Staten geguud en afgestaan, ten
einde merle daaruit hare predikan ten to bezoldigen, gaf
aan die Regeeringen geen recht op de goederen zelven,
waarvan de Staten eigenaars bleven, ook zelfs dan niet,
wanneer die stedelijke Regeeringen accoorden troffen met
de vicarissen over de inning der tertien, in dier voege,
dat de goederen in 3 en 3 werden verdeeld. Dit zelfde
geldt ook voor Wijk bij Duurstede, alwaar de vroegere
Stedelijke Rentmeester der gebeneficieerde goederen is
vervangen door bet College van Kerkvoogden,

§ 5 .

Begeving der vicarien -- Patronaat -- Collator
Vicaris of Possesseur .

De begeving der vicarien , die vroeger uitsluitend stood
aan den Bisschop , toen de vicariegoederen behoorden aan
de Kerk, was, na de Reformatie, in de Province Utrecht
uitsluitend in harden van de Staten (die de begeving deden
door hunne Gledeputeerden), uithoofde de Staten door de
secularisatie dier goederen per se daarvan eigenaars ge-
worden waren .

Dit gold voor alle vicarien zonder onderscheid, ook zelfs
voor die, gefundeerd in eon der vijf Capittelkerken to Utrecht,
ofschoon overigens de goederen der vijf Capittelen to Utrecht
en, bij art . 5 van let Redressement, ook zelfs hunne vicarie-
goederen, waren uitgezonderd . Die begeving van vicarien,
in Capittelkerken to Utrecht gefundeerd, door de Staten,
d, i, door hunne Gledeputeerden, blijkt uit eon aantal der-
gelijke begevingen, in hunne resolutie+n voorkomende, en
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vermeld in eene lijst of „Memorie van de namen dergenen
die vicaryen hebben bezeten of noch bezittende sijn"
loopende over de jaren 1630--1680 (Prow . Archief Reg.
n ° 322, gedr, inv, peg . 85) .
In de Provincie Utrecht kon alzoo niemand in hot ge-

not of bezit zijn van vicariegoederen, tenzij hij door de
Gedeputeerden tot vicaris of, zooals hot toen meest heette,
tot possesseur der vicarie was benoenid, hetzij rauwelings,
zonder eenige voordracht, hetzij, voor zooveel betrof vica-
rien juris patronatus, op voordracht van den Collator, in
welk geval de benoeming der Gedeputeerden veelal agreatie

word geheeten . Doch ook in dit geval ging de eigenlijke
benoeming uit van de Staten , niet van den Collator, die
slechts eene presentatie of voordracht deed ears Gedepu-
teerden, evenals voor de Reformatie de Collator ook slechts
eene presentatie aan den vicaris aan den Bisschop kon doers,
die bevoegd was den voorgestelden persoon to weigeren .

Wel is wear spraken de Collators , o, a, ook de Stad-
houders, uit ijdelheid en grootheidszucht, dikwijls van be-

noemingen van vicarissen , die zij deden, en vergaten den
ook wel eons, zooals de Burggraaf van Montfoort, die zoo-
genaamde benoeming to laten admitteeren door de Gede-
puteerden ; maar de Staten hebben doze usurpation nooit
erkend. Zij beschouwden in zoodanig geval den vicaris als
onwettig in functie zijnde . Als voorbeeld daarvan wijzen wij
op de Resolutie van Gedep . Staten van 4 November 1653,
bl. 354 vermeld, waaruit blijkt, dat zekere C . Clement door
den Burggraaf, zonder nadere agreatie, tot vicaris was
benoemd, voor en namens bet Oudevrouwenhuis to Mont-
foort, aan welk Gesticht die vicarie was geconcedeerd,
dock welk vicarissehap (evenals bij leengoederen hot geval
was, indien hot leers aan eene corporatie word gegeven)
door bet Gesticht op eon sterfelijk persoon moest gesteld
worden. De Staten erkenden dien zoogenaamden sterfman

van hot Gesticht niet : „overmits niet en was blijekende



460 Geschiedenis der vicarien in de provincie Utrecht enz.

van Haere Ed . Mo. agreatie dienaengaende gegeven,
volgens d' ordre op de collatie." -- Zulks werd echter
then door Gledeputeerden goedgunstig geremedieerd, door-
dien zij dozen Clement alsnog tot vicarie benoemden in
debits forma, en wel, krachtens de voordracht, die zij, ale
zijnde in 1648 zelven collators geworden, alsnu aan zich
zelven deden en dadelijk agreeerden . Dear echter - de
goederen flier vicarie verkocht waren , kreeg bet Oude-
vxouwenhuis eene lijfrente , ten lijve van gemelden Cle-
ment, even als de overige vicarissen der gemortificeerde
vicarien to Montfoort hadden ontvangen (zie bl . 354 .) .
In de Ordre op de Gteestelickheyt ends hare goederen,

van 1580, werd, in art. 4, dadeljk bepaald „flat men, ale
noch, die vicaryen niemand confereren zal, flan die den
Staten aengenaem zullen zijn ." Deze voorloopige bepaling,
onmiddellijk na de Reformatie genomen, is later voor good
vastgesteld en bij eon aantal publication en ordonnantien
(vermeld onder Bijl . A) steeds herhaald .

De Staten en hunne Gledeputeerden hebben, ofschoon
zij zich op andere punten al eene afwijkingen en excen-
triciteiten veroorloofden, echter steeds vastgehouden, flat,
ook zelfs bij vicarien juris patronatus laicalis, niemand
possesseur eener vicarie kon worden dan door hen, zelfs
al was hij ook tevens collator. Zij stemden er wel in toe
flat de collator zich zelf voordroeg ale possesseur, maar
vorderden, flat hij toch altijd zijne benoeming ale zoodanig
eerst moest verzoeken aan Gledeputeerden of, zooals bet
destijds werd ingekleed, aan hen verzocht om tot bet ge-
not der vicarie en daartoe behoorende goederen en kepi •
talon to worden geadmitteerd . De Collator kon due zoo
maar niet, zonder eenige formaliteit en buiten GFedeputeer-
den om, zich in hot bezit stellen der inkomsten van de
goederen, en bij zijn overlijden moest ook altijd de volgende
Collator op nieuw ale possesseur toegelaten worden .

In de patriotsche tijden en gedurende de Fransche over-
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heersching, toen bet met de vicarien in 't honderd begon
to loopen, hield men niet meet zoo streng vast aan dien
regal , dat alleen de Staat vicarien kon begeven . De aan-
vraag ward dikwijls verzuimd of de aanstelling door onbe-
voegden gegeven (zie bl . 236 en Koker t. a. p, pag. 97 en v .) .
De reden waarom de Staten , na de Reformatie , de

vicarien , als zjjnde geworden taken die, even als de Broe-
derschappen , geen raison d'etre meet hadden , niet heb-
ben opgeheven en waarom de bevoegdheden, die de Col-
lator vroeger had voor de Reformatie, ook daarna zjjn
gehandhaafd door de Staten , e v mera liberalitate et beni-
gnitate, zijn reeds bl . 404 en 419 uiteengezet.

Het collatierecht op de vicarien bleef alzoo, ook na de
Reformatie bestaan, even als ook hot collatierecht tot hat
beroepen van predikanten . Dc Staten hebben wel van
tjjd tot tijd enkele bepalingen daarover gemaakt, maar
simmer sane formeele ordonnantie of reglement daarover
uitgevaardigd, zoodat men zich, bjj kwestien over dit
recht, bij gebrek aan jets anders, wel moest behelpen
met de usantien van vroeger tjjd, d . i . de bepalingen van
hot Canonieke recht, dat trouwens toes tar tijd, evenals
ook hot Romeinsche recht, nog steeds kracht van wet
had bier to lands .

Dit laatste recht echter kon niet dienen, omdat de
Romeinen goon vicarien kenden, en de titel in de Di-
gesters de jute patronatus kwalijk daarop toepasseljjk was
to makes . Daatentegen wares de rechten en verplichtin-
gen van den Collator, evenals ook de erfopvolging van hot
recht van patronaat, zooals men bet recht tot voordracht
van eon vicaris noemde, bij hot Canonieke recht uitvoerig
geregeld, zoowel voor hot patronaat der kerken, tot voor-
dracht van eon pastoor, als voor dat der vicarien, tot pre-
sentatie van eon vicaris aan den Bisschop .

Men kan die bepalingen vinden bij Lancelottus : Instit .
j urie canonici lib. I. tit. 28 en anders commentatoren
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van bet jus canonicum. Beknoptelijk zijn die ook vermeld

o. a. bij Voet, ad pandectas lib . 37 tit . 14 - en S. van

Leeawen, Censura forensis lib. II, cap . 25 de fare patronatus

sire vicariatus et praebendis etc, en Roornsch Holl. rent 2e B .

18e deel n ° 3 en v .

De voorschriften van het Canonieke recht komen hoofd-
zakelijk hierop seder .

Het patronaat of collttorschap gaat bij testament of ab

intestate over, evenals gewone goederen, tenzij de fun-

datiebrief daaromtrent antlers heeft bepaald (welk laatste

echter, als reeds vroeger is gezegd , meest altijd plaats

greep), echter met dien verstande, dat bet altijd maar op

en door een persoon tegelijk ken overgaan en uitgeoefend

worden, m . a. w, dat het niet splitsbaar was .

Het mocht niet verkocht worden, tenzj aan een kerk

of klooster, of met goedkeuring van den Bisschop . Alleen

wend, als uitzondering, de verkoop van hetzelve toegestaan

tegelijk met dien van andere onroerende goederen, waar bet

bij behoorde, b, v. eene heerlijkheid, l}e Collator ken

echter zijne bevoegdheid tot bet voordragen van een vi-

cans op een hander ooerdragen veer eene refs, in welk

geval die cessionaris de voordracht deed aan den Bisschop .

Zoowel manses als vrouwen konden bet patronaat be-

zitten en uitoefenen en voordragen wien zij wilden (mite
zijnde een geestelijke, die misses ken lezen, of iemand

die zich verbond om zich binnen zekeren tijd to laten

ordenen), tenzij de fundatiebrief inhield, dat ook de vicaris

moest zijn van den bloede des fundateurs, in welk geval

hij zich tot de familie moest beperken, indien en onder

dezelve geestelijken werden gevonden . In gees geval

echter mocht de Collator zich zelf aan den Bisschop voor-

dragen .

Op dit laatste had men echter een huismyddeltje uit-

gevonden, daarin bestaande, dat de Collator, bij bet ont-

staan eerier vacature, zijn recht tot voordracht van een
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vicaris voor die rein afstond aan een ander, die alsdan den
Collator voordroeg als vicaris 1) .

Doze bepalingen golden , zoowel voor de geestelijke-

als voor de leeken-vicarien .
Daarentegen bestond er tusschen beiden onderscheid,

voor zooveel betreft de voordracht zelve en de bevoegd-
heid van den Bisschop om daarvan to kunnen afwijken .

1 ° Bij de vicarien juris patronatus ecclesiastics (d, i, wear
een geestelijke qua tells collator was) moest de presen-
tatie aan den Bisschop geschieden binnen 6 maanden
2° kon de Bisschop, des verkiezende, van die voordracht
afwijken en iemand antlers benoemeen tot vicaris (omdat
de mindere geestelijke moest bukken voor den hoogere,
krachtens de bepalingen der geestelijke hierarchie .) --
3° kon de Collator eenmaal iemand voorgedragen heb-
bende, niet terugkomen op dig; voordracht, en 4° verloor
hij zijn recht van voordracht, indien hij een onbekwaam

persoon had gepresenteerd, dock alleen voor die xeis .

De Bisschop kon den tot vicaris aanstellen wien hij wilde .
Daarentegen was de termijn van voordracht voor den

patronus laicalis, d, i . eon wereldlijke of eon geestelijke,
die als wereldlijk persoon Collator was, slechts 4 woken .
2° kon de Bisschop den voorgedragen persoon wel weige-
ren, dock goon ander in liens pleats benoemen . Hij
moeat in dat geval eene nieuwe voordracht verzoeken, en
als doze hens ook niet aanstond, wederom eene nadere
voordracht vragen . In goon geval kon hij iemand benoe-
men zonder dat die door den Collator was voorgedragen . --
3° kon de Collator, eene .voordracht gedaan hebbende,

1) Zie de beslissing van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland

en W.-Friesland, over eene dergelijke kwestie en de al of niet gel-

digheid van eene dusdanige voordracht en daarop gevolgde benoeming
door de Staten bij v. Nieustad en Kooren, Iioll, praktijk - Obser-

vantie 33 in zake van Oyen c. Teats van 9.merongen. anno 1625 .
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daarop nog terugkomen, zoolang de Bisschop nog geen
benoeming had gedaan , in welk geval deze de keus had
tusschen die beiden - 4° als iemand was voorgedragen,
die onbekwaam was bevonden om vicaris to zijn , mocht
de Collator eon ander voordragen .

Deze bepalingen 'van het Canonieke recht werden ook
na de Reformatie door de Hovers en Vierseharen, mutatis
mutandis, tot leiddraad genomen bij de beslissing van ge-
schillen over patronaatrecht (zie v . Nieuwstad en Kooren
t. a . pl. en decisiones LV pag. 137), en strekken ook ten
grondsiag der adviesen , die men in de Utrechtsche Con-
sultation III, pag. 298, 302, 440 en 482 vindt, alle loo-
pende over collatierecht on begeving van vicarien .

Dergelijke vicarie-processes komen ook reeds voor de
Reformatie voor . Indies b . v. de presentatie van den
vicaris aan den Bisschop was gedaan door iemand die
geen wettig patroon was, kon men de vernietiging in
rechte vorderen der benoeming van den Bisschop, die
daarop gevolgd was . Of wel, indien doze iemand had be-
noemd , die onbekwaam was , volgens den inhoud van de
fundatie, b . v. niet van den bloede, of uit anderen hoofde,
tenzij kon bewezen worden dat de Bisschop met die on-
bekwaamheid was bekend geweest en, desniettemin, Loch
den voorgedragen persoon had benoemd .

Vandaar dan ook dat later de benoemingen der vica-
rissen en de begeving der vicarien door de Staten steeds
werden gedaan met de bijvoeging : „voorbehoudens ende
onvermindert eon yder sijns rechts ende geregtigheyd" --
of, zooals hot later luidde : „tot zo lange iemand anders
mogte opkomen, die seder en beter recht tot deselve
Vicarye zoude kunnen toners to hebben" (Bijl . E. en F.) .

Hot behoeft nauwelijks gezegd to worden, dat men zich
in later t jd minder stoorde aan doze bepalingen van hot
Canonieke recht, die ook reeds voor de Reformatie niet
altjd werden nageleefd. Zoo vindt men bij Mattliaeus,
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fundationes cet, pag . 173 vermeld : „Vicarius in choro
p. Virginis, Gisbertus ab Heusden suomet officio satisfacit
atque adeo ipsemet collator ."

Tijdens de Republiek treft men dan ook herhaaldelijk
collators aan, die tevens waren possesseurs der vicarie ;
o, a. (errit van Amerongen in 1619 (Bj1 . K. fol. 173) en
Daen van Weulis in 1664. -- De vicarie van Onse V'rouwe
in den druijj' to Wijk bij Duurstede, waarvan in 1583
was possesseur en collator van Reede (bl . 261) ; -- de
vicarie op Cleyenberchs altaar in de Buurkerk to Utrecht,
waarvan, in 1588, was collator en possesseur Herman de
Jonge. (Rekening van Floris van Weede 15868, fol . 271
stadsarchief to Utrecht, Reg, voorl, n° 394) -- De Vicarie
op het Meulenaers altaar in St. Jacobskerk to Utrecht,
waervan „collator ende possesseur is de soone van Cornelis
Vermaet ."

Langzarnerhand werd dit vrij algemeen en lieten de
Staten toe, dat de collator zich zelven voordroeg, waar-
door d& betrekking van collator werd samengesmolten met
die van vicarie of possesseur, ten minste voor de leeken-
vicarien . De Staten benoemden alsdan blootweg den colla-
tor tot possesseur der vicarie, zonder eene eigenlijke pre-
sentatie of voordracht, dock op grond dat hij was de naaste
bloedverwant (due collator, zie Bijl . F.), terwijl er vroeger
bij de begeving of agreatie steeds werd bijgevoegd op voor-
dracht van , . . , ale patroon of collator (zie Bbl . E.) en
dit ook later er bijgevoegd werd, ale de collator een antler
dan zich zelf voordroeg.

Wanneer men de rekeningen van de gebenef. goederen
(ten platte lande) nagaat, ziet men dan ook, dat bet getal
van vicarien, waarin zoowel de collator ale de possesseur
vermeld worden, gaandeweg vermindert, zoodat in de
laatste flier. rekeningen (over 1798) slechts 3 zoodanige
voorkomen (Bijl . L. fol. 5, 1P en 12v) op een gezamen-
lijk getal van 37 vicarien en 5 capellarien. Bij de overige

Bijdr . en Meded. IV .

	

30
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wordt alleen de possesseur vermeld, of alleen de collator,
bij sommigen geen van beiden (bl . 221) .
Doze samensmelting van collator en possesseur had ten

gevolge, dat alsdan de persoon, die met de vicarie werd
begiftigd, altijd tevens in zich moest vereenigen de attri-
buter van collator, zooals die in den fundatiebrief warm
omschreven , m. a, w . chat hij altijd moest zijn de naaste
in den bloede van den fundateur, de man gaande voor de
vrouw in gelijken graad ; op de wijze, als bij leengoederen,
zoodat men bet toes kortheidshalve veelal noemde, de
naaste leenvolger (zie bl . 108) .

Er roes echter, door verloop van tijd, eene zwarigheid

doordien die afstamming meestal riot meer bewijsbaar was
en zelfs van vole vicarien de fuudatien onbekend en de brie-
ven, daarvan bestaande, zoek geraakt wares , zoodat men

riot moor moist wie fundateur was geweest en bijgevolg
ook riot kon beoordeelen , of de collator of wel de be-
wuste collator-possesseur inderdaad was eon afstammeling,
on zelfs de naaste afstammeling van dies onbekenden
fundateur . Mon behielp zich dan met eon rechtsvermoe-
den en hot bekende in antiqui-s enuntiativa probant, door
aan to semen dat de laatst overleden collator of collator-
possesseur wel zou geweest zijn de naaste leenvolger van
zijn voorganger, die op zijne beurt ook wel zou bezeten

hebben dit requisitum, evenals zijne predecesseuren in der
tijd, die moesten geweest zijn de naaste in den bloede

van den stichter der vicarie.
Doze vereeniging van de attributer van den collator

met die van den vicarie, was wel in strijd met hot cano-
nieke recht, maar hot verbod, dat de collator zichzelf riot
mocht voordragen, had na de Reformatie eigenlijk goon
grond moor, dewijl toes degeen die in hot genot word
gesteld der vicarie on dies men nog altijd vicarie geliefde
to roomer, goon geestelijke behoefde to zijn, ja zelfs riot
mocht zijn, ten minste goon Catholiek geestelijke .
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Ret verbod toch , door Paus Leo en Anthemius in
't levee geroepen , was gegrond op de omstandigheid, dat
de vicaris was en moest zijn geestelijk persoon, zoodat
de collator, als hij zichzelf voordroeg tot vicaris, nood-
wendig moest zjn , of antlers binnen zekeren tijd moest
warden, geestelijk persoon . Nu was bet voor geestelij ken,
volgens die Pausen, ongepast eerzuchtig to zijn, zichzelf
op to dringen en op den voorgrond to stellen boven an-
deren, als zijnde in strijd met den ootmoed en de be-
scheidenheid , aan een geestelijke passende, die „tantum
ab ambitu debet esse sepositus, ut	rogatus rece-

dat, invitatus effugiat ." -- (L . si quemquam 31 C. de

epiccopis et clericis) . Deze grond van bet verbod verviel

dus door de Reformatie. Bovendien achtten de Staten
zich ook niet gebonden door bet canonieke recbt, dan
voor zoover zij dit goedvonden , terwijl zij , als Souverein
en krachtens art. 13 der Unie van Utrecht, met de
vicarien, in genere et in specie, konden handelen zooals
zij verkozen. Bij resolutie van 20 April 1587 gaven banns
Gedeputeerden dan ook reeds to kennen, dat ,,de papis-
tische privilegien en costu men, strijdende tegen bet woord
Gods, bij ordonnantie van de Staten voor lang geaboleerd

en gecasseerd zijn" (zie bl . 351) .
In de werkelijkheid kwam bet toen eigenlijk ook na-

genoeg op hctzelfde neer, of men den collator toestond

zich zelven voor to dragen, dan wel een seder : want de

collator dacha natuurlijk bet eerst aan zijne kinderen en
droeg in den regel een dezer voor 1), of, als hij geen
nakroost had, dan een zijner naaste bloedverwanten .

Waarom zouden dus de Staten, gedachtig aan bet spreek-

woord : dat bet hemd toch altijd nader is dan de rok,

1) Wanneer men de reeds vermelde lijst van benoemingen der

vicarissen van 1630-80 (hi . 459) inziet, vindt men steeds als vicaris

iemand van denzelfden name als de collator .
30*
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den collator niet toestaan zich zelf voor to dragen, en
zijn zoon to later wachten tot na zijn flood, flu het motief
van het verbod niet meer bestond .

Deze vereeniging van attributer van collator en posses-
seur is echter niet op eenmaal en plotseling ingevoerd bij
de begeving van vicarien, maar van lieverlede ingeslopen .
De vermelding van collators wordt wel hoe larger hoe zeld-
zamer, dock tot zelfs in de laatste rekening der gebenef .
goederen over 1799 (Bijl . L.) vindt men nog enkele vica-
rien, waarbij en de collator en de possesseur worden vermeld .

Er waren flan ook collators, zooals b, v, de Stadhouder
en andere aanzienlijken, die kwalijk zich zelven tot vi •
carissen konden later benoemen .
De Staten hebben zich bij de begeving der vicarien

echter altijd blijven houden aan den regel, flat de vicarien
waren onsplitsbaar en slechts & n persoon tegelijk daarvan
het genot en de vruchten kon hebben ; als ook, flat de
collator en later de collator•possesseur moest zijn de naaste
bloedverwant, of liever de naaste leenvolger, invoege als de
erfopvolging van het leenrecht inhield, zooals die hierbo-
ven, bl. 108 en v., uitvoerig is beschreven .

Dat inderdaad deze opvolging volgens de oude paroemie,
tijdens de Republiek, zelfs nog in de 18e eeuw, steeds
gevolgd werd, blijkt uit de rekwesten aan Gledep . Staten
om begunstigd to worden met vicarien, waarin steeds op
den voorgrond wordt gesteld, flat de verzoeker is de naaste
bloedverwant van den vorigen possesseur (dus tevens col-
lator) . Meer uitvoerig blijkt zulks ook uit aanteekeningen
behoorende bij de papieren der vicarie, door Johanna van
Weelden, ,wed. Hamerstein, anno 1495 gefundeerd in de
St. Jacobskerk to Utrecht, op het altaar van St. Jan
Evangelist en St . Jan Baptist en alle Gods Heiligen,
waarmede op 10 October 1649 Vincent van Dompselaar,
door Gedep. Staten was begiftigd, op voordracht van
Gerritje $ruyff als collatrice. Order die papieren bevindt
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zich ook eerie aanteekening aangaande de personen uit

hot geslacht van Dompselaar (te Utrecht), die successivelijk

moesten opvolgen als collators deter vicarie, welke in hot

geslacht van van Dompselaar was overgegaan . Later ging

zij over in dat van Nahuys .

In die aanteekening wordt, na uiteenzetting hoe die

Gerritje Kruyff (zuster der moeder van Vincent van Domp-

selaar) was afstammelinge der fundatrice, in bet slot,

opgegeven wie successiveljk zouden zijn de oudste op der

straeten, luidende : - „Ende oversulx soude na mijn

oordeel de collatie van doze vicarye flu [d, i. na 1649]

competeren en vervallen zijn op Gerrit Dompselaar, oudste

zoon van Jan Dompselaar, gewese brooder van Vincent

Dompselaar voornoemd [d . i. de op 10 Oct. 1649 benoemde]

en na sijn dood op, Huybertje Dompselaar [anno 1687

gehuwd met Henricus Nahuys] dochter van Vincent Domp-

selaar, en na die hear dood op Vincent Dompselaar, mod .

doctor, soon van doctor Gerard en kleynsoon van Vincent

:Dompselaar voornoemd, en na die sijn dood op de soon van

Jan Dompselaar tot Delft, en soo vervolgens van tijd tot tijd

de oudste in leven ; dog in gelijke great staande, moot de

manneljjke sone voor de vrouwelijke worden geprefereert."

(Bit stuk is waarschijnlijk geschreven volgens de aan-

wijzingen van Burgemeester Booth, die, volgens die aan-

teekeningen, de genealogie had opgemaakt (beloond met

eon zak ducatons), waaruit bleek, dat Gerritje Kruyff

afstamde van de fundatrice, welke genealogie aan Gede-

puteerden was ingeleverd bij hot verzoekschrift . Bit rekwest

hield in, dat Gedeputeerden de begeving, na overlijden

van den possesseur, aan den predikant to Hagestein, op

diens verzekering dat de familie der fundatrice was uit-

gestorven, gedaan, zouden intrekken ; hetgeen toen ook

door Gedeputeerden is geschied, dock onder eenige ver-

zachtende condition, strekkende om den predikant niet al

to zeer to lour to stellen) .
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Eene bijvoeging op gemelde aanteekening, van later
datum, luidt aldus : „Dit zijn de brieven welke Hubertje

Dompselaar, wegens de Vicarie onder bear heeft, dat mij
bekend is, en welk na hear flood moet kOmen op mij
P. Nahuys [d . i. Petrus Nahuys, geb. 1692 ; oven . 1767,
zoos van Henricus Nahuys voorn .] en na die zijn doot
op mij G. Nahuys [d, i . Gerard Nahuys, geb. 1695 ; over! .

1776, broeder van Petrus Nahuys voorn .] en zoo voorts
de oudste en naaste in den bloede .
NB. twee even na in den bloede zijnden, gaat hot

mannelijk voor ."
Was de familie van den fundateur uitgestorven , den

was er geen collator meer en bijgevolg ook geen preQen-
tatie van een possesseur aan de Staten . In flat geval, als
oak wanneer de collator verzuimde eenige voordracht to
does, benoemden de Staten, zonder eenige voordracht,
wien zij wilden . Block echter later, flat er nog familie
bestond, den kon men alsnog tegen de benoeming, die reeds
geschied was, opkomen bij de Staten, of des noods voor
den rechter, om to bewijzen, flat or nog afstaminelingen

van den fundateur wares .
In Holland gold evenzeer voor de opvolging bij vicarien

dezelfde volgorde, ontl.eend aan hot leenrecht, zooals blijkt
uit de reeds aangehaalde plaatsen van de Groot, van Leeu-

wen, Voet en anderen (zie bl . 462 en 108) .
.Ofschoon hot patronaat .der vicarien door de Staten niet

behoorlijk en volledig was geregeld, zoo hebben zij echter
daarop successivelijk eenige bepalingen gemaakt, die zoo-

wel den collator als ook vooruamelijk den possesseur of
vicaris betrod'en .

In hot algemeen stond daarbij op den voorgrond, flat den
collator goon andere bevoegdheid werd toegekend, den om
een vicaris to molten presenteren aan de Staten, en voorts
dab hij, even als voor de Reformatie, op do goederen der
vicarie geen recht hoegenaamd had . De Staten van Utrecht
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waren wel geneigd aan de collators hunne bevoegdheid
van vroeger, uit benevolentie, to laten, maar niet om hun
flog meer to geven dan zij voor de Reformatie hadden,
noch oak om hun rechten toe to kennen op de goederen
der vicarie . Pat toch de collator, als opvolger van den
fundateur, geese rechten op die goederen had, biijkt vo1-
ledig ui de fundatiebrieven zelven, en deze zijn het (niet
citaten uit allerlei schrijvers), die den doorslag moeten geven
bij de beslissing der vraag : of de collators eenig eigendoms-
recht of antler recht op de goederen der vicarie hadden .

En wat zeggen flu die fundatiebrieven, zoo in Utrecht
als elders? Er blijkt daaruit, dat de fundateur voor zich
en zijne erfgenamen en nakomelingen volledig afstand deed
van alle eigendomsrechten : „renuchiere hier van alien rech-
ten eygendom voir mij ende mijne erfgenamen ende naco-
melingen, dat ick aen hebbende hier aen gehadt mocht
hebben, in allerbesten formen ende manieren als ick mach
ende behoor to does" -- zoo luidt het in den fundatie-
brief van 28 Junij 1530, bl . 103, aangehaald, die met
een tai andere van soortgelijken aard zou kunnen ver-
meerderd worden. Niettemin werd door de Ridderschap in
Holland, als ook door eenige schrijvers in Holland en
t elderland beweerd, dat de collators eigenaars waren der
goederen behoorende tot hunne vicarien, o . a, zelfs door
de Groot, Inleiding enz . lie Boek, le Deel, § 38. Bit werd
evenwel door anderen even stork tegengesproken 1) .

1) Zie omtrent de bewering, dat de collators eigenaars waren, het-
geen daarvan wordt gezegd in twee Memorien, door de Edelen en

Ridderschap in Holland gericht tegen hot Placaat van 12 Dec . 1658,

door de Staten van Holland uitgevaardigd, waarbij de invordering
van de tertien der vicarien was gelast ; - en de bestrijding deter
Memorien door den Advokaat-Fiscaal bij den Hove van Holland ;

alle opgenomen door. Mr. Soker, t. a. pl . onder Bijl . A, B en C,

p. 1-18 .

Verder, hot vonnis der Rechtb. to Nijmegen van 29 Nov. 1853
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Wjj behoeven ons niet bezig to houden met besehouwin-

gen over al hetgeen voor dien beweerden eigendom der
collators is aangevoerd . Quid opus est verbis ubi adsunt
testimonia rerum. Immers de stichtingsbrieven zelven weer-
spreken die beweringen . Evenmin is er eenig bewijs voor-
handen dat de Staten, ten minste die van Utrecht, ooit
dien eigendom hebben erkend, veel minder geschonken
aan de collators. Alleen you men kunnen aanvoeren, dat
zij wel eens, even als ook in andere Provincien, ten be-
lieve van enkele collators of possesseurs accoorden hebben
aangegaan, die hun minder voordeelig ware n, dock waar-
aan zj, als zjjnde contractueele verbindtenissen, zich voor
't vervolg moesten houden . Om echter een staaltje to geven,
op welke onhoudbare gronden de bewering, dat de colla-
tors eigenaars zijn, al niet steunen, merken wij op, dat

de Groot hun, of liever aan bet nageslacht van den fun-
S

dateur, dien eigendom toekent, uithoofde de goederen „tot
onderhoud van jonge leerleerlingen uyt het geslagte bjj
eenige van 't geslagte zijn geschikt : om gegeven to wer-

den bij zoodanige, ende aen zoodanige, als de stichtingen
medebrengen" ! Men zou haast vragen, of hij wel ooit een
fundatiebrief eener vicarie gezien heeft? * Men zal dan
ook geen enkele vicarie vinden, waarin de fundateur zjjne
goederen bestemt tot jets anders dan tot bet houden van
missen of zielmissen ; volstrekt niet ad studia, waartoe zij

(Weekbi. v . h. Refit, n° 1493), waarbij is aangenomen, dat de colla-
tors eigenaars zijn der vicariegoederen, met een beroep op .Lancelo-

tus, S. van Leeuwen en Op ten Noort ; - en het arrest van het
Gerechtshof in Gelderland, van 29 f)ec . 1854 (Weekbh v . h . Refit,

n° 1614; -- Rechtsgel . Bijblad 1855, V, p . 123), waarbij het Hof
zich ook beroept op S. van Leeuwen, ten bewijze van het tegendeel, ale

ook op Carpsovius, nam, dat de collators geen eigenaars zijn . Met

deze zienswijze vereenigt zich ook Mr . Koker, t . a, p . pag. 126 en

v., alwaar hij de gronden van het Nijmeegsche vonnis bestrijdt .
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eerst later door de Staten werden aangewezen 1) . Zeer te-
recht zeide dan ook de Advocaat-Fiscaal bij hot Hof van
Holland, van Strijen, in zijne aangehaalde consideration
aan den Hove : dat alleen bet recht van collatie (en niet
de goederen) der vicarie : „eatenus als good van de familie"
was to beschouwen .

In de Instructie voor de Gecommitteerden voor de gees-
telijke goederen van 10 Augustus 1580 (Bijl . A. 8) was,
bij art. 43, voorgeschreven , dat de collators alleen moch-
ten presenteren en de Gedeputeerden alleen konden ad-
mitteren ale vicarissen personen bequaem om to studeren, en
doze alsdan zouden genieten 3 van de vruchten : „gedurende
den tijt dat zij in studio weden zullen, en langer niet",
terwijl, bij art . 46, was voorgeschreven, dat de collators,
binnen 6 maanden na hot opervallen der vicarie, eon
anderen vicarie moesten presenteren aan de Staten, bij
gebreke waarvan de Gecommitteerden, na verloop diet zee
maanden, de vruchten der goederen, behoorende tot de
vicarie, konden aanwenden tot zoodanig gebruik ale zij
goedvonden . Liet de collator eon jaar verloopen, dan
waren de vruchten van dat jaar verbeurd en moesten ge-
melde Gecommitteerden (de latere Directiekamer) iemand,
bekwaam tot studeren, daarvoor in studio onderhouden,
zoo lang totdat zijne studien geeindigd waren .

De collator verloor alzoo niet voor good zijn recht, als
hij goon presentatie deed, dock slechts tijdelijk, en moest

1) De (root verwart blijkbaar de latere bestemming met die, bij de
fundatie bepaald . Er zijn in der tijd wel eons stichtingen gemaakt
om clercken ter scleoole to houden, sonder dienst (zie b . v, bl . 228),

meest in capittelkerken, die meestal choralen werden genoemd (zie
o. a. art . 4 der Ordre op de geestelickheyt, Bijl . A. 4), dock doze
stichtingen waren goon vicarien, maar benefccien, en ganseb iets

anders dan de zoogenaamde familie-vicarien, die eenen collator en vicarie
hadden.
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dun wachten totdat do buiten hem om benoemde vicaris

had gedefungeerd .
Aan deze bepaling werd wel niet zeer streng vastge•

houden, vooral in later tijd ; dock ingetrokken is zij nim-

mer, terwijl het niet naleven eener verordening flog geen

afschaffing daarstelt. `wij wijzen er wok voornamelijk op,
om to doen uitkomen dat, indien de Collator verzuimde
binnen dien tijd iewand voor to dragen, dock later alsnog
daartoe werd toegelaten, als Gedeputeerden niet reeds
iemand tot vicaris hidden benoernd , - alsdan die tardief

voorgedragen vicaris niet kon reclatneeren de vruchten, die
de goederen hidden afgeworpen gedurende den tad dat
de vicarie niet was begeven geweest .

De vereischten om als vicaris of possesseur voorgedra-
gen en benoemd to kunnen worden , waren in gemelde In-
structie bij art, 43-45 bepaald als volgt (bl . 161) : 1° dat

hij minstens 7 jaar oud moest zijn . - 2° bekwaam om
to studeeren, en 3° belijdende de ware Christelijke G ere-
formeerde Religie, welk laatste zij wider eerie moesten

verklaren (Resolutie van Gedep. Staten van 8 Juni 1615

Utr. Plac. I, p. 218), volgens formulier onder Bijl . H .

medegedeeld .
Bij resolutie van Gedep . Staten van 19 Juni 1663,

(Utr. Plac, L p. 221) was ook flog bepaald, dat degeen
die eene praebende, vicarie of dergelijke beneficie gratis

van Gedeputeerden had verkregen , hair niet mocht ver-

koopen of verhandelen aan een under, en dat de titu-
laris, na zijne benoeming door Gedeputeerden, een zuive-
ringseed moest afleggen, „dat hij daarvoor niet en heeft

gegeven of zal geven ." -- Het is echter tw jfelachtig,

of deze bepaling is nageleefd .
Ook aan de andere bepalingen werd later weinig de

hand gehouden . In plaits van aau personen, die als vi-

carissen gekwalificeerd en daartoe bevoegd waren, d . i .

bekwaam tot studeeren en metderdaad oak studeerende,
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(zie , bl . 453), warden de vicarien aan kinderen , zelfs aan

vrouwen gegeven . De possesseurs bleven gedurende hue

gansche levee in hat genot der vicarie, in pleats van,
zooals bepaald was (Bijl . A. 8 art. 44), slechts gedurende

den tijd dat zij facto in studio waren en daarvan bet bewijs

overlegden. Als voorbeelden wijzen wij op de vicaressen
Maria Rombout (Bjjl . F.) en Dorothea Emond (bl . 182.).
De notaris Nicolaas de (-reef to Utrecht, aan wie in 1793,
op 8-jarigen leeftijd, de vicarie van St . Nicolaas altaar to
Abcoude was gegeven door den Stadhouder Willem V, als
collator, met agreatie van Gledep. Staten, heeft de uit-
betaling flier vicarie, van Rijkswege, genoten tot aan zijn
overlijden in 1871 (zie bl . 213), zonder flat hij immer
heeft gestudeerd . Deze misbruiken waren echter zoo me-
nigvuldig en ingeworteld, flat men bijna niet beter moist,
of hat behoorde zoo, gelijk zij den ook nog steeds voort-

duren bij de begeving der weinige zoogen . familie-vicarien

(te Amersfoort), die nag overgebleven zijn . Zelfs van de
derde bepaling : flat alleen (ereformeerden tot vicarissen
konden benoemd worden, vindt men afwijkingen, doordien
t edeputeerden Roomsche possesseurs van vicarien toelie-
ten, reeds in 1769 (zie Bijl . F .) .

Na 1798 hadden er algemeene bepalingen over hat pa-
tronaatrecht en de begeving der vicarien in de gansche
Republiek uitgevaardigd kunnen worden . Pit is echter
niet geschied ; men treft slechts allerlei opportuniteits-
beschikkingen en maatregelen aan, door de zich opvolgende
Besiuren gearresteerd, loopende over afzonderlijke gedeel-
ten van hat territoir of overr bijzondere gevallen, waaruit
echter blijkt flat er, zelfs nog onder hat Fransch bestuur,
benoemingen van possesseurs van vicarien hebben pleats
gegrepen, ofschoon hat getal toen reeds zeer gedund was .
Men ken flit nader en uitvoeriger uiteengezet vinden bij

Mr . .Koker, t . a. pl. bl. 93--108, die met veal ijver en

moeite alles heeft bjeengebracht wet hij heeft kunnen
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opsporen over hot tUdvak van 1798 tot 1813, waarnaar wij
kortheidshalve verwijzen, ofschoon men er, bij gebrek aan
gegevens, over hot voormalig Gewest Utrecht niiet veel
zal aantrefi'en .

Alleen vestigen wij moor in 't bijzonder de aandacht op
eon Decreet van Koning Lodewijk Napoleon van 9 Mei
1807 n° 10, waarvan hj (pag . 103) den hoofdinhoud me-
dedeelt . Daarbij wordt de Minister van Binneni . Zaken
gelast op den gebruikelijken voet bevestiging to verlee-
nen van alle collation der vicarien en andere beneficien
in hot geheele Koningrijk, met bepaling tevens, dat van
iedere bevestiging zal kennis gegeven worden aan den
Minister van Finantien ; „om event ueel hot belang van
bet land waar to nemen op zulke vicarien en andere be-
neficien, welke door bet uitsterven der familie van de
patronen zouden komen to vaceeren, en aan den Lande
als vervallen zouden moeten worden beschouwd ."

Bit Decreet is niet opgenomen in de verz, v, wetten
en besluiten van 1798 1810 van Mr . J. van' de Poll .

§ 6 .

Resignatie van vicarien .

Behalve door overlijden van den vicaris kon men ook
op andere wijze vicaris worden, namelijk, indien de fun-
geerende vicaris zijne vicarie aan eon antler afstond of
overdroeg . Bit noemde men resigneren . Hot resigneren
van vicarien treft men, zoowel voor als na de Reforma-
tie, voornamelijk aan bij vicarien gevestigd in Capittelker-
ken, vooral in de Born- en Oudmunsterkerken to Utrecht,
dock ook in die to Wijk bij Duurstede (zie Bijl. A. 16
en bl. 178, 182, 223 en 228) . Uit dien hoofde vindt men
na de Reformatie, voornamelijk bij de vicarien, waarvan
de Stadhouder de collatie had (zie bl . 147 on 175), meer-
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malen gewag gemaakt van vicarien, die bij resignatie over-
gingen. Bij de andere vicarie komt net zelden voor .

Het spreekt van zelf, dat dit resigneeren antlers niet
geldig was, dan wanneer zoowel de collator (ale er eon
was) als de Staten , d. i. hunne Gledeputeerden, daarin
toestemden en de geresigneerde vicarie aan dien anderen
vicarie gaven . Het resigneeren van vicarien buiten con-
sent en approbatie van Gedeputeerden was verboden, o. a .
bij resolution der Staten van 31 danuari 1626, 14 April
1650 (of 1659?), Utr. Plac. I p. 217 en 218, en de Con-
ventie van 4 Mei 1684 (ibid . pag. 216). Ten overvloede
word hot ook nog eons vermeld in art . 5 der Notificatie
van 13 Maart 1675, houdende Instructie voor den Rent-
meester over den ontvapg van de (Stadhouderlijke) vicarien
in de Prov. Utrecht (Utr . Plac. II. p. 452) .

Bij van Heussen en van Rijn, Utr. Bisdom II. p. 178
(le edit.), wordt hot volgende verzoekschrift, in 16611 aan
((edeputeerde?) Staten ingediend, vermeld, loopende over
eene geresigneerde vicarie

„G eeft reverentelijk to kennen Johan van Issendoorn,
Schout der stadt Wijck, ale Vader en Voocht van Frede-
rick van Issendoorn, sijns suppliants soon : dat Mr . Gerardt
Recd, ten behouve van zijn suppliants soon geresigneert
heeft seeckere sijne Y'icarye gefundeert int H . Cruys ende
hot Gasthuys tot Wijck, en alsoo den suppliants soon
omme in de possessie van de voorsz . Yicarye to werden
geadmitteert, en dat deselve niet validelyck can gesehieden
sonder U. Ed. Mog. aggreatie, -- Soo keert den suppliant
sick tot U. Ed. Mog. versoeckende seer reverentelijk ap-
poinctement van aggreatie op sUn suppliants voorn . soon ."

Onder Bijl . ( . deelen wij merle bet formulier van in-
stallatie van een vicarie, bij resignatie benoemd in 1624 .
Verder kan nog ale voorbeeld van dergelijke resignation
strekken, wat vermeld staat in een Manuaal of Blaf
fort der stadhouderlijke vicarien, aanwezig op hot Stads-
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Archief to Utrecht, register (voorloopig) n ° 524--fol . 43,

„Vicaria altaris St . Jacobi in ecclesia St . Jacobi Trajec
tennis, vacans per resignationen Joanni de Noorde, collate
est 1 Maii 1567 D° Joanni Handerman ; deinde 10 No-
vemb. collate est Arnoldo filio Isbrandi . Naderhand be•
seten bij Ramander ; namaels bij Mathgs van Salms, en
den 20 May aen de Weduwe van den Commandeer van
Brakel ten behouve van Karen onmundigen soon Jacob
van Brakel verkogt (sic) door den beer Willem van Weede,
als Secretaris van den Doms Capittel 't l7trecht ende als
gemachtigde van den Domproost Broekdorff, ende in 't jeer
1670, met consent van de Staten, geresigneert op Mr . Vol-

kart van Gloens, tegenwoordig in leven en woonachtig tot
Amsterdam ; --- waeraen behoren 9, mergers lands . . . enz ."

(Verg. bl. 182, 5°) .

§7.

Mortificatie van vicarien .

Het is eene belangrijke zaak , die zeer de opmerking
verdient, dat de Staten van Utrecht zich de bevoegdheid
toekenden , om de begeving van vicarien to staken en
aen de goederen en inkomsten derzelve eene andere be-
stemming to geven, ad pins uses .

Of zoo jets door den Bisschop ook kon gedaan worden
en of daarvan bepaalde voorbeelden zijn aen to wijzen,
durven wij niet uitmaken ; maar zeker is bet, dat de
Staten zich die maeht toekenden. Men vindt den ook
in de latere rekeningen der gebenef, goederen wel gewag
gemaakt van gemortificieerdo vicarien (zie o, a. die over
1798 fol . 10, 11Y, Bbl. L .) . Doch ook in vroegere re-
keningen, nam. die van 1669, komen daarvan vermeldingen
voor, nam . fol . 174 Bijl . KK omtrent de ophefb.ng der vi .
cane to Abcoude, en fol. 214° betreffende : „ seeckere vi-
carye tot Drieberycn, competere ride uyt de goederen en
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innekomen van de pastorye van Neerlambroeck", waarom-
treat het volgende gezegd wordt (zie de Bijlage)
„Ende alsoo de Ed . Mo. Heeren Staaten 's Lents van

Utrecht goat gevonden hebben dat alle de landerijen aen
de voorschreve vicarye tot Driebergen behoorende souden
worden verkoft, mite dat de vicaris sijn leaven laugh trek-
ken sal soo veal ale hj tot nosh toe van pacht daarvan
genooten heeft, ende dat nae sijn overlijden hat vordere
capitael yemortificeert sal blijven tot subsidie van dit comp-
toir, vermogens de appointemente van date den 14e' De-
cember 1664 . . . . enz ."

Een antler voorbeeld is to vinden in de rekening over
1770 fol . 28 :

V carve to Nederhorst. „Dewijl hear Ed. Mog, op hat
to kennen geeven van den Heere van Nederhorst, ale
collator van dese vicarye, verklarende, dat de goederen,
daartoe behoorende, ad pies usus waren geemployeerd,
voor hear Ed. Mog. derde portie daarinne genoegen ge •
nomen hebben, gelijk sulks blijkt nut de 3e Reekening
van lien Heer Carel Martens, zoo komt dese post in de
Reekeningen jaarlijks voor . . . . Memorie ."

Behalve in de rekeningen der gebenef. goederen treft
men in de notulen van Gedeputeerde Staten voorbeelden
aen van vicarien, die door hen, op rekwest van de col-
lators, niet langer begeven warden, dock eene andere be-
stemming ontvingen, die echter eveneens was of ten
minste gerekend ward to zijn ad pins usus .

Als zoodanig wordt, onder Bijlage d ., medegedeeld hat
rekwest en de daarop verleende goedgunstige beschikking
van Gedeputeerden van 21 April 1t43, berustende in bet
archief der Vereenigde Gods- en Gasthuizen to Utrecht,
door Regdnten flier stichting welwillend in bruikleen af-
gestaan aen bet Stadsarchief to Utrecht.

Ter inlichting van flit stuk, flat overigens geene nadere
toelichting behoeft, strekke, flat hat daarbij niet gold eene
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vicarie tot hot doen van zielmissen voor den fundateur,
en dus niet eene eigenlijke zoogen, familie •vicarie, nnaar
bloot eene tot hot bedienen van een altaar in de capel
van hot St. Bartholomaei Gasthuis to Utrecht, welke capel
was gefundeerd anno 1415 . In doze capel waren door
eenige Brooders (Regenten) van hot Gasthuis successive-
lijk twee vicarien gevestigd tot hot lezen van drie missen
op hot altaar van hot Heilige $ruffs ; do eene gefundeerd
in 1415 door Alfert van der A ., canunnik van St . Pieter
to Utrecht, on de andere door Hendrik Vosse, later (in
1439) verbeterd door Johan Smit (of Smyt), eeuwig vicaris
van St. Marie to Utrecht, door bijvoeging van meerdere
vicariegoederen .

Bij oorkonde van 10 Mei 1440 (aanwezig in gemeld
archief en voorzien van de 10 ongeschonden uithangende
zegels der Brooders) werden doze vicarien , onder con-
firmatie van den Bisschop, vereenigd on op nieuw gore-
geld , on word daarbij alstoen bepaald, dat de collatie of
voordracht van de beide vicarissen aan den Bisschop zou
geschieden door de Broederschap van hot Gasthuis, t, w .
door de beide fungeerende Huismeesters en hunne voor •
gangers. Sedert vindt men dan ook steeds gewag gemaakt
van hot eene deel der vicarie on van hot andere deel ;
o, a, in eon document van 3 December 1525, waarbij
Willem van Abcoude, priester-vicarius, door den Bisschop
wordt geconfirmeerd als „rector (vicaris) der eenre portie
ofte vicarie in St . Bartholomeus Gasthuis," die daarbij aan
Huismeesteren belooft alle woken persoonlijk to zullen doen
drie missen in de capel van bet Gasthuis en alle zondagen
een sermoen to houden in hot Gasthuis, en de armen
en dienaars van hot huffs haar biecht to zullen hooren,
en hot heilige sacrament to ministreeren .
Na de Reformatie gingen de collators, d, i . de huis-

meesters, voort met hot begeven of hover voordragen der
vicarissen voor die respectieve vicarien aan de Staten,
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welke vicarissen alsdan de inkomsten genoten der respec'
tieve goederen dier vicarien .
De ` Broederschap zag echter spoedig in , dat het vrij

wat nuttiger en meer rationedi zou zijn om de inkomsten
dier goederen to besteden ter verpleging der armen en
kranken in het Gasthuis, waartoe de inkomsten der bezit-
tingen van het Gasthuis onvoldoende waren , dan die to
blijven wegwerpen en to later genieten door vicarissen,
die niets hoegenaamd meer to verrichten hadden .
Dienovereenkomstig werd dann ook ter vergadering, ge-

houden op Wittendonderdag 14 April 1639, door de
Broederschap besloten, om to bewerken dat die vicarien
in het vervolg niet meer werden begeven en daarvoor dus
geene verdere voordrachten to doen aan de Staten van
Utrecht, die zulks, blijkens de Bijl . J,, op 21 April 1643,
goedkeurden . Na deze approbatie ram de Broederschap
de vicariegoederen, die vroeger aan den vicaris ten ge-
bruike waren afgestaan, onder eigen administratie, nadat
de eenig overgebleven toenmalige vicaris J . C. Everdinge,
wonende to 's Gravenhage (zijnde de andere bereids over-
leden), bij notarieele acte van 8 Februarij 1644 afstand
van zijne rechten had gedaan, onder voorwaarde dat aan
hem gedurende zijn levers jaarlijks door huismeesters zou
worden uitgekeerd een bedrag in geld, gelijk staande met
de revenuers der goederen over dat jaar 1 ).

1) In dezelfde vergadering werd ook nog besloten om in 't vervolg

geen voordracht meer to doen voor de Bagijnepreuve van f 100 .--,
in het convent van 't Geyn to Utrecht gefundeerd door Dirk van

Hollandt, Canunnik fen Dom, -- waarvan de collatie merle com-

peteerde aan de huismeesters van St. Bartholomeus Gasthuis en de

uitbetaling geschiedde door den Rentmeester van het Geyn, nit de
opbrengst der goederen dier preuve, en op order van de Regeerders

der stad Utrecht . -- Na overlijden der daarmede begiftigde Agnietje

Lourens zou dan die sour worden aangewend ten bate van het Gast-

huis, en de verdere begeving worden gestaakt.

Bijdr . en Meded. VI .

	

31
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Op doze wijze zijn de inkomsten der gemelde vicarie-
goederen op wettige en regelmatige wijze aan hot Gasthuis
gekomen. De eigendom dier goederen verbleef niettemin,
strikt genomen, aan de Staten . Het ligt echter yoor de
hand, dat zulks gaandeweg zal vergeten zijn, en dat al

spoedig de hegenten van hot Gasthuis zich even good als
eigenaars dier landerijen zullen beschouwd en gedragen

hebben, als van de overige bezittingen van dit Gesticht .
Hot is zeer waarschijnlijk, dat ook andere vicariegoe-

deren op gelijke wijze door mortificatie cier vicarien met
goedvinden der Staten, op wettige wijze zijn overgegaan
op de respectieve Gestichten of Corporation, die daarvan
collators waren, terwijl die nu, uit onbekendheid, veelal
voor gestolen, verduisterd of eigenmachtig toegeeigend,
worden gehouden .

In de reeds aangehaalde (bl . 347) acte van verkoop der
Heexlijkheid Montfoort van 11 Augustus 1648 1) wordt ge-
wag gemaakt van de vicarie, gefundeerd in de capel van
hot (Oude) Manhuis to Montfoort, „welcke cone Vicarye
met consent van haer Ed . Mo. voor desen ten behoove
van bet voorsz . Manhuys is gemortificeert ." Wanneer zulks
geschied is, wordt er niet bijgevoegd, dock in 1658 was

or nog eon vicaris (zie 'bl . 328). De overige vicarien to
Montfoort worden kort na 1648 gemortificeerd, zooals
bl. 352 is medegedeeld .

Eene opheffing of mortificatie van lateren datum is
geschied bij Kon. Besluit van 27 Mei 1839, n ° 78 (Bijl . 0),
waarbij de vicarien, gefundeerd to Amersfoort (met uitzon-
dering van de le, 2e, 4e, 12e, 13e en 18e), worden gemor •
tificeerd, in diervoege, dat die niet meet worden begeven,
en de goederen en inkomsten worden bestemd tot cone

1) Matthaeus : de nobil . pag. 809 -- Stroobant pag. 75 .
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beurzenstichting, ten behoove . van studenten. Deze 8trek-
king van bet, overigeris (ook in de opnoenning der vica-
rien) vrij onduidelijke Besluit, blijkt nader uit bet latere van
11 December 1875 , n ° 28 (Bijl. 0). Behalve de gernelde
zes behouden gebleven vicarien (vie bl . 252) bestaan er
to .A.mersfoort dus eigenlijk goon vicarien meet, dock alleen
gewezen vicariegoederen , thans tezamen uitmakende de
bezittingen van eene Sticbting (of Rijksfonds) t, w . eene
beurzenstichting, bij Kon . Besluit in hot seven geroepen .

De bevoegdheid der Staten (of hunne Gedeputeerden)
om vicarien, hetzij afzonder1jk, hetzij tezamen, op to hef
fen , is wel eons betwijfeld geworden , dock onses erachtens
ten onrechte. De Staten konden, krachtens de Unie van
Utrecht, geheel naar goedvinden handelen met de geeste-
lijke goederen . Zij konden dus ook, al hadden zij eene
bestemming of regeling daaraan gegeven, duarop terug-
komen , zoo dikwijls zij zulks goedvonden en de goederen
(die trouwens burs eigendom waters) tot andere doeleinden
aanwenden, dan waartoe zij die aanvankelijk bestemd had-
den. Deze bevoegdheid, uitgeoefend wordende door hunne
Gedeputeerden, is later, na 1815 overgegaan op den
Koning .

In bet begin dezer eeuw zijn de meeste vicarien in
Utrecht sueeessievelijk verdwenen, zonder dat men er ver-
der sneer van gehoord heeft . Dit is, zoo vet bekend, niet

geschied op eenmaal, bij eene generale mortificatie diet
vicarien, maar langzamerhand, doordien er geene niouwe
benoemingen van vicarissen meet gesebiedden, ass ook
voornamelUk doordien de Staat de 12 obligation der vica-
rien (en pastorien) ten platters laude t . z, ad f 187398,
staande ten name van den ontvanger der gebenef, goe-
deren, ears zich trok en daarvan geene renters meet uit-
betaalde, zooals bl . 206 en 195 is medegedeeld. Aan de
aanwezige vicarissen echter zijn, voor zoover zij zich niet

hadden laten of koopen , de renters, gedurende hun seven
31~
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uitbetaald, zooals blijkt uit hetgeen bl . 210 is vermeld
omtrent de vicarie op St. Jacobs altaar to Abcoude , waar-
van , na hot overlijden van den vicaris Mr . W. Craeij-
vanger, het kapitaal, ingevolge dispositie van den Land-
drost van 14 Juli 1810, is overgebracht op bet comptoir
der domeinen, 5ten einde dezelve aldaar to administreren
en de revenuers , tot nader order, aan de domain cassa to
verantwoorden . -- Dose E6'ecten zijn ingeschreven in
't Grootboek der publiece schuld , doorloopendo schuld 2 z
pCt, op naam van Mr. Antony van Mansvelt, Rentm .
(den, der Nationals domeinen in 't Departement Utrecht,
als administrerende de vicarye in de kerk van Abcoude la .
A. Deel 3 fol. 100, t. z, f 2350 ."

Behalve deze vicarie was er nog eene andere, mede
gevestigd in de Kerk to Abcoude, op St. Nicolaas altaar,
die in 1793 door den Stadhouder Willem V, met agroatie
der Staten , was gegeven aan Nicolaas do Glraaf (destijds
oud 8 jaar, later notaris to Utrecht) na overlijden van den
vorigen vicaris J. R. Meynertz, zooals blijkt uit do reke .
ning der gebenef, goederen van dat jaar. Doze possesseur
komt ook nog voor in de rekening der gebenef . goederen
over 1798 (Zie Bijl. L. fol . 10n en fol. 26w), als ook in
de rekening van 1806 Bijl . N. en in bet Manuaal op
bl. 207 vermeld, loopende tot 1809, als „Vicarye Sts Ni-
colai to Abcoude, waarvan possesseur is Nicolaus de (raaf .
Den Vicaris competeerd jaarliks, verschenen 12 Julij 1799
eene summa van f 63-6--10--. Betaalt 13 Julij 1799
tot 12 Julij 1809" (zie bl . 212) .
Doze betaling heeft bet Rijk volgehouden tot aan zijn

overlijden in 1871 (ad f 90.-- 's jaars), zijnde hij toen de
laatste wien destijds nog vicariegeld door hot Rijk werd uit-
gekeerd. Zie verder hetgeen bl . 213 on v. over deze vicarie
is gezegd en bet op bl . 208 vermelde omtrent de vicarie
to Westbroek, alsook bl . 206, betreffende bet kapitaal
van f 187398, dat hot comptoir der gebenef, goederen



Geschiedenis der vicarien in de provincie Utrecht enz . 485

(ten platten lands) in 1799 bezat, en wear dit vermoede-
Ijjk gebleven is .

De nadere bijzonderheden zijn waarschjjnlijk ears het
Departement van Finantien niet onbekend . Het is een
feit, dat thane niemand meer van de goederen of kapitalen
der vicarien, in der tjjd ten platten lands van Utrecht gefun-
deerd, jets meer trekt, en dat die ook niet meer begeven
worden . Over de fate en het uiteinde der vicarien in de
steden, hebben wij ter zijner pleats reeds gehandeld .

§ 8 .

Hedendaagsch vicarierecht in Utrecht.

De vraag doet zich voor, in hoever het hierboven, zoo-
ver zulks doenlijk is, omschreven Utrechtsch vicarierecht,
steunende op art. 13 der Unie van Utrecht (zie Bijl . A 3
en bl. 122) en de authentieke uitlegging, daaraan gegeven
bij resolutie der Staten-Generaal van 1 Juli 1581, thane
nog geldt ?
Die vraag most bevestigend beantwoord worden, altijd

natuurlijk voor zooveel betreft vicarien , gefundeerd in de
Provincie Utrecht, want dear buiten heeft hot nimmer
gegolden erg geldt het ook thane niet .

Evenals ook op eenige andere punters van publiek recht
en zelfs bij enkele rubrieken van civiel recht, t . w. bij
tiendrecht en recht van beklemming, bestaat or in Ne-
derland ook thane geen algemeen vicarierecht, overal gel-
dig, dock nog steeds slechts eon aantal provincials wet-
gevingen, die niet gelij kluidend zijn .

Na 1798 toch, zjn er behalve bet op bl . 476 aangehaalde
Kon. Decreet van 9 Mei 1807 n° 10 over de begeving
van vicarien op den bestaanden voet, geene algemeene
wetten of verordeningen over de vicarien en vicariegoede-
ren gemaakt, die hot recht zelf beheerschen on betreffen,
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dock slechts eenige wetten , die den eigendom dier goederen
zouden kunnen treffen, indien zij ook op vicariegoederen toe-

passelijk kunnen geacht worden . Als zoodanig noemen wij
1 ° . Art. 4 der additioneele artikelen der Staatsregeling

van 1798, aangenomen dat het werkelijk als geldend moet
beschouwd worden . Dit artikel is toepasselijk, ten minste
op de Utrechtsche vicariegoederen, dear die warm (ge-
wezen) geestelijke goederen, die, bij art. 5 van het Re-
dressement op de geestelijke goederen van 18/28 October
1558, zijn gemaakt tot een foods , waaruit de leeraren van
de toenmaals heerschende Kerk worden betaald, en later
ook de hoogleeraar in het publieke recht (Bijl . L .) . De
vicariegoederen zouden dus door dit artikel nationaal eigen-
dom geworden zijn, indien zij het toes niet reeds wares,
zooals in § 2 is aangetoond,

2°. De bepaling van art. 13 der Staatsregeling van
1801, als loopende over goederen destijds in bezit van
Kerkgenootschappen, sleet niet op de vicariegoederen,
in Utrecht, die nooit zijn geweest in bet bezit van eenig
Kerkgenootschap .

3 °, Art. 3 van . bet Decreet van Koning Lodewijk
Napoleon van 2 Augustus 1808 spreekt in alinea 2 van
kerkelijke goederen en fondsen, welke zjn onder itdminis-
tratie van plaatselijke Besturen of andere publieke be-
heering en gees particulier eigendom, strekkende om aan
geestelijke personen bun tractement geheel of ten deele

to betalen, en beveelt, dat die saes de publieke schatkist
zullen worden overgebracht .

Deze bepaling is niet geheelenal toepasselijk op de
Utrechtsche vicariegoederen, zelfs al wil men het woord
kerkelijke goederen opvatten in den zin van (gewezen)
geesteljke goederen, zooals de bedoeling schijnt geweest
to zijn .

Ret 2e gedeelte van bet artikel toch schijnt alleen to doe-
len op de administratie dier goederen, niet op den eigen-
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door, dien bet in bet midden last . wel is waar wordt or
gezegd, dat de fondsen die particulier eigendom zijn, niet
vallen order de adlninistratieve bepaling van bet artikel,
maar zulks is alleer eene buitensluiting van alien privaat-
eigendom, welke buitensluiting riot opheft de strekking
van bet artikel , ale bloot regelende hot beheer en de ad .
ministratie. Volgens doze bepaling had due de aduninis-
tratie der vicariegoederen to Auiersfoort, wijk bij Duur-
stede en phonon, die destijds gevoerd word door of van
wege de plaatselijke Besturen aldaar (ofschoon de eigen-
doln behoorde aan den Staat), moeten overgegeven zijn aan
hot Domeinbestuur . Die der (gewezen) vicariegoederen
ten platter laude, alsook bet oversehot der memorle- d, i .
vicariegoederen to Montfoort, was reeds in handers van
den Staat, zoodat hot artikel daarin geene veraildering

bracht. Van die gefundeerd in de stall Utrecht kon geene
overbrenging van administratie geschieden, omdat char in
't geheel goon administratie was , en men eenvoudig Gods

water over Gods akker liet loopen .
4° . De bier to laude executoir verklaarde Fransche wet

van 26 Sept ./16 Oct. 1799 : relative aux biers provenants
des Fondations (Fort uyn I p . 188), kan riot slaan op
vicarien en vicariegoederen, dewijl aldaar wordt gehandeld
over goederen, behoorende aan zedelijke lichamen (ordres,
corps en corporations .)

5 °. Ditzelfde geldt ook voor bet Ddcret Imperial : con-
cernant lee biers ecclesiastiques daps lee Departelnents de
la Hollande, van 21 Februari 1811 (Fortuyn III p. 283),
terwijl bovendien, bij art . 1, bepaald waxen uitgezonderd
de gewezen geestelijke goederen : dont lee revenue soot
affectes aux salaires des ministres des cultes, a lours de-

penses ou a 1'instruction publique, zooals bij de gewezen

vicariegoederen bet geval was .
Andere wetter of zelfs reglementen van algemeenen

aard over de vicarien of vicariegoederen zijn er in doze
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eeuw niet gemaakt, dock alleen beschikkingen over af-
zonderlijke vicarien of vicariegoederen , die bij Kon. Besluit
of Ministerieele resolution van de Ministers van Binneni .

Zaken, Finantien of Hervormden Eeredienst zijn verordend .
Evenmin zijn de vroegere wettelijke bepalingen, ordon-
nantien en reglementen van algemeenen aard , die voor
1798 in de Provincie Utrecht golden , ooit ingetrokken of
afgeschaft, zoodat die nog steeds golden voor de vicarien,
indertijd aldaar gefundeerd, weshalve o . a, ook de eigen-
dom der (gewezen) vicariegoederen aldaar nog steeds be-
rust bij den Staat, evenals vroeger. Door de opheffing
der souvereiniteit der Provincien , in 1758 , is de macht der

Staten 's Lands van Utrecht overgegaan op de wetgevende
mach t, terwijl de bevoegdheid harer (edeputeerden , ale

uitvoerende macht, ter regeling van hot dagelijksch bestuur,
moot geacht worden thane to berusten bij den Koning of
de autoriteiten aan wie de Koning goedvindt zulks op to
dragon .

De regeling van hetgeen de voormalige Staten 's Lands
van Utrecht, zoowel ten aanzien van de geestelijke goe-
deren in 't algemeen ale van de vicarien in 't bijzonder,
zelven afdeden, en hetgeen zij aan hunne (edeputeerden
ala dagelijksch Bestuur, en vroeger aan de Directiekarner
(bl . 131) overlieten, was vrij onbepaald en zonder af'geba-
kende grenzen. De Staten lieten, vooral in later tijd,
nagenoeg alles over aan hunne (edeputeerden, die aller-

lei ordonnantien uitvaardigden en resolution namen, zoo-
dat ook thane de bevoegdheid des Konings, zoolang daarin
niet bij eene algemeene wet wordt voorzien, ale schier
zonder grenzen kan beschouwd worden, ten aanzien der
Utrechtsche vicarien .



BIJVOEGINGEN EN WIJZIGINGEN .

(Daar ons, onder het afdrukken, nog eenige bescheiden
zijn medegedeeld uit het tegenwoordige RUks-archief in de
Provincie Utrecht en andere archieven, achten wij eenige
aanvulling en wijziging noodig, benevens rectificatie van
eenige ingeslopen misstellingen .)

Bl. 103, noot 3 . - bij to voegen : Zie ook bl. 227 over
de zoogen, vicarie, of dienst, of beneficie in St .' Marie
to Utrecht .

Bl . 132, regel 12 .

	

St. Cunera to Rhenen

	

lees
ter Horst onder Rhenen .

BI . 143, reg. 14 . - idem .
BI. 145. De Staten verleenden uit hunne comptoiren

Maria Magdalena to Wijk b . D, en St. Agneta to Rhenen
ook eene jaarlijksche bijdrage tot onderhoud der respectieve
predikan ten aldaar. Zie bl . 272 en 299.

Bl. 165, reg. 14 : - 1579, lees : 1589 .
Bl. 170, reg. 4 : - f 201--12--„ lees : f 276--12-,, .
B1. 187, reg. 9 en v . -- Zie de begeving van een dezer

Stadhouderlijke vicarien door den Stadhouder Willem V,
bl. 474 en 484 .

BI. 197, reg. 10. - Zie Bijl. L, fol. 26v -- bijvoegen
en bl. 212 De prof, juris. pub, enz .

BI . 200, reg. 4 . -- bij to voegen : en bi. 193 .
Bl. 205, reg. 13 . -- f 6000, lees : f 5000.

„

	

„ 15. -- f 5000. „ f 6000.
Bl. 206, reg. 3 . -- Dit kapitaal van f 187.398 ten laste
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B jvoegin(gen en wijziginyen .

der Provincie was eigendom van den Laude, zie bl . 195 ;
vergel, ook bi, 211 .

BI. 206, reg. 30.

	

bij to voegen : Zie ook Koker t .
a, p!. pag. 104 in fine .

Bl x'07, reg. 16, - Behalve deze Manualen zijn op het
Prov. Archief ook nog aanwezig 7 rekeningen van Mr .
A. J. van Mansvelt, Bentmeestec Generaal van de domei-
nen van het voorm . Gewest Utrecht van Mei 1798-1805 .
Beg. n° 353, gedr, inv, pag, 92 . Van de 2e en laatste
dezer rekeningen ; loopende van Mei 1804/5, is, onder
Bijl . TAT ., een uittreksel medegedeeld . Hij was, op 8 Maart
1798, door het Intermediair Administratief=Bestuur van
het voormalig Gewest Utrecht, als zoodanig benoemd voor

de domeinen, liggeride in dat Gewest, op lnstructie van
25 April 1770, gewijzigd den 20 April 1798, en deed
rekening aan Gecommitteerden tot de rekening van het
voorm, Gewest Utrecht.

BI . 229, reg. 21 : evenmin als in de overige steden in
de Provincie - bij to voegen : behalve to Montfoort .

Bl, 237, Te Amersfoort was eene	Capittelkerk
enz . - bij to voegen : die echter tevens (evenals to W jk
b. D. en Montfoort) was en bleef parochiekerk .

Bi. 246, reg. 5, - In het hierboven reeds vermelde
handschrift - bij to voegen : - (bl . 142 hoot) in 't bezit
vain Mr. J, de Louter tot opschrift voerende .

B1, 253, reg . 7. Het beheer	is thans

	

bij to
voegen : kraehtens een Kon . Besluit van 27 Mei 1839
n° 78, gewijzigd door een later Besluit van 14 Januari
1876 n° 5, en eene Resolutie van den Minister van Binn .
Zaken van 17 Maart 1876 (vermeld onder Bijl . U) .

Bi. 253, reg. 31 van de toenmalige

	

lees : van do
Broederschappen .

Bl . 253, noot . § 8,

	

lees § 7 .
Bl. 256, bijtevoegen : Het Capittel to Wijk b, D . is in

1811 opgebeven, of liever to niet gegaan, doordien de
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goederen daaraan behoorende, tegelijk met die der 5 Ca-
pittelen to Utrecht, door de schatkist van het Keizerrijk
zijn geannexeerd, ingevolge Decret Imperial van 21 Fe-
bruari 1811 . Het a,rchief van dit Capittel berust, ofsehoon
zeer onvolledig, op het tegenwoordige R,ijks-Archief in de
Prov. Utrecht, afd . Capittel archieven .

Bl. 299, reg. 14

	

offi.cie, lees : beneficie .
B1 . 379 , reg. 11,

	

pag. 262 ; - lees : II pag. 262 .
Bl . 379, reg. 26, boven de f 100.- die hem uit de

memoriegoederen waren toegevoegd ; - bij to voegen : Pit
bedrag is later verhoogd , want in de op bl. 315 en v .
medegedeelde rekening der Pastoriegoederen over het jaar
1667 wordt het, in de 2e comma van ontvang (zie bl. 316),
vermeld op f 224.- ; welk bedrag uit de Memorieyoederen,
als van ouds, aan den Magistraat to Montfoort ter hand
werd gesteid, volgens een accoord van 1594, die het echter
alsdan weder afgaf aan den rentmeester der Tastoriegoe-
deren, omdat hij bet hem aanvankelijk opgedragen beheer
over die goederen toen niet meer voerde .
In den aanvang, anno 1586, werd de predikant to

Montfoort (bij uitzondering) betaald uit bet Comptoir der
gebenef. goederen, ontvanger Florin van Weede, blijkens
diens rekening over 1586/8, fol . 336 alwaar vermeld
staat, dat hij, in 1587 en 1588 successivelijk, betalingen
had gedaan aan Abraham Jansz., predikant tot Montfoort,
tot een gezamenlijk bedrag van f 276-12-,, op ordon-
nantien van de (edeputeerden tot directie der geestelijke
goederen (Directiekamer) van 27 Aug. en 12 Oct . 1587 .
Deze betaling uit de gebenef, goederen is echter later
gestaakt, want in de rekening van D . de Leeuw, over
1669 (de tusschenliggende rekeningen zijn niet meer aan-
wezig) komt die niet meer voor. In de latere rekeningen
van 1770 en volg. wordt die echter weder aangetroffen,
maar zij betrof toen den later aangestelden tweeden pre-
dikant to Montfoort.
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Bl. 403, reg. 6 en er this - lees : en er .
Bl, 410, reg . 24, . . , aynoniem zijn , - bij to voegen

zie ook bl . 227, verbis : vruchten der voorsz . Vicarye ofte
zielproven .

BI. 417, reg . 6, die belegde kapitalen -- bij to voegen
als ook het restant der overgebleven onroerende goederen .

Bl. 422, reg . 5, Bij1. K. fol. 168 bij to voegen : en 173
zie bl. 246 .

Bl. 426, reg . 22 . - bij to voegen : Zie ook Bijl. K. fol .
216 en bl . 479 .

Bl. 436, reg. 16, achter de woorden : een eigenaar had •
den, -- in to voegen : door to ontkennen dat de geeste-
lijke goederen vacant geworden , waren ;

Bl . 444, reg. 16, de rekening op bl . 336 vermeld
bij to voegen : als ook nit de rekening der gebenef, goe-
deren over 1798, Bijl. L fol. 4, vicarye van Darthuyzen .

BI. 445, reg. 25 . - bij to voegen : Zie vender ook het-
geen hi . 479 en in Bijl. K. fol. 216 voorkomt omtrent den
verkoop der landerijen, behoorende aan de vicarie to Drie-
bergen .

BI . 461, reg. 12, bl . 404 en 419

	

bij to voegen
bl. 378, 420.

B1. 473, reg . 8

	

van 10 Augustus 1580

	

lees : van
1580, gearresteerd den 10 .A.ugustus 1581 (Bijl . A. 8 en 8bis~ .

Bl. 478 reg. 2 v. onderen -- en fol. 214"-- lees : 216 .
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RESOLUTIEN EN ORDONNANTIEN DER STATEN

'S LANDS VAN UTRECHT .

A. 1. Resolutie aangaande den Religionsvrede en de
Pacificatie van Gent van 4 Augustus 1578 .

(Zie : Vervolg op 't Utrechtsch Placaatboek . I, bl . 18 en v .)

A. 2 . Vergadering van 4 Mei 1580.

VIe punt : Ow to hooren 't gene die Gedeputeerden van
de Staten geadvyseert hebben omme ordre to stellen op
de geestelicheyt ende haere goederen .

Op 't VIe : Alsoe die opinien van de drie Staten e1c~

divers ende bijsonder waeren, zulcx dat d'een mit d'an-
dere geenssins en accordeerden, to weeten dat die van de

geestelicheyt persisteerden bij de pacificatie van Gendt,
satisfactie, naerder Unie, Religionsfrede ende andere so-
lemnele acten ende eeden . Item dat die Ritterschap het
geadvyseerde goet ende notelyck bevonden, zulex dat men
mitten eersten tot publicatie van 't selve zoude procederen .
Ende dat die van de stadt Utrecht, persisteerden bij zeeckere
publicatie desen aengaende van stadtswegen gedaen conform
zeecker overdraeht de anno 1446 op St . Servaes dach 1 ),

1) Zie fol. 10 van het Itaadsdagelicks boucle van 1446 51, aan-
wezig op het stadsarchief.
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sustinerende daeromme dat hemluyden conform 't selve
overdracht alleen toequam die kennisse van de geestelycke
goederen ende conventen binnen dese stadt ende stadts
vrjheyt gelegen enz ., hebben die Staten reciproce elcx van
de voorschreven opinien begeert copie to hebben om elcx
mitte zijnen die to communiceren ende daerop een een-
parige resolutie to nemen, continuerende oversulcx dit
articule tot op een ander tijt .
(Notulen der Staten .)

A. 3 . Vergadering van 6 Mei 1580 .

Alzoo die twee Staten des landts van Utrecht else die
van de Ridderschap ende Stadt mette Steden vuyt crachte
van 't XIIIe articule vande naerder Unie goetgevonden
hebben die Staeten van den laude van Utrecht op woens•
dach lestleden soude beschrijven omme tot conservatie van
de goederen der geestelijckheyt, zoo binnen als buyten de
stadt Utrecht gelegen , ordre to stellen op dezelve geeste-
lijckheyt ende haere goederen ende dat ten daege dienende
bij dezelve twee Staeten eendrachtelyck goet gevonden ende
geapprobeert es zeekere memorie bij haerluyder Gledepu-
teerden daerop geconcipieert, inhoudende dat men een
publicatie alomme zall doen doen, daerbij alle die van de
geestelijckheyt geinterdiceert zoude werden de alienatie van
hunne goederen buyten consent van de voorsz . Staeten voorts
een to dome, oock merle staet to leveren van haere goede-
ren, registeren, rekeningen etc ., met meer andere articu-
len, dienende tot conservatie als vooren, behouden dims dat
die regierders der stadt Utrecht seyden dat zj verstonden
die kennisse der geesteljckheyts goederen, leggende in der
stadt ende vrijheyt van dien, hemluyden alleen, ende leg-
gende buyten 't resort van hun vrijheyt de Staeten to
competeren, deer d'andere litmaeten ter contrarie gesus-
tineert hebben, seggende in 't vermoegen van een stadt
ofte litmaet alleen nyet to weesen sick de dispositie van
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eenighe geestelijcke goederen to onderwynden , maer die
Staeten t'zamentelyck to competeren .
Soo ist dat naer lange communicatie die van der stadt

versocht hebbende rapport aen den haeren van als to
doen om hun resolutie beroerende de voorseide publicatie
weder inne to brengen, des anderen dacha deselve regier-
ders eyntelijck geconsenteert hebben dat die publicatie
staetsgewijse voortganck hebben sell onder protestatie dat
zij nyet en verstaen dat die Staeten eenighe jurisdictie
van de stadt ofte stadtsvrijheyt toecompt over die geeste-
lijckheyt ende haere goederen aldaer leggende, ende daer-
omme dezelve regierders blijven zullen in haer geheel ende
onvercort haere gerech ticheyt, versoeckende daervan acte
alvoorens d'voorsz, publicatie gedaen zoude werden etc .,
welcke acte hemluyden gegonst es ende werdt bij desen
gegonst, nochtans onder gelijcke protestatie dat die Staeten
oock in haer geheel ende in hun gerechticheyt vuyt crachte
van der naerder Unie ende andersins hem competerende
desen aengaende ongeledeert blijven zullen . Actum den
6e° May 1580.

(Notulen der Staten, alsmede fol . 1 van het natemelden
Register n°. 186 op het provinciaal archief.)

A. 4 . Ordre op de geestelickheyt ende hare goederen .

Memorie one to stellen ordre op de geestelickheyt
ende hare goederen .

I . Eerst dat men die van de geestelijckheyt zoowel
geoirt als ongeoirt interdiceren sell dat zij gheene goeden
en zullen mogen veralieneren belasten noch bezwaeren in
eeniger wijs ofte manieren sonder consent van de Staeten,
inder forme dat tusschen die van de geestelijckheyt, rid-
derschap, stadt ende steden veraccordeert sail werden .

(in margine .) Die van de Ridderschap ende Stedeu vyn-
den dit articule goet, ende aengaende die vijff ecclesien
Bijdr, en Meded. IV .

	

32
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mite leverende acts bij dezelve Ridderschappe ende Staden
gecorrigeert, zullen diezelve daermede tevreden zijn .

II . Item dot men ells die conventen ende cloosteren
belasten zall beer registeren ende rekeningen van haere
goeden den Staeten to openers ofte overteleveren ten eynde
die Staeten daervan kennisse moegen hebben ende op •
sicbt doen semen , dot die nyet vervreempt ende wel ge-
regeert warden, latende die vijf goidthuysen volstaen met
't gheene dawn aengaende tusschen hemluyden ende d'an •
dare Staeten weraecordert es .
{in margins.) Vynden van gelijcke goat, mite dot die

gedep-uteerden met den eersten hen devoir doen, omme
d'interdietie to voltrecken , ende belangende die vijff eccle-
sion seggen, dot !zoo verre die zelve van burs gauss rilleii
dvo~arsz . gecorrigeerde acts zijluyden dermede to vreden
zillion zijn, ende indien nyet, zoo zouden die voorsz .
Riddersehappen ende S.tedaen verstaen dot de geestelijek-
heyt nyet tar ,goeder trouwe en willen procederen , ende
dot zij daerom van meyninge zoude zijn .rack staet ende
inventaris van haerl . goederen to hebben geiyc k anderen .

III . Item dot men om to verhoeden dot die prebenden
voorts oars gheen onbequaeme ofte su pecte persoonen g -
confereert warden ale tot noch toe ((odtbetert) wel ge-
l ert es, d vijif capittulen zall interd4cerei gheen pre •
benders meer to vergeven dan aen persoonen, den Staeten
aengenaem ende bequaem ende die gequalificeert zullen
zijn ofte apparentelijck moegen warden, die Landen dienst
to doen Pe~z.

(in margiwie,) Fiat.
IV . Item dot men die vicarten tall appliceren - tot mi-

Iiste s soda dienaers van Goodts wobrdt ofte tat eenighe
, dei a die gelijoke professie, deer doer 't landt ende die
gemeente gedient mach gases, ende dot men alzulez die
viearyen niemandt confereren zall dan die den Staeten
aengenaem zullen zijn die onderhoaden zullen warden in
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studio ten fijne voorsz., waertoe men vooreerst oprechten
zall alhier binnen Utrecht ends andere cleyne steden eon
seminarium , daer zeeker getall van jongens onderhouden
zullen werden, die men in toecommenden tijden die voorsz .
vicarien zall moegen confereren ends dat men vooreerst
hiertoe zall appliceren die incommen ends costen, die de
voorsz, vijff Godtshuysen plegen to leggen aen de chara-
len van haerluyder kercke, ends zoo die nyet genoch en
zI~n , dat men daertoe sal incorporeren eenighe van de
vicarien in de voorsz, kercke gefundeert .

(in margins .) Fiat.
V. Ends zoo die van de stadt Utrecht claegen dat zij

to hooch bezwaert werden met hot onderstant van de
predicanten van de (ereformeerde religie, zal men voor
eerst daertoe contribueren de incommen van de broeder-
schappen in de parochiekerckg van de stadt Utrecht ge-
fundeert ends daertoe den incommen van de vicarien in
dezelve kercke gelegen , als die ledich geworden zullen
zijn , e-nde middelre tijt zal men die vicarien, die in de
voorsz. vijff Goidtshuysen vaceren zullen , ophouden ends
die vruchten van dien ernployeren tat onderhoudt van de
voorsz, predicanten tot dat in de voorsz, parochiekerck~e
zooveel beneficien gevaceert of to andere middelen gevon-
den zullen zijn, dat die predicanten daerop onderhouden
connen werden ends langer nyet ofte zoo dit middel die
van de voorsz, vijff ecciesien nyet en gevalt, -zullen in
plaetze vant was ofte olio, dat zij in haere kercken plae-
gen to branden ends flu van ontledicht zijn, den voorsz .
predicanten jaerlicx tot den incommen van de . broeder-
sehappen .moegen toeleggen, dat zij haer competentie heb-
ben zullen, waervan zij haer optie ends kuere hebben zullen .

(in margins.) Fiat,, Ende zooverre , die van de eccle-
sien gheen optie nemen, zoo zouden die twee Staeten
voorsz, daertoe voor ierst geemployeert begeren to hebben
die penninghen, die men jaerlicx betaelen moot tot hot

32
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was en olie, mits als daer eenighe vicarien in de pa-
rochiekercke vaceren, zoo zall alzulcke vruchten als daer
van comet, all naer advenant affslach wesen, ende off
eenighe faulten in dese in de cleyne steden gebuerden,
zullen die Staeten derinne remedieren naer behooren .
VI. Item dat men alle 't platte Landt duer zall doers

insinueren dat die dorpen off die Schouten ende gerechten
van zelve, metsgaders die collatuers ende possesseurs van
eenighe beneficien ofte geestelijcke officien den gecom-
mitteerden van de, Staeten aenbrengen die goeden tot die
pastoryen, vicarien ende andere beneficien ofte officien die
aldaer gelegen zijn behorende op peyne van 25 gulden to
verbueren voor d' eerste reyse dat zij in faulte bevonden
zullen wesen ende voor die tweede ende derde reyse op
zulcke andere peyne als men den aduyseren zall .

VII . Item dat men die van de geesteljjckheyt gene-
ralijck alle verscheyden habijten die eenichsins opsichtich
zijn zoo wel in die mans ale vrouwe zall verbieden . Ende
zoo hem eenighe geoirde personen bier inne bezwaert
vynden, zullen haer habijt binnen den conuente moegen
draegen, sonder daermede opter street to cowmen, op
peijne van thabijt to verliesen .

(in margine .) Fiat .
(VIII-XII loopen over de Landkommanderij en de

Balyerie, d . i. de Duitsche Orde en de Orde van St . Jan
to Jerusalem of Maltheser Orde, en over de kanunniken
der vijf kapittelen .)

(XIII loopt over de conventen van St . Paulus, Cart
huysers, Oostbroeck en de Regulieren .)
XIV . Item datmen vuyt de geestelycke goeden sal

doers contribueren tot onderhoudt van den armen alsoo
datter gheen en gaen bedelen, ende dat men generalyck
eenige deputeren zall die zeekere ordinantie opde zaecke
vande armen ende merckelijck op de vuythemsche bede-
laers concipieren zullen .
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(in margins .) Fiat met den eersten en hebben gedepu-
teert Class van Oostrom , Willem de Wael , Cornelis de
Man ende Dirck de (foyer .
(XV-XX loopen over de adelljke Jufferen-conventen ;

zie ook XXV.)
(XXI loopt over de Begijnen•conventen .)
XXII . „Item dat die Staeten eenige zullen stellen die

generals opsicht hebben zullen op ails de geestelijeke goe-
den van de conventen ende die rekeningen hoiren."

(XXIII loopt over de Regulieren to Amersfoort.)-
(XXIV loopt over de Kanunniken ; zie ook X, XIII

en XXVI .)
(XXVII en XXVIII loopen over de vijf ecclesien to

Utrecht ; t. w. aanmaning om hare schulden to betalen
en zich in de exercitie van de religie to gedragen near
't geen de Staten zullen bepalen .)
XXIX. „Item dab men op 't platte landt bj prouisie

doe cesseren 'b exercitie van de Roomsche religie ende to
dien eynde zal men bij missive den pastoiren verbieden
geen misse meer to doen maer dab zij Godts woordt vuyt
den nyeuwe ende ouden testaments zullen moegen predi-
ken sonder eenighe scheldinge to doen op de gereformeerde
religie ofte eenighe seditieuse woorden to gebruycken, ende
zoo eenighe dorpen versoecken hot exercitie van de gere-
formeerde religie, dab men hen dab accorderen zall, ende
dab men van nu voortsaen gheen pastoren over de platte
Landen sail moegen stellen den die den Staeten aenge-
naem zullen zijn, hetzj dezelve zijn juris patronatus laicalis
ofte ecclesiastici ."
XXX. „Item also men verstaet datter veel beneficien

ende o .cien , zoo op de platte Landen als in de steden
gesupprimeert verdonkert ende die goeden daertoe behoo-
rende tot weerlycke zaecken ende particulier profyt geap-
pliceert zijn, dat men metten eersten eenighe zall commit-
teren die hen hier op informeren zullen ende dvoorsz .
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beneficien officien ende goeden daertoe behoorende weder
to voorschijn brengen omme ter ordinantie van de Stae •
ten tot godtvruchtighe zaecken geappliceert ende gebruyct
to werden ."
XXXI . „Item dat men die prebenden noch andere be-

neficien nyet en zall moegen coopers noch vercoopen ende
zoo verre eenighe bevonden werden zulcx gedaen to heb-
hen dab deep helft van de penninghen, daer penninghen
ofte andere waere voor gegeuen es, geappliceert zullen
werden tot afflossinge van de schulden van de Kercke daer
die beneficien gelegen zijn bij kennisse van de Staeten ."

(Gedrukte Inventaris van bet archief, pag. 48. (N° 186 .)
Reg. van resolution der Staten 's Lands van Utrecht nopens
de geeetelijkheid en hare goederen van 6 Mci 1580 tot 21
4ugr.. 1581, fol . 3y en volg.).

A. 6 . Vergadering van 6 Juni 1580.

Anno 1580 op den sesten dash van Junio zoo hebben
die Staeten 's lams van Utrecht gecommitteert en com-
mitteren bij desen den Eerweerdigen Edelen ende Erent-
festen Heeren Willem Taets van Amerongen, deken t'Ou-
demunater van wegen die geestelijckheyt, Frederyck vuyten
Engh van 't Ridderschap ende Beernt van Jaersfelt van
wegen de stadt Utrecht, omme to effectueren ende vol
trekken zeekere poincten ende articulen bij de gemeene
Staeten 's lams van Utrecht geresolveert, belangende die
geestelijckheyt ende haere goederen, namentlijck ende voor
eerst,. die eonventen, cloosteren, mans ende vrouwe persoo-
nen, in den stiehte van Utrecht gelegen, mitsgaeders pae-
t©ryen ende vicaryen etc, to interdiceren eenige alienatie
ofte bezwaringe van haerluyder eonventen ende goeden
be doers, directelijek ofte indirectelij-ck, sonder voorgaende
co sent vande voorsz. Staeten. Voorts' noeb to vorderen dab
zij staet ende inventaris van haere goederen ende die las-
ten daer jegens staende binnen 14 daegen leveren aen
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handers van dezelve (edeputeerden,, Ende mode to interdi-
ceren bet draegen van de geestelijcke habyten, emmera
deer mode nyet to moegen common op eenighe straeten
ofte weep op verlies van 'tzelve baby-t, Ende de voorsz,
conventen naer insinuatie verclaeringe tiff to vorderen off zij
pareren willen ofte nyet, gevende dvoorsz. (edeputeerden
last, auetoriteyt ende apociael bevel om eenige andere be.
quaeme persoonen to stellen ofto delegeren ende commit .
teren in de cleyne steden ende andere plaetzen deer hem
luyden ongelegen zall zijn to compareren .

(Doze resolutie is vermeld in hot gemelde Register n° 180.
Prov. Archief.)

A. 7. Vergadering van 14 Junij 1580

Ie punt : „Om to hoiren losers eon concept gemaeckt
op de conservatie van de geestelickheyt ende haere goeden,
mitsgaders op de reformatie die men deshalven in de lan .
den van Utrecht sail stellen ende daerop to resolveren ."
(NB. Vergelijk A. 4.)

A, $ . (1580).

Instructie voor de G edeputeerden van de Staeten van
den Lande van Utrecht, die gecommitteert, zijn
om to besoingeren ordre to stellen ende toesicht
to nemen op de cloosteren ende conventen, zoo
van mans als vrouwen in den Lande van Utrecht
geleghen metsgaeders op haere goeden, ten eyn le
die well onderhoudon, geregiert ende geconserveert
moegen werden, ende voorts op, zulcke vordere
poincten, die geestelijcke goeden, beneficien en
officien, zoo ten platters Lande als in de Steden
etc. ende buyten die vijff (odtshuysen, golegen
concernerende zijn, waernaer zij, hen int eaerce-
ren van beer commissie zullen hebben to draegem
ende reguleren .
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1 . nIn Clan eersten zullen van nu voortsaen die Staeten
van Utrecht alle jaer drie persoonen committeren, als : vupt
elcke Staet en, die opsicht zullen hebben op de geestelijcke

goeden vande cloosteren ende conventen in den Laude
van Utrecht gefundeert ende geleghen om die bij den an-
deren to houden ende conserueren voor de gheenen die nu
in den conventen zijn off ter ordinantie van de Staeten
in gestelt zullen werden ende tot zulcke fundatie als daer
flu es off bij de Staeten gemaect zall werden naer gele-
gentheft van de zaecke, ende voorts op al zulcke andere
forme ende maniere als bier nae verclaert zall werden ."
2. (Dat zj driemaal 's weeks zullen vergaderen) .
3 . (Dat zij elk daarvoor jaarlijks zullen genieten 100

carolus gulden , die betaald zullen wordeu uit de opbrengst
der goederen) .
4 . (Dat hun een secretaris zal toegevoegd wordeu, wiens

tractement nader zal geregeld wordeu) .
5 . (Dat deze kosten zullen wordeu omgeslagen over

alle de conventen, zoo mans als vrouwen, to taxeeren naar
de kwaliteit en rijkdom van elk derzelve) .
8--8 . (Dat zij van deze conventen zullen opvragen een

staat en inventaris hunner goederen, alsmede hunne re-
keningen en andere bescheiden, die goederen rakende) .

9. (Dat zij, bemerkende dat in de administratie bedrog
is gepleegd, daarvan kennis zullen geven aan de Staten
of hunne (edeputeerden) .
10-11 . (Evenzoo indien er in bet laatst verloopen jaar

goederen zijn vervreemd, verpand of voor langen tijd be-
neden de huurwaarde verhuurd) .

12 . (Dat zij van de goederen der conventen afzonder-

lijke inventarissen zullen opmaken) .
13-14 . (Dat zij zullen adviseeren aan de Staten hoe

de bezwaarde goederen kunnen gelost wordeu en daarop de
goedkeuring der Staten zullen inwachten) .

15 20 . (Dat zij toezicht zullen houden op het verhuren
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der goederen door de bestuurders der conventen en dat bij
die verhuringen minstens een der Gecommitteerden tegen..
woordig moet zijn op straffe van nietigheid der hour),

21--24. (Dat „die van de conventen" jaarlijks rekening
zullen moeten doen en die fates opnemen en sluiten, ten
waere dat zij daerinne eenighe merckelijcke zwaricheyt bevonden,

die zij den Staeten zullen moegen aengeven om, haerl, advys ende
meyninge daerop gehoort, voorts tot sluyten vande zelve reke-

ningen geprocedeert to worden naer behooren.")
25. (Dat zij zullen toezien, dat de rentmeesters der con-

venten, zoo er die zijn, solide personen zijn of borg stel-
len voor hunne administratie en den eed afleggen,)

26 . „Item zullen metten eersten doen optekenen van
naeme to toenaeme alle persoonen die in de voorsz . con-
venten zijn ende aldaer onderhouden worden , zoo wel
geoirt als ongeoirt, metsgaders oock van degheenen die
buyten die conventen zijn ende bij 't zelve gealimenteert
ofte onderhouden worden ."

27 . (Dat zij zullen toezien , dat in de mannen • kloosters
geese nieuwe monniken worden ingenomen) .

28. (Dat zjj zullen adviseeren aan de Staten, hoeveel
personen er in de Jufferen- en Begijnen-conventen kun-
nen verblijven en onderhouden worden, in aanmerking
genomen de goederen flier conventen).

29, (Dat er jaarlijks eene attestatie de vita moet ge-
leverd worden van al de gealimenteerde geestelijken) .

30. (Dat in de Jufferen-conventen niemand mag op-
genomen worden buiten consent der Staten) .

31 . (Dat in de Begijnen-conventen niemand voortaan
mag opgenomen worden buiten toestemming der Steden,
waarin die gelegen zijn, volgens de ordonnantie daarop
speciaal gemaakt of to makes).

32 . (Dat zij in 't algemeen zullen doen naleven nlle
de ordonnantien der Staten over gemelde conventen en
hunne goederen, reeds gemaakt of nog to makes, en daar-
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toe kunnen bezigen- den dienst der Staten-deurwaarders of
panders> .

33----36 . (Dat zij van den Landcommandeur ende Ba-
1jer zullen opvragen de fundatiebrieven, en zorgen, dat
die zooveel mogelijk worden nageleefd, .alsmede een' staat der
goederenr on dat zij zullen toezien , dat er geene andere
personen daarin worden opgenoiuen . din die geschikt zijn
het. land to paard to dienen en den. Staten aangenaam
zijn .)

37 . »Jtem zullen oock voorsien dat ten platten Lande
gheen pastoiren,,, noch predican5ten meer gestelt worden
dan die b hemluyden daertoe geadmitteert ende beg,uaem
gskent zullenn weaen , Endee den gheenen die zij bevynden
zullen tar contrarie van dese gestelt to zijn,, zullen zij{1uy-
den terstont affatellen ende destitueren, hem interdice-
rende van Staeten . wegen , hem. die pastorye noch predicken
meer tonderwynden . welverstaende nochtans, dat den pa-
tronen, gifters ofte collatuers haerl, recht geconserveert zall
warden ende dat zij alzulcx in de plaetze van de gheenen
die gedestitueert zullen, weaen , andere. zullen moegen
presenteren ends t'diea eynde zall d'zelve patronen alzuleke
destitutie geinsinueert worden."
3$. „Item zullen alle pastoren ende andere, die eenighe

vicarien, beneficien ofte geestelijcke officien ten platten
Lande besitten, . in die naem van de Staten ordonneren
ende bevelen dat zijluyden binnen zeekeren redelijcken tijt
ouerbrengen den : staet,van de goeden tott die voorsz . pas-
torien, vicarien,, beneficien ofte officien behoorende, met
partinente: desaignatie van; de plaetze deer die gelegen zijn,
van de bepalinge,, van. de bruyckers, wet die in huyre gel .
den, hoe hooch die verhuyrt zijn ende aen : wie, ende voorss
als van andere vorens geseyt es, metsgaders wie collatoren
ofte gifters van de voorsz, pastorien,, beneficien ofte offi-
cien zijn, en zullen veer all die beer curen off pastoryen
nyet persoonlijck en bedienen noch aldaer en resideren,
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scherpelijck belaeten dat zijt zelue doen binnen zulcken
tijt als zijluyden hen daertoe ordineren zullen ."

39 . ~Ttem so verre zij bevynden, dat die collatoeren
werlijcke persoonen zijn, zullen dzaelue insgelijcx ordonne-
neren partinente staet over to leveren vande goeden, tot
die pastorien ofte beneficien thaerder collatie staende be-
hoorende in manieren als vooren ."

40 . »Item om van alTes to volcommelijcker geinfor-
meert to wesen , zullen zoo wel den possessoirs van de
pastorien ends andere beneficien ofte officien, als den col-
latuers ordonneren to exhiberen die fundatien die zij van
de voorsz, pastorien, beneficien ofte officien hebben, welcke'
fundatien zij zullen in eon registers doen registreren endsa
bij den secretaris doen authentiseren ."
4L „Item zoo verre eenighe hier inns weygerieh moeh-

ten zijn, die zullen zij daertoe moegen constringeren bij
peyne, ghyselinge, arrest van persoonen ends goeden, .
off bij zulcke andere middelen ale zij her toe bequa+em
vynden. zullen ."

42 . »Item om to weeten die fundatien ends gelegrentheyt
van de pastoryen , beneficien ofte officien , die ,juris pairo'
natus ecclesiastics zijn , zullen den officialen van den Dorm
proost ends archidiaken van Onde munster, St. Peters,
St. Jans, St. Marien ends oock van choorbiscop doen
exhiberen die registeren, die zij onder hemlnyden hebben
vans de pastoryen, beneficien ends offieien in den Lands
van Utrecht gelegen, zulcx zij die ten tijde vande laeste :
visitatie gehouden hebben, om daer vuyt geteyclient ende
geregistreert to wardenn tgeene zij tot claringe van de- zaeke
en t conservatie van de goeden dienlyck vynden zullen
ends voorder nyet."

43 . „Item daer zij bevynden zullen die gi~fte an siarn-
pele beneficien ofte oflicien toe to comer vo erlijcke per
soonen ofte oock geeste1 jcke in di=e qualiteyt als weerlijeke,
zavllen voorsien dat bet eon derdendeel vans then brmen
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die vruchten ofte incommen van de pastorie geappliceert
werden tot onderhoudt van de predicanten ofte ministers
ende andere kercke-dienaeren, ende die andere twee der-
dendeelen tot onderboudt van eenighe persoonen bequaem
om to studeren, die de collatuers dvoorsz, gedeputeerden
presenteren zullen die dzelve zoo verre zij bequaem zijn om to
studeren adwitteren ende daervan nootele doen maecken
ende registre houden zullen . Welcke geadmitteerde per-
soonen alsdan volgen zullen die twee deelen van de vruch-
ten van de voorsz, beneficien ofte officien, gedurende den
tijt dab zij in studio wesen zullen ende langer nyet, maerr
zullen die collatooren, naer dab alzulcke gepresenteerde
haer studium geabsolveert oft verlaeten zullen hebben,

eenen anderen bequaemen persoon in die plaetze den voorsz .
gedeputeerden moegen presenteren om geadmitteert ende
die vruchten van de twee deelen bij de zelue in studio
genoten to worden, zoo lange ende in man iere als voorsz, es ."

44, „Item opdat hier inne gheen fraude en gebuere
zall alzulcke gepresenteerde gehouden wesen alle jaer aen
't Collegie vande voorsz. Gedeputeerden ouer to senden cer-
tificatie vande plaetze, stadt ofte Universiteyt deer hij in
studio es, inhoudende den tijt wanneer hij deer gecom-

men es, hoe langhe hij deer gewoent heeft, ende in wet
faculteyt hij aldaer studeert, op peyne dat bij gebreke van
dien die vruchten voorden jaer dat hij zulcx nyet gedaen
en heeft verbuert zullen wesen, ende bijde voorsz . Gede-
puteerden geappliceert werden deer ende zoo zij dat ordon-
neren zullen ."

45 . „Item zullen die voorsz, persoonen die tot zulcke
beneficien gepresenteert zullen werden, ten minsten oudt
moeten wesen seuen jaeren ."

46 . „Ende oft gebuerde dat eenighe collatoiren in
gebreke weeden van binnen den tijt van ses maenden, tot
alzulcke beneficien iemanden to presenteren, zoo zullen
teynden dzelve ses maenden die vruchten van eon halff' jeers
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verbuert wesen, om bij 't collegie geemployeert to werden
deer zij des ordineren zullen."
47 . ,,Ende zoo verre zij in gebreke zijn binnen een jeer

yemanden tot alzulcke beneficie off officie ledich geworden
zUnde to presenteren , zoo zullen die vruchten vans geheel
jeer verbuert wesen ende zullen alsdan dvoorsz . gedepu-
teerden tvoorsz, beneficie ofte officie yemant die bequaem
es, gehouden wesen to confereren om in studio daerop on-
derhouden to worden ende dzelve dvoorsz, twee deelen
vande vruchten responderen ter tijt toe bouen verhaelt ."

48. „Item zullen die gedeputeerden steel macken van
alle die goederen ende incommen vande kercken zoo well
ten platters Lande als inde Stadt ende Steden vanden
Lande van Utrecht gelegen, to weeten zoo well parochiale
als collegiaele, die vijff (odtshuysen ofte kercken binnen
U trecht alleen vuytgesondert :"

49. „Item den voorsz, steel gemaect zy nde, in manie-
ren als bouen vande goeden vande conventen ende cloos-
teren geseyt es, zullen deer van den Staeten rapport doers
om daervan gedisponeert to werden, zoo zij bevynden zul-
len oirbaerlijck to zijn ."

50. »Insgelijcx zullen sleet maecken van alle goederen
die eenighe broederschappen inde yoorsz, kercke gelegen
toecommen ofte competeren ."

51 . ,, elijcken sleet zullen maeken 1) van alle pastoryen,
benefkien ende officien inde kercken binnen de Stadt ende
Steden vanden Lande van Utrecht gelegen ende gefun-
deert ende hemluyden die fundatie daervan doers exhibe-
ren ende hem voorts in alles reguleren in manieren als

1) Het register of manuaal (van 1583?), waarin die opgaven (met
enkele fundatiebrieven) zijn to zamen gebracht, is aanwezig op het
prov. archief n° . 191 (bl . 49 van den gedrukten Inventaris) ; de vi-

carien in de stad Utrecht zijn hierin echter niet opgenomen .



510

	

Bijlage ,9 $ .

vande beneficien ten plat,ten Lande geseyt es ende den
Staeten van alles rapport doen ten fyne bouen verclaert ."
52 . Item alzoomen verstaet dat veel beneficien ende

geestelijcke officien , zoo inde steden als ten platten
;Lande gelegen, gesupprimeert ende die goeden daer van
verdonckert ende tat weerlUcke zaeken geemployeert zijn,
,soo zullen zij hem neerstelijck daerop informeren om die
goeden die daertoe behoort hebben , weder to voorschijn
to doen brengen om ter ordinantie vande Staeten tot
(odtvruchtige zaeken geappliceert ende gebruyct to wer-
den ende om bier toe to geraeken , zullen hen moegen
d©en exhiberen ells fundatien, kercken-registren, reken-
schappen ende prothocollen, metsgaeders die regiet-ren vande
ofaialen vooren verhaelt ende zulcke andere als daer
:vuyt zij zullen menen die waerheyt vande zaekke to moe-
gen vernemen."

58 . ~Su11en bier op oock hooren die oudste snde ge-
qualificeerste vande dorpen ende parochie daer men ver-
moet . dat eenighe beneficien gesupprimeert zouden inoegen
wesen" .

54 . ,,Item en zullen hen die goederen ende zaeken
vande vijff { odtshuysen nyet moegen onderwynden voorder
den bier naer verel-aert staet ."

55 . „Ende eerst zullen de zelue vande vijff godtshuy-
sen doen ouerleueren d'acte daer bij zij belouen zullen
gheen goeden to veralieneren, belasten, noch bezwaeren
naer vnlgende die forms die hemluyden daervan geleuert
es, of geleuert zall worden ."

56. „Item zullen dzelue . vande vijff Glodtshuysen doen
exhiberen staet vent wassch, olie ende wijn, dat zijluyden
in haer kercke to gebruycken plegen, ende bij prouisie
hot equivalent vaudien bijde voorsz . God,teh.uysen doen
npbrengen wn geappliceert to , worden tot onderhoudt vim
predican-ten vande etadt Utrecht volgende dordinantie
vande Staeten daer aff .gemaect ."
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57 . „Item zullen noch die vande voorsz, vijff (od-ts-
huysen doen opbrengen staet -vande goeden aende costen
die zij aen choralen plaegen to costs to leggen, em tot eon
semtlnarium geappliceert to werden, veer eerst-van xxv per-
soonen vuyt dzelue choralen to kiesen , zoo verre die tot
atuderen bequaem zijn, indien nyet, van amore bequaeme
jonge borgers kynderen deser stadt Utrecht ofte van an'
dere steden ends dorpen vanden Lands an Utrecht
volgende die speciaele ordinantie daerop -gemaeat ends to
maeken ."
58 . „Item zullen die vande voorsz, vijff Godtshuysen

doen leueren pertiiiente speeiftcatie van ells die viearien
ends andere cleyne benefihien ends o cien die in haer-
luyd@r kereke gelegen zijn ends vande gheeue die dzel*e
jegenwoordelyck bositten metsgaeders den taet vane
goeden deer toe beho rends ."

59. „Welv.erstaen a dat off die vande vijff Uoidtshuy-
se t Jiem bier inns weyger eh moehteu laeten vyuden ends
dat :die voorsz . god puteerden hem listen dwickyen dat xij-
luyden :den staet vande goederen ends incemmen va -
dien nyet bequaimelijok zouden connen geerijgen vande be-
sitters vande voorsz . vicarien, bon of cien ends offcien,
dat zij dzelve van henuluyden oook zullen moegen eyschen
ends ingevahle van weygeringe deer toe moegen constrin-
geren ."

D. „Item zoomen verstaet dat sedert date dat die
Staeten haer ordi tantie opde -geeste1 jckheyt ends beers
.goeden gearreateert hebhen, vole vicarien, beneficien ends
olden lade vijff Goidtshuysen ledich geworden zijn, zul-
len hem daerop .informeren, end€ en wye dselue geoan-
fereert zijn, ocn die informatie gesien deer inns godaen
fe worden volgende tgheene die Staeten alrede deer op
,geordonneert hebben ends noch vo©rts -ordonneren sullen ."

61. ,,Item zullen veins geaeralijek executeren ells or-
dinantien bijde Staeien gemaeet ofte noch to maeoken
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opde geestelijckheyt ends beers goeden deer van zij spe-
cialijck gelast zullen werden ."
62 . „Item zullen geauctoriseert zijn ells haer bevelen

met peynen to valideren ends bevestigen, bet zij pecu-
nieel oft van ghyselinge, arrest van personen ofte goeden,
oock ran schutten in huysinghe to stellen, ends zulcke
andere als zijluyden bequaemst vynden zullen om den moet-
willigen tot obedientie to moegen constringeren ."

63 . „Item zullen in ells zwaricheden haer recours
moegen semen tot den Staeten ofte haerluyder Gede-
puteerden ."

64 . „Item zullen van alles pertinence notule does maec-
ken ends register houden, zoo dat tallen tijden voerde
Staeten zullen moegen verautwoorden vent gheene bij hem-
luyden geeaen oft gedecreteert zall wesen ." 1)

65. „Item oft gebuerde dat hem eenighe bijde ordi-
nantie vends voorsz, Gedeputeerden bezwaert vonden,
zullen die redenen van haerluyder bezwaernisse aende
voorsz. Gedeputeerden moegen remonstreren, die dzelue
ouernemen, ends zoo verre zij die pregnant vynden haer
ordinantie veranderen oft reformeren zullen moegen, ends
indien zij die nyet pregnant vynden, zullen die aff moegen
slaen . Earls indien partyen deer merle alsnoch nyet to
vreden zijn, zullen haer grieuen den de Staeten moegen
to kennen geuen, mer des nyet jegenstaende bij prouisie
dordinantie, zoo verre die reparabel es, gehouden wesen
to voldoen off pareren, ter tijt toe antlers bijde Staeten
geordonneert zijn zall, ends zoo verre eenighe partyen
bevonden worden frivoelijck ends sonder merckelijcke rede-
nen hem ouer dordinantie vends Gedeputeerden beclaecht

1) Deze notulen zijn gedeeltelijk nog aanwezig op bet prov . archiet

to Utrecht, loopende van 13 Sept . 1581 tot 23 Februari 1592. (Re-
gister n° . 187, peg. 48 v . d. gedrukten Inventaris .)
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to hebben, zullen bijde Staeten in een amends geslegen
worden naer gelegentheyt vande zaeke ."

(Prov. archief, Register n ° . 186, fol . 31 41 voor-
meld . -- Van daze instructie bestaat, in een register : Col
lectie Booth, n° 445, op hot prov, archief nog een ander
afschrift van nagenoeg gel jkluidenden inhoud, bevattende
67 artikelen, vastgesteld den 27en en 28en October 1586,
dock aan hat hoofd voerende list jaartal 1587.)

Achter dit stuk volgt onmiddellijk (fol . 41Y 45) list
volgende

A. 9 . „Die vande vijff Ecclesien, gesien ends gelesen
hebbende die Instructie voor die Gedeputeerden, die opsicht
zouden hebben op die geestelijckheyt ends haere goederen
etc . , bevynden te$ect vande zelue in veele poincten to
repugneren die translatie vande temporaliteyt, daer bij
die geestelijckheyt belooft es bij haere vrije administratie
ends onderwyndt van haere goederen, jurisdictie ends
gerechticheden to laeten ends gebruycken . Item die
pacificatie van C endt, generaele Unie, satisfactie van z jne
Excellencie den Staeten van Utrecht gegeven, naerder
Unie, religions-vrede ends besonder 't scrijuen van zijne
Excellencie, daer bij die vander stadt expresselUck geinter-
diceert es die vijff Godtshuysen to molesteren ofte hem-
luyden die goederen vandien to onderwynden, wesende
van date den 20en Augusti (15)80 . -- Waeromme die an-
dere Staeten hem!uyden behoiren to reguleren achter-
volgende dzelue contracten, zoo solempnelijck gemaect
ends bezwoeren als zijnde juris gentium ends diensvol-
gende die bevelen van zijne Excellencie ends insonderheyt
aengesien die qualiteyt die hj dragende es, ends zulex die
vande geestelyckheyt to laeten die vrije administratie van
haerluyder goederen, nyettemin voor zoo veal ale aengaet
die vijff Goidtshuysen ends haerluyder suppoosten zijn to
vreden den Staeten to leueren seta van haerluyder goe-

Bijdr. en Meded . IV .

	

33
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deren nyet to alieneren zoo die bij hemluyden geconsen-
teert es , daer merle zij verstaen dat alle dandere poincten
hemluyden betreffende genochsaem beantwoort zijn, ende
voor zoo veel als aengaet die secundare clergie .

Ende eerst op die intitulatie en weten nyet dat eenighe
bij hemluyden gecommitteert is tone besoingie in die
zelue instructie .

le, Opt eerste zijn to vreden een vuyt den haeren to
committeren, die zullen opsicht hebben opde goederen
vande tweede clergie (wesende buyten die vijff (oidts-
huysen , haere suppoosten ende andere gepreuiligieert om
in dese besoingie nyet begrepen to werden), ten fyne
dzelue goederen zullen wesen geconserveert tot behouff van-
de conventen respectivelijck . Welverstaende dat zij nyet
vorder zullen hem die zaecke vande conventen intromit-
teren ende besoingeren antlers dan hiernae gespecificeert
ende geapostilleert es .

2e. Opt tweede dat zij voor noen alleen zullen besoin-
geren drie uren, ende aengaende die gagien dunct dat ge-
noch waere, dat yeder vande (edeputeerden sdaechs toe-
geleyt wordt twee stuvers, ende beroerende den secretaris,

datmen hem nae zijn besoinge zah sallarieren .
(3e_24e punt, loopende over art, 3-28 van de gecon-

cipieerde instructie, zijn van minder aanbelang en meestal
toestemmend beantwoord .)

25e. Opt 29e, 30e ende 31e. Soo mijn heeren beduncken
dat zij antler ordinantie hebben ende statuyten, ende oock
weerlijcke ouericheyt den Rijcke subject, datmen hem-
luyden daeromme behoort ongemolesteert to laeten belan-
gende d'administratie van haerluyder goederen .

26e . Opt 32e. Alzoo dit articule es tegens die satisfactie
ende daer en bouen preiudiceert die gerechticheden ende
jurisdictie van die Archidiaconen vande vijff C odtshuysen
ende oock vande patronen, zoo geestelijck als weerlijck,
behoort' deromme dit articule vuyt dese instructie gelaeten
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to worden , en weeten oock nyet van eenighe wettighe
ordinantie in dese gementioneert .

27e. Opt 33e fiat tot conservatie vande goederen van
een yegel~ck zijn gerechticheyt ende sonder costen vande
possessoirs .

28e. Opt 34e fiat, indien die patronen ofte collateurs
daer kennisse van hebben ende oock sonder costs vande
zelue .

29e. Opt 35e fiat, daer die zijn ende sonder costen als
vooren .

3oe. Opt 86e fiat bij maniere van justitie, ten waere
zij hem bij eerie en purgeerden die nyet to hebben ofte
nyet to weeten waer die gebleuen zijn .

31e . Opt 37e Batmen die officiaelen vande Archidia-
kens ende Choorbischop zoude moegen affeyschen visie
vande Registren van die fundatien ende goederen in Bees
gementioneert, indien zij eenighe hebben, oock extracten
vuyt haer registren van visitatie, voor zoo veel die goe-
deren ende fundatien zoude moegen aengaen .

32e. Opt 38e, 39e en 4oe . Alsoo dzelue zijn geheel con-
trarie bescreuen rechten, satisfactie, religions-vrede, tscrij-
uen van zijne Excellencie ende tenderen tot preiuditie van
veal particuliere persoonen, zoo behoortmen dzelue ach-
terwegen to laeten .

33e . Opt 41e en 42e. Soo verre die Collatoiren in ge-
breke bleuen van binnen behoorlycken tijt to confereren,
zallmen hem reguleren nae bescreuen rechten .

34e. Opt 43e, Soo ver die verstaen wordt vande fa-
bryck fiat bij middel van justitie ende bij zoe verre anders,
es derinne versien hier vooren .

35e. Opt 44e . Alzoo Bit articule schijnt to repugneren
die meyninge vande Staeten, die es die goederen to con-
serueren ende een yeder in zijn gerechticheyt to bescer-
men, zoo behoortmen Bit articule achter moegen to laeten .

36e . Opt 45e. Datmen die goederen in desen geroert
33
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nyet behoort to onderwynden , zoo die van antler natuere
zijn dan andere geestelijeke goederen, loch zoo verre die
broederschappen willichlyck in dese accorderen , fiat .

87e . Opt 46e fiat bij die C edeputeerden tot conser-
uatie als vooren .

38e . Opt 47e en 48e . Indien eenighe goederen bevonden
worden gesupprimeert to zijn , fiat prout in articulo . Omme
die to employeren achtervolgende die fundatie ende redi-
geren tot haer eerste natuer .

39e. Elude aengaende die andere articulen tot het 25e
articule toe incluys, seggen dat dzelue hier vooren beant-
woordt zijn ende belangende dordinantie int 55e articule
aengetogen, seggen dat zij dzelue ordinantie altijt gecon-
tradieeert hebben, gelijck zij als noch contradiceren ende
voor gheen ordinantie en houden, vermits dezelue naer
alien rechten ende insouderheyt voorgaende contracten, met
auctoriteyt vande Ouericheyt gemaect, nyet mach subsis-
teren, zoo die twee Staeten tot preiuditie vande derde
nyet en moegen statueren oft ordonneren .

40e . Opt 56e. Seggen als vooren opt 27e articule ge-
seyt es .

41e . Opt 57e ut s .
42e . Opt 58e fiat .
43e . Opt 59e fiat vande besoingien die zij doen sullen

achtervolgende dapostillen .
44e. Opt 60e. Vynden tzelue goet, vuytgesondert die

clausule beginnende „maer desnyettegenstaende etc ." Daer-
op die friuoel claegers tot vertrecken vande ordinautie een
mulcte zouden moeghen gestelt worden.

A. 10 . Vergaderiug van 24 October 1580 .

VIIe punt . Alzoo dye vijff ecclesien ende eenighe an-
dero d'ordre vande geestelickheyt ende haeren goeden
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gemaeckt houden voor null ende van onweerden, oft dye
Staten verstaen de voorschreven ordinantie staende to hou-
den ofte nyet. Ends in gevalle jae, oft nyet geraeden en
waste dselue to doen approberen bij 't collegie vande naer-
der Unie, zoo sijn Excellentie dye saecke aen hemluyden
schijnt geremitteert to hebben .

Opt 7e hebben dye vande Ridderschap ende Steden ver-
claert dat zij van intentie zijn dye ordinantie in dit arti-
cule geroert staende to houden, ende datmen (lye zall
doen approberen bide Unie, ende hebben omme dye ap-
probatie to vervolgen gedeputeert Frederick Vuyten Engh
ende Maximiliaen Baecx .

A. lObis. Vergadering van 31 Mei en 10 Augustus 1581 .

Anno 1581 op den lesten dach May zoo zijn die drie
Staeten slants van Utrecht bescreuen ende vergadert ge-
weest, omme eyntelijck tapproberen dinstructie gemaect
voorde Gedeputeerden, die opsicht zullen hebben opde
goederen vande conuenten, ende naer lange communi-
catie daerop gehadt, es doze zaeke gecontinuert ende dat-
men die steden copie van dose instructie doen zall, dock
hebben vermits tverloop vande conuenten van Oostbrueck
ende Reguliers goet gevonden, dat die Gledeputeerden lest
gecommitteert, naementlijck mr . Johan van Schade, Class
van Oostrum ende Peter Foeyt ordre stellen sullen op die
zelue twee conuenten ende metten eersten disponeren,
zoo opde alimentatie als andersins. Actum ut s., ende was
onderteeckent Lamzweerde .

Daer nae opden thienden dach van Augusto zoo heb-
ben die Staeten slants van Utrecht naer voorgaende be-
serJvinge, persisterende bij voorgaende resolutie last ge-
geuen ende gecommitteert, ende committeren bij desen
Mr. Johan van Schade, Nyeclaes van Oostrum ende
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Peter Foeyt, om volgende dese voorgaende instructie
opde geesteljckheyt ends haere goederen to besoingeren .
Actum ut s., mij present. (Ondert.) Lamzweerde .

A. 11. Memorie van tgheene die vande Ridderscap, Stadt
ends Steden vanden Lands van Utrecht versoec-
ken, dat die vande geestelickheyt generaelijck ends
particulierlijck zullen voorcommen, volgende dor-
dinantie ends resolutie vande Staeten, tot meer-
mael ends merckelijck op den lien Augusti anno
(15)81 1 ) genomen ends opde peyne deer inns
begrepen .

I . Inden eersten dat zijluyden den Staeten zullen le-
ueren behoorlijcke acts, deer bij zij zullen beloouen ends
hemluyden souf santelijck tot genougen vande Staeten rer-
bynden gheen goeden to zullen veralieneren, vercoopen,
belasten noch bezwaeren, versetten noch in pantschap
geuen, ten zij bij belieuen van de Staeten ofte haere Ge-
deputeerden, ends zoo verre zijluyden des nyet prompte-
lijck en doen, Batmen bij openbaere publicatie ends zulcke
andere middelen, deer inns zoo zall versien als die voorsz .
twee Staeten raetzaem vynden zullen .

II . Item Bat zijluyden die prebenden die tzedert top-
rechten vande ordinantie bijde Staeten, gearresteert den
29en Julij anno ( .15)80, gevaceert 2 ) zijn ends voortsaen
zullen moegen vaceren, confereren aen persoonen den
Staeten aengenaem ends die bequaem zijn ofte apparen-
telijck zullen worden, die Landen dienst to doen, hetzij
als rechtsgeleerden met raedt, ofte met waepenen to peerde
in zaeke van oorloghe der gemeen Landts bescherminge
betreffende, sonder eenighe distinctie to maecken van edel

1) Zie Bijl. A. 10 $ .
2) Zie Bijl . A. 4 .
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ofte onedel, al aebtervolgende 't 3e articule vande gene-
raele ordinantie, ends zoo verre zij eenighe prebenden ter
contrarie van dese geconfereert hebben, dat zijluyden de
collatie vande zelue casseren ends to nyet doers ends die
prebenden aen andere gequalificeerde confereren op peyne
dat zoo verre zjluyden zulcx nyet en doers, dat die Stae-
ten die voorsz, prebenden an bequaeme persoonen zullen
confereren , dat zij hem voortsaen oock wachten eenige
possessie op collatie van prebenden to geuen ten zij hem-
luyden alvoorens bij acts under de handt vanden secre-
taris vande Staeten gebleken zij, dat die persoon die de
possessie versoect, den Staeten aengenaem ends bequaem
zij ten fijne voorsz .

III . Dat zij oock den gheenen die eenighe prebende
geaccepteert zullen hebben ends ouder zijn den l8 jaeren,
doers verclaeren aende Staeten ofte haere gedeputeerden
in wet manieren zijluyden voortsaen het Landt dencken
to dienen, to weeten ale rechtsgeleerden ofte met waepenen
ends daervan acts maeken met behoorlicke instructie etc .
IV . Item dat zijluyden hun in dese voorts zullen drae-

gen volgende zulcke ordinantie als die Staeten ofte beer
gecommitteerden airede gemaect hebben oft noch maeken
zullen .
V . Item dat zijluyden binnen zeekeren tijt ouerleve-

ren tgetall van ells die vicarien, beneficien ends officien
die in haerluyder kercken gelegen zijn met partinente
Staeten ends merckelijck vande goeden daertoe behoo-
rende, waer die gelegen zijn, wet die jaerlicx gelden, etc.
VI . Item dat zijluyden oock specificeren wet vicarien,

benefi~ien ends ofcien in haerluyder kercken ledich ge-
worden zijn zedert date vande voorsz, ordinantie vanden
29en Julij anno 1580 ends aen wie zij die vergeuen heb-
ben, Ende zo verre die den Staeten nyet aengenaem zijn,
dat zij andere dermede versien, ends voorts gedaen to worden
naer inhoudt vast 3e articule vande voorsz, generaele or-
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dinantie, to weeten tot onderhout van ministers van Goidts
woordt ofte andere gelijcke professie daert landt mode
gedient mach werden als int voorsz . articule.

VII . Item dat zijluyden binnen zeekeren corten p&
remptoiren tijt ouerleueren den staet vande goeden be-
hoorende tot die choralen ende tgheene dzelue jaerlicx
gecost hebben tonderhouden om geappliceert to werden,
neffens eenighe andere beneficien tot oprechtinge van eon
seminarium volgende 't 4e articule .

VIII. Item dat zijluyden insgelijcx partinentelijck ouer-
leueren den staet van tgheene zijluyden jaerlicx als wasch
ende olio, metsgaeders aen wijn in haerluyder kercke plaegen
to behouuen, om volgende 't 5e articule vande voorsz . ordi-
nantie geappliceert to worden tot onderhout vande mi-
nisters van Goidts Woordt, tar tijt toe dat inde parochie
kereken zoo veal beneficien gevaceert zullen wesen, dat~
men die voorsz, ministers ende dienaers derop bequaine-
ljck mach onderhouden .
IX. Item dat die Canonicken ende andere vicaryen

oft andere gebeneficeerde die concubijnen bij hem hebben,
dzelue van hem settee ofte ten echte nemen op pane ads
int 10e articule vande voorsz . ordinantie .
X . Item dat zijluyden leueren staet vande incommen

van haer arme prouens, met hat getal ende naemen vande
zelue arme prouens, ende die dzelue flu genieten, om inde
generaele ordinantie, diemen ouer die armen maecken tall,
derop regardt genomen to werden zulex behoort .
XI . Item dat die official.en vande vjff kercken exhi-

beren die registren die zij gehouden hebben van alle pas-
toryen, beneficien ende officien int Landt van Utrecht
gelegen, zulcx die under haer respective jurisdiction behoort
hebben, ende deer bj den staet ende den inventaris vande
goeden daertoe behoorende zulcx zijluyden die bijde visi-
tation bij hemluyden geeaen bevonden hebben .

XII . Item dat zijluyden voortsaen zullen resideren naer
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ouder gewoente, ten waere zjluyden in dienst vanden
Lande van Utrecht, ofte van de geunieerde prouincien
bij consent vande Staeten gebruyct worden volgende 't
26e articule .
XIII. Item dat zijluyden ordre willen stellen opde be-

talinge van haerluyder schulden .
XIV. Item dat zijluyden hem wac ten van eenighe

prebenden meer to coopen ofte vercoopen, op peyne dat
die helft vande penninghen daer van gecommen off pro-
cederende geappliceert zullen werden tot afflossinghe vande
schulden vande kercke daer tbeneficie gelegen es, vol-
gentle tlaeste articule van de voorsz . ordinantie .
XV. Item dat voortsaen alle die gheenen die bijde

vijff goidthuysen inde vergaederinge vande Staeten com •
men zullen, gehouden zullen worden to verzaeken den
Paus ende den Coninck van Spaengien met alien hae-
ren aenhanck, als wesende bijde generaele Staeten gehou-
den voor capitael vianden vanden Lande, volgende dordi-
nantie vande gedeputeerden van zijne Excellencie geap-
probeert.
XVI. Item dat zijluyden voorss generaelijck obserueren

ende onderhouden alle tgheene inde voorsz, generaele
ordinantie vanden 29 dulij anno 1580 in haer ende haer
suppoosten regardt geordonneert ende gestatueert es.
XVII . Item insgelijcx alle tgheene bijde instructie,

gedresseert op de administratie ende conseruatie van goes-
telijcke goeden geordonneert ende gestatueert es .
(Register n° 186 voormeld : fol. 60v_62' . op hot prov .

archief.)

A, libie . Plakkaat van 26 Augustus 1S81, houdende ver-

bod van het exerceeren der Roomsche religie

enz. Zie Van de Water, Utrechtsch Plakaet-
boeck. I. pag. 350 .)
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A. 12. Redressement op de geestelijke goederen .

Vergaderingen van 18---28 October 1586 .

Beschrijvinge jegens Dynsdach den 18en Octobris 1586 .
le punt van beschrijving (ioopt over andere taken .)
2e punt, Item alsoo Zijne Excellencie, omme to reme

dieren opt vertooch dselve van wegen het Nationals tiy-
nodo gedaen, ten eynde ordre gestelt soude worden op
de geestelijcke goederen, ends besonder opts alimentatie
van de dienaers des Woorts (oidts ten platters Lands mits-
gaders die Schooltneesters ends costers, - mijne heeren
van den Raidt van State aengeschreven heeft dat zij daer-
inne versien ends tot dyers eynde een Directie-carver over
die geestelijcke goederen instellen souden , ends dat den
voorsz. Raidt van State, considererende dat die Staten
daerinne to seggen ends disponeren hadden tselve den
Staten hebben doers remonstreren ten eynde zij daerinne
promptelijck ordre souden willen stellen, soc sij anders-
sins geoersaect souden wesen daerinne zelffs mette bests
iniddelen to versien, ends dat oick goetgevonden es, desen
aengaende metten voorsz . Raidt van State in communi-
catie to treden ends eenen voet to ramen, daermede
op alles versien soude mogen worden ends dabusen die
tot noch toe geweest zijn wechgenomen, volgende tproject
daervan metten gedeputeerden van de voorsz . Raids van
State op behagen van de Staten gemaect, waervan copie
hierbij gaet, - Sullen die leden van de Staeten, daerom
opt zelve concept believers hun oppinie ter dachfaert inns
to brenghen ofte over to senders ends advyseren wye
ends wat personen die Staten verstaen to committeren
tot directie van de voorsz, geesteljcke goederen ; oick
wat Rentmeester, Secretaris ends Duerweerder, ends to
horen wie daertoe sij de voorszz gedeputeerden opgeteec-
kept zgn .
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(in margine : Redressement opte geestelijcke goederen .
A.lsoo Zijne Excellencie belieft heeft zekere aenge-

ven hem goeaen van weghen die gecommitteerden van
den Synodo nationael ten fijne ordre gestalt soude worden
op de geestelijcke goederen ende insonderheyt opte alimen •
tatie van de Predicanten des goddelycke Woorts, school'

meester ende costars van de stadt , steden ende Landeis
van Utrecht, over to senders aen mijne heeren van den
Raidt vau State binnen Utrecht, ten eynde dselve eenen
goeden voet ramen ende zekere instructie installers sou-
den nade welcke dvoorsz . geestelijcke goederen ende
den aenhanck vandyen souden mogen worden geregeert
bij sekere personen tot directie van de zelue goederen
to committeren ; Ende dat dzelue heeren van den Raidt
van State goetgevonden hebben die missive van zijne
voorsz. Excellencie ende tvoorsz, aengeven, daer mijne
heeren van Meetkercken, Raidt van State neffens zijne
Excellencie ende President van Vlanderen, ende den Heere
van Brakel , hooft van de finantie neffens zijne voorsz .
Excellencie to doen communiceren den Staten van den
lande van Utrecht op dat daerinne promptelijek versien
soude mogen worden, - Soo ist, dat dvoorsz. Staten, heb-
bende nyet meer tar barters genomen, gelijck zij alsnoch
en doen, dan om int geene voorsz, es to versien, maer
dat d' executie van dien dear gebreke van behoorlijcke
auctoriteyt achterweeghen gebleve is, goat ende noodich
gevonden hebben hierop matte voorsz . heeren van Meet-
kercken ende van Braeckell in communicatie to doen traders
bij haere gedeputeerden om eenen goeden ende gewisschen
voet te .doen ramen ende coneipieren, bij dewelcke int voorsz .
aengeven naer behooren versien mach warden, alles op
behagen nochtans van de voorsz . Staten .)

I . Ende eerstelijck is goat gevonden dat men volgende
voorgaende Resolutie d' openbare exercitie vande gerefor-
meerde Religie in de stadt, steden ende Landen van
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Utrecht allomme in trays does brenghen zall ende be-
sonder op plaetzen, daer d' zelve ale noch nyet en is .
Ende dat men tot dyes eynde alien Pastooren ende
predicanten, schoolmeesters ende costers, die sick nyet
geconformeert en hebben matte kercken van dandere ge-
unieerde provintien off hen noch en willen matte zelue
eonformeren, datelijck destitueren zall ende andere vande
gereformeerde Religie in huer plaetzen stellen . Mite dat
nyemants int perticulier in hun consciehtie zall worden
ondersocht ofte oick gedwonghen tot eaercitie vande voorsz .
Religie .

(in margins: :Dye Staten gehoort het concept int articule
gementionneert, seggen opt le articule dat zij tselffde goat
vinden, mite dat men daer bij voegen zall dese woorden
Welverstaende dat soo wanneer die kercken van gerefor-
meerde predicanten versien zullen zijn ende ordre gestalt
op haer onderhoudt, dat alsdan die gecommitteerden tot
directie van de geestelijcke goederen aduyseren sullen opt
geese men die pastoren die wel gevolcht hebben die leers
van de christelJcke gereformeerde religie, maer haer noch-
tans matte andere kercken int stuck van de kerckelijcke
discipline nyet gevoecht en hebben ende sick van nu voort-
aen matte gereformeerde kercken nyet begeren to confor-
meren tott een propijn cite andere sae gelegentheyt vande
zaecke soude moegen toeleggen, Waerop die vande ridder-
~chap, vuytgesondert Zudoert, verclaert hebben, dat men
die pastoren, die gepredict hebben vuyten ouden ende
nyeuwen testaments volgende die placates ende haer nyet
en begeren conform to maecken mattes anderen kercken,
met behoorlycke alimentatie soude behooren to versien .
l)aerop die twee Staten zeyden to persisteren bij haer re-
solutie, verstaende dat alsoo men con cluderen moat matte
meeste oppinien, dat die Ridderschap volgen most .)

II. Ende ouermits die middelen gedestineert tot on-
derhoudt van de dienaers, schoolmeesters ende costers,
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soo in de Stadt Steden als ten platten Lands zeer sober
zjn, zoe es goat gevonden, dat men eenighe dorpen naest
bij den anderen geleghen bij malcanderen combineren zall,
welverstaende dat die combinatie gheen plaetze hebben
zall in regart van de dorpen , daer den incomes van de
pastorye ..goederen soo veal bedraecht als hat onderhout
van een predicant bedraecht.

(in margine: Het 2e articule is goat gevonden .)
III . Is vorders geadvyseert dat men volgende voor •

gaende resolutie oprichten zall een Seminarium, begin-
nende van 24 jongers twelck vermeerdert zal worden tot
48 toe volgende tcontract mettie vijff collegian daervan
gemaect .
IV. In welcke Seminarium zullen oeek geadmitteert ende

ontfangen moegen worden die geese, die eenige vicaryen
wesende jus patronatus hebben ende die vruchten daer-
van genyeten , die welcke strecken sullen in minderinghe
van haer onderhoudt bij haer ouders ende vrunden to
suppleren , sonder twelcke men hem!, anders int voorsz .
Seminarium nyet ontfangen en sail .

(in margine : Het 3e ende 4e articule zijn oick goetge-
vonden. Dan die van Amersfoort, RRhenen ende Wijck
hebben verclaert dat haerl, meesters geresolueert wares
d' adniinistratie vande geestelijcke goederen in haer ateden
thugs behoorende zelffs een haer to behouden, mogende
lijden dat die stadt van Utrecht van gelijcken doet . Mits dat
zij vuyten incom men vandyen haerl . geestelijcken behoor-
lijcke alimentatie vuytreycken sullen ende dat zij bet su-
perplus employeren zullen totten dienste Goidts, semina-
rium ende den armen . Dat zij daerover elcx eases Rent-
meester stellen sullen vande religie i die ells jeer zijne
rekeninge voor de Magistrates van de voorsz, ateden re-
spectyvelijck does sullen, van welcke rekeninge zij aende
Directie-carver ells jeer dubbeit oversenden sullen om bij
de selue geexamineert to worden, opdat die Staten mogen
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zien off die penningen tot anderen fyne geemployeert
hebben , ende dat zij oick verstaen dat haerl, predicanten
soeveel onderhouts behooren to hebben als die predicanten
binnen die stadt Utrecht hebben, weleke verclaringhe bij
de Staten gehoort, hebben gepersisteert bij den texten
van darticulen, begerende dat die steden (om alle ver-
loop in de geestelijcke goederen to voorcomen) haer daer-
mede souden willen conform maecken ofte tdifferent to
submitteren ears Zijne Excellencie om bij de zelve gede-
cideert to worden , waertoe dye steden verclaerden gheen

last to hebben, maer dat zij tselffde haere principaelen
communiceren souden ende daervan rapport inbrengen
inde toecomende weecke ofte opte naeste beschrijvinghe .)
V. Dat alle de goederen van pastoryen ende vicaryen,

capellen , broederschappen, kercken ende costerye-goederen,
ende voorss alien anderen beneficien inde kercken , soe wel
in de stadt, steden, als ten platters laude (alleen vuytge-
sondert die vijif collegian), mitsgaders die penningen, die
die voorsz. vijff collegian contribueren tot onderhoudt van
de ministers inde staet, achtervolgende taccort zullen ge-

bracht worden in eene masse, dock distinctelijck ende
onder verscheyden capittelen van ontfanck, daervan die
ministers, schoolmeesters ende costars onderhouden zullen
worden .
V7 . Ende see verre dvoorsz . goederen oft den incom-

men vandyen nyet bastant genoech en zijn totte bouen-
genoem le onderhoudinge, zalmen teort vandyen vynden
vuyte andere geestelijcke goederen ende namentlijck vuyte
monicke-goederen .
VII . Over alle weleke goederen gestalt zall worden

eenen rentmeester, die van zijn administratie verautwoor-
den zall aen de Directie-cancer hiertoe to ramthu .

(in margine : Het 5e, 6e en 7e articule vast voorsz. con-
cept is goetgevonden, welverstaende dat derinne nyet
gecomprehendeert en sullen w esen die goederen gedesti-
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neert tot reparatie ende onderhoudinge vande kercken
ende totters potters ende armors . Die cleyne ateden hob •
bon gepersisteert bij haer resolutie opt 3e en 4 e articule
gegeven , dwelcke oick dienen zullen op de navolgende
articulen vent' voorsz . concept . Daerjegena die Staten
verclaert , hebben als bouen , to woofers dat die ateden die
meeste oppinien volgen moeten .

Ende alsoo die van de Stadt verstonden Batmen hot
weeshuys soude behooren to geuen die goederen vando
reguliers, mits deer vuyt betalende dalimentatie vande
Monicken, ende Bat dandere leden verclaerden daerop nyet
geresolveert to wesen , zoo is daerop beschrijvinge gede-
creteert .)
VIII . Is geresolueert, Bat die Ministers binnen die

stadt Utrecht jaerlix hebben zullen 400 £, in de cleyne
ateden 300 £ ende ten platters Lande '200 £, ende Bit
alles bouen hays ende hoff, ende zullen daerenbouen die
Ministers ten platters Lande die preferentie hebben om
hot landt, aen de pastorye-huysen behoorende, voor an-
deren in pa,cht to hebben in minderinge van burs jaerlixe
onderhoudt .

(in margine : .bet $e articule is goetgevonden ende Bat
bij provisie ende ter tijt toe den staet vanden incommen
gesien, opte augmentatie van tonderhoudt van de predi
canton vorder geadvyseert sal wesen. Die ateden per-
sisteerden bij haer bouengenc mde Resolutie .)
IX . Aengaende die Directie-tamer, daertoe zullen ge-

committeert worden drye goede ende gequalificeerde persoo-
nen tot gedeputeerden, eenen rentmeester, secretaris ende
duerweerder, alle tzamen vande gereformeerde religie, ter
gaige van hondert guldens jaerlicx . Ende belangende des
Rentmeesters loon ende gaige, daerop salmon nee hot
jeer aduyseren, nadyen men gesien zall hebben zijn re-
keninge ende die moyten bij hem gehadt, ende zall betaelt
worden vuyte penninghen van zijnen ontfanck, ende den
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Secretaris zall hebben 150 £ jaerlicx to betalen bij den
gooses ende indervougen ale int . . . (sic) articule van de
instructie voor de voorsz . gedeputeerden geseyt wordt.

(in margine : Het 9e articule. Die Staten vinden tgetal
van de personen tot die Directie-camer beraemt, mitegaders
die gaiges vande zelue goet, maer die van de stadt hebbende
gerapporteert taengeven van de predicaiiten, hebben ver-
staen datter den vierden man bij de gedeputeerden hoorde
gevoecht to worden vuyten kerckenraidt. Daerop die
twee Staten voor antwoort gegeuen hebben , dat zij persis-
teren bij haer oppinie, ende dat die van de Stadt eon vande
kerckenraidt wesende, van haerder zijde moegen nornineren .
Ende zijn tot gedeputeerden van de voorsz. earner geno-
mineert ende gecommitteert Mr . Johan van Sehade, Joncker
Lubbert van Parijs van Zuydoort, ende Malssen , welcken
Zudoort ende Malssen (alsoo Schade absent was) die corn-
missie aengenomen hebben, oln bij prouisie to besoecken,
sonder daer inns verobligeert to wesen ; tot Rentmeester
Florin van Weeds, tot eenen Secretaris Huych van Eny
schede, mite dat hij tprocureurschap van den hone ver-
laten zall moeten om den to beter op zijnen dyenst to
passes, ende tot eenen deurweerder es gecontinueert Jan
Cornelisz van Causteren, die zall hebben 72 jaerlix
vuyte voorsz. goederen to betalen .)
X . Welcke gedeputeerden dienen sullen opde instruc-

tie op de Directie•camer al,eede bij den Staten gemaect,
die men resurneren ende sae dens ende die navolgende
resolution dresseren zall 1) .
XI . Ende zullen dvoorsz, gedeputeerden oick eon in-

structie concipieren voor den Rentmeester .
(in margine : T be ende 11e articulen worden goet go-

1) Deze instructie is to vinden : vooraan in bet register n° 188
Provv archief, bevattende de Protocollen der Directiekamer van
21 Febr. 1587 --. 24 Sept 1588 . (Gedrukte Invent. pag. 48 .)
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vonden . Comitterende om dinstructie op de Direct .ie-
eamer to waecken dordinaris gedeputeerden , ende ta'tte
instructie van den RRentmeester die Directie-camer .
XII. Is voorts geadvyseert, dat men die Abdyen, Mo-

nicke ende Bagijne-cloosteren in de stadt, steden ende
landen van Utrecht dadministratie van haere goederen
benemen ende dzelve van notelijcke alimentatie versien zall,
ende zalmen die goederen ofte den incomen van dc Mo-
nicke-cloosteren in eene masse brengen ende daero ver
eenen rentmeester apert stellen zall, gelijck men oeck
does zall van die bagijne-goederen, die welcke dienen
sullen op sulcke instructie als hem daervan bij de Directie-
eamer met advys van de Staten gelevert zall worden .

(in margine : T 12e is goetgevonden , mite dat men ouer
dabdye- ende monicke-goederen een Rentmeester ap*ert
stellen zall, ende over die Bagijnen-cloosteren van gel.ijc-
ken. $oudende die nominatie vande zelue in aduys tot
op morgen. Daer nae is hiertoe genomineert ende ge-
committeert Anssem Ruysch .)
VIII. Item dat men oeck dvoorsz . cloosteren separerem 1)

zall, egheen vuytgesondert ; des soe sullen die Magistra :ten
vande stadt ende steden dye nominatie hebben vande jonghe
Meyskens in de vacerende plaetzen die haer handtwerck
leeren sullen, volgende dinstructie daerop gemaect ende
noch vorder to maecken, ist noot .

(in margine : T 13e articule is oick goetgeuonden, Mits
dat men doude ende impotente bagijnen, die bier g~een
vrienden noch magen en hebben in een ofte twee cloo~te-
ren zall doers accommoderen ende aldaer haer alimentatie
vuytreycken ende versteruen laten ende dat men eene ter

4

weecke eenen predicant senders zall in de selue cloosters
om de voorsz . oude bagijnen tevangelie to predicken . 'Wel-

1) d. i. de kloosterlingen uit elkander zal doers gaan, zooala uit
de Instructie nader blijkt.
Bijdr, en Meded . IV.

	

34
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verstaende alvorens die separatie to doen, dat men staet
maecken zall van ells die goederen ends vande personen
die men daervan sail moeten alimenteren, Vindende voorts
goet die nominatie bij de Magistrates to doen volgende
dordonnantie, ends dat die magistrates voorts disponeren
sullen off die bagijnen dewelcke houwen met wills ends
consents van haer naeste vrienden, dalimentatie haer levee
lanck genyeten sullen, als hier sae vande Jonckfrouwen
geseyt wort. Ends hebben totten ontfanck ouer die bagij-
nen-conuenten gecommitteert Jan van der Meer .)
xIV. Item dat men oeck separeren sail die Jonck-

frouwen-cloosteren ends zal men die goederen van dyes
brenghen in eons masse ends daerover stellen sense rent-
meester ends zal men dvoorsz. Jonckfrouwen version van
behoorlijck onderhoudt sae aduenant dat zij nu hebben ends
dye goederen dragon connen, ends zall in plaetze vande
geese dye versteruen zullen eenighe genomineert worden
bij de Ridderschap om daervuyt bij mijn beers die Stadt-
houder eon gekosen to worden, welcke Jonckfrouwen tvoorsz .
onderhoudt houden zullen haer leeven lanck, tzij off zij
houwen off nyet, des soe en sullen zij nyet houwen den
met voorgaende consent van haer naeste vrienden en mom-
boers, breder vermogens dinstructie die daerop gedresseert
zall worden in conformite van de voorgaende, soe sae bet
mogelijck wesen zall 1) .

(in margins : T 14e articule . Die separatie is goetgevon-
den, des soe hebben die van de ridderschap verstaen, dat
die Jonckfrouwen, die tegenwoordich in de cloosteren zijn ,
doptie behooren to hebben om in haer earners to bliju en,
off buyte cloosters to gaen, bij haer vrienden ofte ouders,

1) De voorloopige instructie van 1 Aug. 1581 is to vinden op bet
Prov. archief u° 186 : Register van de Resolution der Staten nopende

de geestelyckheyt suds hare goederen, 1580 81 . fol. 63 66 .
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maer die gene die van nu voortaen tot eenighe prebenden
in de voorsz. cloosters genomin.eert sullen worden, dat se
blijuen sullen bij haer vrienden ofte ouders, sonder in de
cloosters to gaen . Welverstaende dat dgene die vuyt die
cloosters begeren to gaen , soe veel genyeten sullen in
alimentatie, toepachten als andersins, ais dgene die in de
cloosters blijuen. Ende is in advys gehouden off men die
Jonckfrouwen al even hooch alimenteren zall vuyten inco-
men van alle de vijff cloosteren of vuyte respectyve cloos-
teren naer advenant zij inhebben . Ende verstaen die voorsz .
Ridderschap, dat zij alleen die nominatie van de voorsz .
prebenden zullen hebben, ende dat zij dye tone eerste va •
cerende prebende nomineren sullen, daer vuyt zijne ,genade eon
kiesen zall ende dandere twee tone eerste espectatyf ende
also successivelijek, waerjegens die stadt verstaen hebben
dat zij ende die ridderschap bij buerten daertoe nomineren
zullen, des soe zal tidderschap wederom haer tour hebben
in de bagijne •cloosteren rechiprochelijck, ende verstaen
dat men tone Joffrouwen-prebenden nomineren zal kynderen
van Edelluyden, die zulcx meest van doen hebben, ende
mits dose troublen tijden beschadicht off verarmt zijn,
welcke tour bij de Ridderschap affgeslagen es, als strijdende
geheel jegens voorgaende resolution, daerbij die Ridder-
schap alleen die nominatie toebekent es, waerinne die van
de Stadt verclaerden nyet to connen consenteren ofte haer op-
pinie daerinne veranderen, hebbende desnyeteuiin tzelue in
aduys gehouden om metten haeren daerop naerder to com-
municeren. Dat men oick twee rentmeesters ouer dvoorsz .
cloosters stellen zal, als to weten ouer Outwijck ende
Wittevrouwen eon, ende ouer Sint Servaes, ten Dale ende
Vroucloster eon, ende dienvolgende es genomineert ende
gecommitteert tot Outwijck ende die Wittevrouwen An-
tonis van Drielenborch ende tot dandere drie Volcken
Both. Die van de Stadt sullen haer nominatie hierop in-
nebrengen, die welcke dernae verclaert hebben dat men

34*
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maer een ontfanger over die Jouffren-conuenten soude be-
horen to stellen . Derop bij de andere Staten geseyt es,
dat rnent versoucken sail bij prouisie met dose twee, ende
evenverre bevonden wort nee hot jaer dat dvoorsz, con-
venten bij enen rentmeester connen bedient worden, dat
men alsdan derop naerder aduyseren zall .
Op den . . December soe hebben die van de Ridder-

schap haer conform gemaect motto stadt van tstellen van
eenen rentmeester voir een jaer, daertoe nominerende den
voorsz. Drielenborch .)
XV. Is oeck goetgevonden, dat die Stadt van Utrecht

die Bagijneu opt Bagijnhoff scheyden zullen , zulcx dab
deer goon heymelijcke conventualen gehouden en worden
als dickwils geschiet .

(in margine : T lbe. Fiat, ende heeft die Stadt aenge-
nomen hierinne to version .)
XVI. Is voorss geadvyseert, dat men die goederen van

den Landtcommanduer ende Balyer van Ste Catharijnen ende
alien Commanduryen daeronder behoorende, in eene masse
ende under eenen Rentmeester brengen zall . Beheltelijck
dat die gasthuysen in haer onderhout nyet verhyndert,
maer voor eerst versorcht zullen worden, ende dat men
dzelue Lantcommanduer, Balyer ende commanduren ende
haerluyder heeren oeck separeren zall ende die geene
die nyet bequaem en zijn om dienst to doers, tzij dour
ouderdom ofte andersins, dat men dselue alimenteren zall,
ende dandere employeren in der oorloge tot dienste van
den Lande opt incommen van de voorszz goederen volgende
die perticuliere instructie daerop to maecken, dock dat
men discretie gebruycken zall jegens die commanduers
die jegenwoordich in leuen zijn .

(in margine : T 16e articule is in advys gehouden .)
XVII . Ende verstaen, dat die perticuliere instruction

gedresseert zullen worden na de generale advysen ende
resolution bier vooren gestelt, ende dab dus belieft ende
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dvoorsz . instructien daernae gedresseert zijnde, zal men
daerop approbatie versoecken van zijne Excellencie, ten
eynde dselue duer zjn aucthoriteyt, 1st noot, des to beter
ter executie geleyt mogen worden .

(in margins : T 17e articule is goetgevonden .)
Aldus geaduyseert op behaghen van de voorsz . Staten

op den 5en ends Ten Oetobria 1586 .

Son Excellence ayant veu et visits les resolutions des
trois Estatz d'Utrecht sur le Redressement de la chambre
de direction des biens ecclesiastiques, lea a aduouees et
confermees, aduoue et conferme par cestes, taut a lesgard
de la diets chambre que des officiers y nommez, lesquels
si besoing eat it commet et auctorise respectyvement de
deservir les offices ausquelz us ont este par lea Estatz
susdits destinez, suivant linstructiou qu'a chascun en eat
ou sera encoires par lea estatz donnee, requerant son
Cousin Monsieur le Comte de Nyeuwenaer comme (ou-
verneur du pays d'Utrecht, d'y tenir la main, affin que
le tout soft deuement execute. Et ail y rests quelque
chose encoir non plainement resolue, ou en laquelle les
trois estatz d'Utrecht ne sont point du tout d'accord,
son Excellence l'auctorize d'y pourveoir et concilier lea
opinions differentea par toutte voye de raison . Faict a la
Hays le 27e de Nouembre 1586 . Soubzsigne R . Leycester.

Concorde a son original
d. Strick .

A. 13. Aanstelling van een Rentmeester over de gebe-
neficeerde goederen.

28 Oct. 1586 .
De Staten van den Lands van Utrecht alien den gee-

non die desen sullen zien ofte horen lesen Salut .
Alsoo wij tot meerder conservatie vends geestelijcke
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goedereu ende sonderlinge ten eynde beter ordre gestalt
soude mogen worden op de alimentatie vande Ministers
den Woords, Schoolmeesters, ende Costers, soo in de Stadt,
Steden, als ten platters Lande van Utrecht, naer voor-
gaende beschr~vinge, ende rijpe deliberatie daerop SGaets-
gewijse gehouden, bij advise van zekere Heeren vande
Raide van Staten, daertoe bij sijn Excellencie gecommit-
teert ende andere poincten geresolveert, ende goed bevon-
den hebben dat alle die goedereu van Pastoryen ende
Vicaryen, Capellaryen, Broederschappen ende Costeryen,
en voorts alien anderen beneficien rode kereken, soo rode
Stadt, Steden als ten platters Lande van Utrecht (alleen
uytgesondert die vij$' Collegian binnen Utrecht), midtsga-
ders die penningen, die d' voorsegde vijff Collegian con-
tribueren moeten tot onderhout vande Ministers binnen
Utrecht, volgende 't accoord, in eene masse gebracht sul-
len warden, dock distinctelijck, ende onder verscheyde
capittelen van ontfang, om daeruyt 't onderhout der voor-
segde Ministers, Schoolmeesters ende Costers bij provisie
gevonden to worden, emmers so verre die strecken sullen
mogen . Ende wij clan nodig aehten totters Ontf'ang der-

selver, ears bequaem persoon to committeren, - Soo ist dat

wij om 't good aenbrengen ons gedaen van den persoon
van Florin van Weede ende ons vertrouwende t' zijnder wijs-
heyt nutticheyt, ende experientie, wij deselven bij provisie
gecommitteert hebben ende committeren bij dawn, in den
staet van Ontfangt r van alle Pastoryen, Vicaryen, Capel-
laryen ende andere gebenefieieerde goedereu mitsgaders
vande goedereu van alle broederschappen in de Stadt,
Steden ende Lande van Utrecht gelegen, oock van de
penningen . dewelcke de vijff Collegian tot onderhout van
de Ministers der Stadt Utrecht gehouden zijn to betalen,

Gevende den worn . Florin van Weeds, volcowen macht,

authoriteyt ende sonderlinge bevel omme die pachters der=
salver goedereu, op sekere groote peyne t' Interdiceren
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egeene pachten ofte incomes aen iemande handers to be-
talen, dan aen zijnen handers ende van gelijcken oock
de voorsegde vijff Collegian respectievelijck nopende de
bovengenoempde penningen die voorsegde Goederen mit
assistentie ofte advys van onse Gedeputeerden gestalt tot
conservatie vande voirs . Geestelijcke goederen ten meesten
prouffijte to verpachten, die penningen to vorderen, ende
innen, den onwilligen daertoe bedwingen , ende doen be-
dwingen met rechten , van zijnen ontfanck to gauss brie-
yen van recepisse ende quitantie, ende die penningen
vanden salvers Ontfanck to employeren , navolgende d' in-
houden van zijne instructie, die hem bij de voorsegde Gede-
puteerden gelevert sal worden, ende voorts alles to doers,
't gust aen goad ende getrouw Ontfanger schuldich ende
gehouden is to doers , ende hem bjj zone voorschreve In-
structie belast zal worden , Tot sulcken wedde, loon ende
zalaris als wij , genies uyt zijne eerster reeckeninge die
grootheyt van zijnen ontfanck, die moeyten bij hem int
voorsegde officie gehadt, ende die neerstigheyt bij hem
daerinne gedaen, hem toeteleggen sullen , van walks wedde
hij betaelt sal worden bij zijn selffs handers ende van pen-
ningen van zijnen ontfange waarop, ende van hem daer-
inne getrouwelijck to quijten ende van zijnen Ontfang
jaerlijcx goads rekeninge bewijs ende reliqua to doers
voorde voorschreve Gedeputeerden, den voorzegden Florin
van Weeds gebouden word eed to doers, cautie ende borch-
tochte sufficant to stellen in handers vande voorsegde
Staten ofte hare dagelijxe Gedeputeerden . Ontbieden daer-
omme ails Officieren dusticieren, Magistrates ende voorts
alien a,nderen, die dit eenichsins aengaen mach, dat den
voorsegden eed gedaen ende cautie gestalt zijnde bij de
voorsegde Florin van Weeds, zij hem doers geven ails
behulp faveur ende bjstand tot hat volbrengen van zijne
voorsegde Commissie ende Instructie . Ordonneren made
d' voorsegde Gedeputeerden tot directie vande geestelijcke
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goederen, dat zij inde Reeckeninge van de voorsegde
Florin van Weede jaerlijcx lijden sullen alsulcken gagie
ende loon als hem bij ons toegeleyt zal worden sonder
eenige swaricheyt, midis overbrengende dese off copie
autenticq, voor eena, ende d' eerste reyse alleenlijck . Des
t' eenen oirconde, soo hebben wij dese doers onderteecke •
nen bij onsen Secretaris, ende met once dagelixe zegel
oft cachet bier beneden uythangende doers bevestigen,
(egeven binnen der Stadt Utrecht op onse (eneraele
vergaderinge, op den achtentwintichsten Octobris XVc
sea ende tachtich . -- Onder stond. Ter ordonnantie van
de voorgenoemde Staten, ende was ondertekent J . Strick,
ende besegelt met een uythangende zegelke van roode
wassche in dubbele steerte .

(Te vinden in een Register op bet Stalls-A.rchief , to
Utrecht, voorloopig n° 394 ; zjnde de 1c rekening van
voormelden F, van Weede over de jaren 1586 88 .)

A, 14. Instructie . (10 Julij 1587) .

Instructie gemaeckt ende beraemt bij de Gledepu-
teerden vande Staten vanden Lande van Utrecht
gecommitteert tot directie vande Geestelijke goe-
deren voor Florin van Weede, als bij den Staten
gecommitteert totters ontfang van alien Pastoryen,
Vicaryen, Capellaryen ende andere gebeneficieerde
goederen, mitsgaders van alle goederen van alien
Sroederachappen in de Stall, Steden en Landen
van Utrecht gelegen, naer die welcke bij hem in
de administratie vande selve goederen sal hebben
to reguleren .

(1 .) In den eersten sal den Ontfanger gelevert worden
Staet ende Inventaris van alle die goederen tot die voorsz .
Pastoryen, Vicaryen, Capellaryen etc . behoorende, welcken
Staet alsnu is volgens d' aenbrenginge daervan gedaen,
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ends is in een registers t' samen gevoucht, welck register
hij in plaets van staet sail bezigen 1).

(2 .) Ende soo veel to presumeren is dat die voorsz . aen-
brenginge niet al all to perfect en is, zall die voorn . Orit-
fanger neerstelijck inquireren wat goederen behoorende sent
gunt voorsz. staet verduystert ends niet aengebracbt en
zijn den Dorpe ends andere particuliere persoonen compel-
lerende bij gijselinge ends andersints, dat sij die voorsz .
geestelijcke goederen aenbrengen naer behoren, waertoe hem
alle behulp ends bijstand des noodig zijnde bij die (e-
deputeerden gedaen sal worden .

(3.) Ende opdat hij terstont in de possessie van den
ontfanck van alle de voorsz . goederen mach geraken, sal
voor t' eerst doen gebieden ails pachters, Ben tmeesters,
Schuldenaers ends debiteurs, die eenige (goederen van
Pastoryen, Vicaryen etc, gebruycken, ofte daeraen int
kleen ofte groot gehouden sijn, Dat zij aen zijn handen
betalen 't gunt sij alreede schuldig sin ofte nosh schul-
dich zullen mogen worden, op poene van andermael to
betalen .

(4.) Ende soo 't ails to grote moeyte soude sijn d'Insi-
nuatie dienaengaende int particulier hooft voor hooft to
doen, sal die selve wets bij afroepinge ends affixie van
billeten aen de kerckdeuren, ends anderszints doen doen .

(5 .) Sal oock de pachters ends andere crediteuren voor
hem ontbieden, ends ordonneren t' exhiberen haer huyr-
brieven ends alle haer bescheyt uyt crachte van twelcke
zj die goederen gebruyckende zijn, oock doen haer be-
talinghe bij quitantie ends solemnele eerie verifieren, ends

1) Deze staat of inventaris is nag aanwezig op het Prov . archief,

Reg. no 191 (gedr. invent . bl. 49) tot opschrift hebbende : inventaris
van de gheestelijcken yoedere-n in den (cleynen) Steden ends ten platte

Lands van Utrecht.
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haer tot betalinge van haer aehterwesen constringeren
sulex de sake uyteyschen sal .

(6 .) Omme waertoe bequamelijck to comers, sal t' zjnre
assistentie, ende tot pander van zijn comptoir besigen Wil-
lem van Rijswijck, die geauthoriseert is, ende midis deesen
geauthoriseert wort to doen ells tgunt voorschreven staet .

(7 .) Item sal die voorn. Rijswijck besigen in alle tgunt
hij hem int exerceren van zjnen ontvangh van goods sail
hebben , oock door hem doen manen , vorderen ende innen
alle 't gunt hij to manen, vorderen ende innen heeft ende
to doen executeeren 't gunt executabel is, waer van die
voorsz. Rijswijck betaelt sal worden near die grootte van zijn
moeyten die hij gedaen sal hebben , ende waervan de voorsz .
Ontvanger tellers tijden gehouden wort rapport to doen .

(8 .) Item wanneer nosh naemaels eenige aenbrenginge
van eenige goederen gedaen words, zulien die salve altijt
in den registers hem daervan gelevert ende waervan dub-
belt inde directie camera berustende is, geregistreert wor-
den, teneynde men in toecomende tijden goads kennisse
vends salve mach hebben .

(9 .) Ende sal volgens denselven staet van partye tot
partye onder verseheyde Capittelen verantwoorden van de
goederen in denselven staet alreets gestalt ende nosh to
stellen, met pertinence verclaringe, waer die in den Staet
uytgedruckt steers .

(10.) Allen welcken Ontfanck hij gehouden wort to
employeren, eerst tot onderhout vends Ministers in der
Stadt, Steden ende Landen van Utrecht staende, sulcx
hem bij de Gedeputeerden voorsz . geordonneert sal worden .

(11 .) To waters, sal die salve Ministers betalen tweehon-
dert ende veertich guldens, volgende die resolutie bij de
Staten, near voorgaende wettige beschrijvinge genomen op
den XXVIIeri Junij 1587 voorleden, also ells vierendeel
jeers voorsz, tweehondert veertigh guldens .

(12 .) Ende oock mochte zijn, dat hij metten alre eersten
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soo veel penningen niet en coste becomes, waernnede hij
hot eerste vierendeel jaers soude cusses betalen, sal zulex
tijdeljck die (edeputeerden to kennen geven, omme bij
openinge van eenige penningen daerinne voorsien to worden .

(13 .) Dan sal gees Predicanten ofte yemandt antlers
betaelen , dan met schriftelijcke ordonnantie van de voor-
schreven (edeputeerden .

(14,) Item zal niet vermogen den predicanten eenige
waer in plaets van geld to leveren, dan haer altijt pen-
ningen tellen, ten eynde zij alsoo to beter haer profijt
mogeu does .

(15.) Ende sal hij Ontfanger gehouden zijn ails jaer
eene reeckeninge van zijnen geheelen ontfanck to doen .

(16.) Wort voorts gehouden voile ontfanck sonder res-
tanten to makes ofte ten minste met behooriijcke con-
demnatie, relatie van den Executeur to vertonen latter
niet to hales en is .

(17 .) Wel verstaende dat oft den Ontfanger deur den
Oorloge antlers quads overcomende fortune ende oirsaeke 1)
belet words, dat hij niet manes nosh executeeren en conste,
zal in sulcken gevallen geexcuseert sijn, mite dat hij sail
doen blijcken, dat hij zijn devoir ende uyterste diligentie
gedaen heeft .

(18.) Sal oock gehouden zijn ells die Pastoryen, Vica-
ryen etc. processes, actien ende crediten, midtsgaders
alien anderen voorvallende sakes, zij zijn hoe die zijn, to
diiigenteren ende to vervolgen .

(19 .) Ende sal in ells voorcomende sakes ende zwarig-
heden zijn recours hebben aende voorsz. Gedeputeerden,
die hem ordre stellen ende de voet geven sullen, hoe ende
in, wat manieren hij hem daerinne dragen ende die zwarig-
heden uytte wech semen sal .

1) Verg. bl . 361 in fine : „bij oepen oorloge en oepen ways ."
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(20 .) Belangende die Landen , huysen, ewers ende thien-
den, die uytter huyre zijn , ofte noch uytter huyre sullen
gaen, sullen bij den Gedeputeerden verpacht, verhuyrt
ende vercocht worden , mils dat die Rentmeester gehouden
sal zijn, des vermaendt zijnde, hem op de gelegentheyt
ende woorden vande goederen to informeren, ende sijn
advis die Gedeputeerden tjdelijck to communiceren, ende
int verhuren van de landen assisteren .

(21 .) Ende zullen die huyrbrieven bij den Secretaris van
de Directic Camere geschr even worden , waervan men een
in de voorsz. Camere bewaeren een den Rentmijster ende
een partye leveren sal .

(22 .) Die Rentmeester ofte Ontfanger zal gehouden zijn
t' alien tijden zijn Manuael ofte blaffard die Gledeputeer-
den to openers, om pertinentelijck den staet van zijn
ontfanck to weten .

(23 .) Ende sal geen penningen van zijnen ontfanck uyt-
keren dan ter ordonnantie van de voorsz . Gedeputeerden .

(24.) Item zal hij gehouden zijn goede toesicht to dra-
gen, dat die huysen, op der voorsz . Geestelijcke goederen
ende Landen staende, naer behoren bewoont, 't landt ende
bogaerden den oorbaer gedaen, Dat geen Weylanden con-
trarie die huyrcedullen gebroken ofte gehoyt, ende geen
boomers staende op eenige derselver landen omgehouden
en worden .

(25 .) Item sal den Rentmeester gehouden zijn to reysen
in de sake beroerende die voorsz . Geestelijcke goederen
int generael ende particulier, ende beroerende die reysen
zijn Officie ende Ontfanck aengaende binnen den Glestichte
ofte een mijle van de Stadt Utrecht tot zijn eygen costen,
dan in ander taken ofte buyten den (estichte, ofte boven
die mijle van de stadt Utrecht, tot der geestelijken goe-
deren costen, daechs voor dartich stuyvers, mit expresse
voorwaerden, dat oft die Rentmeester verclaerde eenige
reyse ter cause van sijn Officie to doers [met] pericule van
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gevangen to worden van den Vijandt, zal hij ongehouden
wesen to reysen , ten waere hem bij den Staten geordon-
neert worde sulcken reyse tot last ende pericule van de
voorsz. Geestelijcke goederen to doen .

(26 .) Soo veal belangt van to doen d'overbrenginge vande
goederen behorende ears Pastoryen , Vicaryen ende Broe-
derschappen in de stadt Utrecht, ende d' andere kleene
Steden , alvorens daertoe to procederen , sail hij sulcx die
Gedeputeerden to kennen geven, die hem bij geschrifte
t' elckens particulierelijck belasten sullen, wet ordre hij
daerin houden ende hoe hij daerin procederen sal .

(27 .) Gelijck hem oock in voorvallende andere saken,
waervan in dose Instructie goon mentie gemaeckt en wordt,
gedaen sal worden.

Dus sal den Rentmeester van zijn moeyten, ende arbeyt
bij zijn selffs handers betaelt ende geloont worden near
luyt ende teneur van zijn Commissie, hem bij de Staten
van Utrecht verleent ende gegeven .

Alle welke instructie die voorsz . Gedeputeerden t'allen
tijden sullen mogen verminderen ende veranderen naer
die gelegenheyt van de saecke uyteyschen ende den tijt
loran sal.
Aldus gedaen ende gearresteert bij die voorsz . Gede-

puteerden binnen der stadt Utrecht den gars Julij 1587 .
(Dit stuk komt merle voor in de bovengemelde 1e Re-

kening van Florin van Weede van de geestelijke of gebe-
neficieerde goederen, berustende op bet stads-Archief to
Utrecht, Register (voorl .) n° 394.

A. 15 . (4 Julij 1588 .)

(Dear hat deal der Resolution der Staten over 1588 ont-
breekt op bet prov . archief, ken de resolutie zelve niet
worden medegedeeld . Echter vindt men in aen $S., be-
rustende op gemeld archief, daarvan den hoofdzakel" en
inhoud vermeld, luideude
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Resolutie op de vicaryen, officien ende beneficien in de
parochiekercken van de stadt ende steden 's lants van
Utrecht, mitsgaders in de kercken ten platte lande, we •
sende juris patronatus ecclesiastics, die gemortificeert ofte
aen andere geconfereert zijn sedert den jare 1581 jegens
d'ordonnantie van de Staten, 'tsjaers tot onderhoudt van
de predicanten, mette dependentien van dien andere juris
patronatus laicalis, soowel in de parochiekercken ale in de
vijf collegien, mitsgaders ten platten laude, ende sedert
den voors. jaere 1581 geconfereert zullen het derdendeel
geven van den incomen oft vruchten, ende die vicaryen
ende beneficien voor date van de ordonnantie de anno
1581, bet derdendeel van 't gout haer vicaryen meer ale
vijftich golden tsjaers inbrengen .

A. 16. (19 Julij 1588.)

Protocol der besognes van- de drie Gedeputeerden
den Staten 's Lands van Utrecht, gecommitteerd
tot de directie der geestelijke goederen in den Laude
van Utrecht (van 21 Febr. 1587-24 Sept . 1588) .

Gehoirt bij het aengeven van eenige van de vijff colle-
gien binnen Utrecht versouckende surchantie van executie
nopende bet betalen van de helfte cyan de vruchten vande
vicarien die zedert het Jaer van 1581 in de selve colle-
gien gevaceert ofte geresigneerd souden mogen sijn, - Soo
jet dat die voorsz. gedeputeerden om redenen haer daertoe
movenende gesurcheert hebben ende surcheren mits desen
dvoorsz, executie tot woensdach toecomende smorgens ten
seven Uren exclusive. Des sullen die vijff collegien voorsz .
middelen tijt gehouden sijn onder die hant van den Secre-
taris van de capittulen inde camere van directie to leveren
pertinence staet, specificatie ende verclaringe van alle die
vicanien, beneficien ende officien, in de respectieve vijf
collegien gefundeert mitsgaders eopie auctentijex van fun-
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datien derselver vicarien, beneficien ende officien ende
daerbij staet ende Inventarissen van goederen ende inco-
men totte voorsz. vicarien, beneficien ende offitien beho-
renden ende designatie waer die gelegen hoe die bepaelt
ende bij wie die gebruyckt worden ende sullen oock deer
bij voegen wet vicarien, beneficien ende offitien sedert den
jeers 1581 voorsz . gevaceert sijn en geresigneert sijn, tot
welcken eynde men hyervan dubbelt doers leveren sal in
handers van deeckens ofte vicedeeckens van de voorsz, vijff
collegien om haer hyer nee to reguleren .

(Prov. Archief. Reg, n° 188 ; gedr. inventaris peg . 48.)

A. 17 . 12 Meert 1598.

De Staten van den Lands van Utrecht, gehoort heb-
bende bet rapport van de Ridderschap wesende versogt tot
het vergelijken van het different tusschen die van de vijff
Ecclesien ter eenre ende die Magistraet der stall Utrecht
ter andere sijde verresen , beroerende het onderhoud der
Predicanten , mitsgaders van de Schools deser Stall , met
de annexien ende dependentien van dies , ende onderrigt
sijnde, alsdat de voorsz . vijff Ecclesien tot het onderhoud
der Predicanten , ende van 't geeve deer aen kleeft ge-
contribueert hebben eerst 1400, daarna 2000 ende ook
een tijd laugh 2800 jaarlijks ende dat die van de tweeds
clergie deer en boven ten fine voorsz . opgebragt hebben
800 golden 's jeers, Dat ook die van de Magistraet voor-
noemt boven de voorsz . Somme nogh sijn versoekende 1500
golden jaarlijcx omme mede de schole deter stall met den
appendentien van dien bequamelijck to mogen onderhou-
den. Ends rijpelijck overwogen hebbende die redenen ten
wedersijden geallegeert ende omme de voorsz . sake sulex
to doers accommoderen, dat in toecomende tijden in dese
geeve vorder different suds geschille en verrijse, mast
dat iegelijck mag weeten, waer na sij hun sullen web-
ben to reguleren, - Soo ist, dat de voornoemde Staten
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goedgevonden ends geordonneert hebben, vinden goet ends
ordonneren mits desen, dat de voorn . vijff Ecclesien ends
die tweeds Clergie jaarlijcx ends alle jaar tot behoeff van
de Magistraet der stall Utrecht opbrengen sullen de somme
van 5100 gulden, tot 20 stuyvers de gulden gerekent, to
weeten, dat die 3600 gulden jaarlijcx sullen werden ge-
fourneert, sulks als tot nog toe geschied is, als bij de
voorschreve vijff ecclesien de somme van 2800 gulden, ends
bij die tweeds clergie de somme van 800 gulden, ends
belangende de resterende 1500 gulden , dat de voorn. vijff
ecclesien daervan sullen betalen 1000 gulden ends die van
de andere clergie 500 gulden, volgens de oude maniere
ends costuymen in gelijke sake geobserveert, ingaende
Paesschen toecomende.

Des sullen de voornoemde vijff ecclesien ends tweeds
clergie voortaen ongemolesteert ends gehelijk bevrijd wesen
ends blijven van 't onderhoud der predicanten ends andere
Kerkendienaeren, mitsgaders vande Schole deser stall ends
van alle tgeene daer aencleeft ends daervan dependeert
in eeniger wijse . Ends soo verre ter cause voorsz, eenigh
misverstandt ofte different in toekomende tijden quam to
verrijsen, hebben de voorn . Staten de interpretatie ends
verelaringe van dien aen hun gereserveert, als die reser-
veren mits desen .

Gedaen to Utrecht, den 22e11 dag Martii 1598 .
(Stadsarch . to Utrecht. Reg. E (voorh) n ° 452 fol . 347 .)

A. 18. Vergadering 12 Februarij 1611 .

Item omme to horen lesen de remonstrantie der stall
Utrecht, to kennen gevende hoe dat door de genade den
Heeren ends goede of6cien der bedienaars den H . Evan-
gely en de gereformeerde Kercke alhier, de gemeynte
dagelijcx (God sij gelooft) hoe langer hoe meer aenwast,
wesende alsulkx het ampt der overheden to versorgen, dat
pie voorschreeve gemeynte met goede bequame ends be-
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hoorlijck getal van Herders ende Dienaers worde voorsien,
gelijck geschied ende eerstdaags nog meer verwagt worden .

Item dat de remonstranten ook tot bevorderinge van de

voorsz. Kercke , ende dienst der Republicque de Latijn-
sche schoole . onlanghs hebben doers reformeren ende met
bequatue rector ende meesters voorsien, die zij boven alle
in gagies , logementen ende antlers wel hebben moeten
tracteeren, to samen over de 11400 gulden 's jaers ordi-
narie beloopende . Behalve dat de Stadt nogh tot gerieif
als boven op nieuws vertimmert, de gecasseerde School-
meesters voor haer afscheyd gecontenteert, wade andersints
eatraordinarie onkosten gehad heeft over de 8000 gulden,
ende want (soo de remonstranten seggen) sulca voor de
stall Utrecht alleen to supporteren ende daermede to con-
tinueren boven mate ende al to beswaarlijck, ja insuppor-
tabel is en soude vallen, maer dat die fonder correctie
ende met reverentie) behoren bier to comers ende gedra-
gen worden uyt de geestelijke goederen, die alhier soo
veele ende groot sijn, ende dock eigenllijck ad Pios usus
gemortificeert, versoeken daeromme de voorsz, remonstran-

ten seer ernstelijck, dat de Heeren Staten na haar Ed .
goede discretie believers uyt deselve geestelijke goederen
de stall Utrecht hierinne to subvenieeren met sulke Somme
van penningen jaarlijcx als Haar Ed, na advenant vande
voorsz, lasten in redenen sullen vinden to behooren . omme
daerop to resolveren .

(Stadsarchief to Utrecht, Beg, n° 452 voormeld) .

A. 19 . Vergadering van 15 Februari 1611 .

De Geeligeerde persisteren bij 't contract t' antler tijden

met de stall gemaeckt .
Die van de Ridderschap verstaen dat de contracten be •

hooren geobserveerd to worden, dock indien den noot van
de Stall subsidie vereyst, dat men soude mogen commit-
teren omme de Collegian bij inductie to bewegen, om

Bijdr. eel Meded . IV . 35
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haer ten aensien van de gelegenheyd van de soot ende
tijd to elargeren, ende daertoe geemployeert behoorde to
worden alsulke geestelijke goederen die eygenlijk tot den
dienst Gods gefundeert, nogtans daertoe niet geemployeert
en sijn of worden .

BU de stad word voorgeslagen subsidies uyt de Con-
venten gelijck de Predicanten ten Platters Lande .

Item de pastorye ende vicarye goederen van de parochien .
Hierna is goedgevonden to beramen hoe groot bet subsidie
wesen sal ende waar men hot vinden sal .
De geeligeerden begrooten bet subsiedie jaarlijcx op

4000 gulden . . . , enz, enz .

A. 20 . Vergadering van 25 Februari 1611 .

Hebben de Gecommitteerden van de stadt Utrecht ver-
sogt dat Poinct geresumeert, ende op den nood ende rede-
lijkheyd van haer versoek gedisponeert to worden .

De Geeligeerde consenteren in 4000 gulden .
De Ridderschap ook in 4000 gulden .
De Staten confirmeeren Haer d'aermede.

A. 21 . 23 April 161k. -- Publicatie .

(Zie Utrechtsch Placaatb . I bi. 218 .)

Op doze Publicatie van Gedep. Staten van 23 (of 22)
April 1612 is door hen eene nadere ampliatie gemaakt,
(datum onbekend) waarbij die ook toepasselijk wordt ver-
klaard op de overige steden, en de dorpen en heerlijk-
heden in de prov. Utrecht, luidende

„De Gedeputeerden van de Staten 's Lasts van Utrecht
geresumeert hebbende d'acte van interdictie ende ordon-
nantie bij haer Ed. Mo, geemaneert in date den 22en Aprilis
1612 . Ende den Heeren Deeckens ende die van de vijff
Capittulen binnen Utrecht geinsinueert Ten eynde geenige
collation, resignation, permutation ofte verbinteiiissen van
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canonisyen , Vicaryen en andere Geestelijcke Beneficien
ofte Offi.cien en souden werden gedaen sonder voorige
consent van de Heeren Staten van den laude van Utrecht
ofte haere Gedeputeerden . Item dat namentlijk geenige
die haere collatie, resignatie, permutatie ofte verbintenisse
hebben vercregen zedert date van den placcate van de
Ho. Mo. Heeren Staten Generate geemaneert in date den
26 Martii 1612 en sullen mogen heffen ofte ontfangen
eenige vruchten haerder Canoniayen , Vicaryen , Offitien
ofte Beneficien voor ende alleer za sullen hebben verere-
gen van de Heeren Staten ofte Haer E . M. Gedeputeerden
placet ende approbatie . Ende dat voorts aen Haer Ed .
soude overgesonden worden een lijste van de naemen der-
geenre die eenige canonisyen, Vicaryen, Beneficien ofte
Of cien besitten ofte genieten, mit expressie van tijt,
wanneer elcks begost es Invoege ale voorz . ; hebben ver-
claert en verclaren mite deesen Dat dezelve acte oick
plaets hebben zal en ter Executie gestelt werden binnen
de andere Steden, dorpen en Heerlijckheyden onder den
laude van Utrecht gehoorende. Lastende en bevelende de
Schouten van de verschillende Steden en Maerschalcken
ende Officialen ten platte laude ale voorsz . bevelen en
ordonnantien to insinueeren binnen 14 daegen, aen de
Deeckens en Capitulen van de canonisien van haere be-
drijve respective Collateurs, Kerckmeesters en andere des
noot zijnde . Ende de lijste van de Canonisyen, Vicaryen,
Ben eficien ofte Of tien, mitsgaders van de personen die
dezelve possideren to vervolgen en over to brengen en
daer van ofte andere weedervaren to relateren, omme
daernae gedaen to werden zoo mien bevinden sat to be-
hooren .

Van doze Publicatie of Ordonnantie der Gedep . Staten
is een afschrift aanwezig op hot prov . Archief (in eon
pakket losse stukken, betreffende de vicarien to Amers-
foort

	

n° 325), waarin echter de datum niet is bijgevoegd .
35*
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A. 22. Jovis 10 Decembris 1614 . (Gedep. Staten .)
Op de Quotisatie van die van den Capittele van St . Johan

tot Wijck is geappoincteert
Geapprobeert behouden een yder sijn goat recht, autho-

riserende bij desen den eersten deurwaerder ofte pander
des versocht omme dese quotisatie daer des van noden
wesende sal behoorlick to executeren .

A. 23 . 8 Juni 1615 . (Gedep. Staten .)

Publicatie tegen bet begeven van beneficien, officien,
vicarien, enz ., aan personen die niet zijn van de Gere-
formeerde religie . (Utr. Plac. I 218 .)

A. 24 . Jovis 10 Septembris 1621 . (Gedep. Staten .)

Op de Requeste van Deken en Capitularen van St . Johans
Baptiste Kereke tot Wijck, aengaende de Vicarissen quo-
tisatie is geapprobeert op de quotisatie .

De Gedeputeerden Approberen bij dese behoudens een
peeler sijn goedt recht dese Quotisatie authoriserende diens-
volgens den eersten deurwaerder ofte Pander des versocht
omme deselve daer en zoo des behooren zal t'executeren .

A. 24bis . Veneris 20 September 1622 .

De Staten : Aenmeckende dat de respectieve Capittelen
ten Dom, Oudemunster, St . Jan ende Sic. Maria binnen
Utrecht, tot noch toe ingebreke zijn gebleven van to
pareren haere Ed . Mo . resolutie op den xv . february lest-
leden genomen, Ende d'Insinuatie diensvolgens, een deselve
Capittelen dekens respective door haere Ed. Mo. deur-
waerder gedaen ten eynde deselve hem overleueren zou-
den een pertinence Liste van alle die naemen ende toe-
namen der respective Canonicken, Vicarissen ende andere
gebeneficieerden inde voorsz . Capittelen met aenwijsinge
der plaetsen van een yegelijcx residentie ; Omme bij hare
Ed. Mo, gesien ende gedaen to worden near behooren .
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Ordonneren die van de voorz . Capittelen de voorsz, reso-
lutie binnen den tijt van vier daghen naer insinuatie,
alenoch to pareren, op eskers groote pens tegens den beers
van den Lands to verbeuren . A.uthoriserende de voorsz .
deurwaerder deselve Insinuatie to does ends to relatiren
naer behooren .

A. 25

	

14 Februari 1623 .

Resolutie der Staten tot bevestiging der vroegere van
8 Juni 1615 over de Gereformeerde vicarissen enz. (Utr,
Plac . I bl . 21 :x.)

A. 26 .

	

31 Januari 1626 .

Publication loopende over bet resigneren van vicarien .
(Utrechtsch Placaatb. I bl. 217 .)

A. 27 . Vergadering van 27 Januari 1635 .

aedelibereert wesende op bet geese de Heeren der twee
voorstemmende Leeden den 21 November 1634 ten ver-
soeke der stall Utrecht gecommitteerd tegenwoordigh alhier
gemoveert, hadden verclaert aengaende bet onderhoiden
der Predicanten ends Scholen to Utrecht ; Robbers de Hee-
ren Geeligeerden bij doses verclaert, haer to elargeeren
tot 3000 guidens onder restrictie ends conditie gestelt den
21 November verschenen 1), waarmede haar de Heeren van
de Bidderschap confirmeeren, 't welk de Heeren der ge-
melde Stadt Utrecht accepteerden in conformite van hare
verclaringe den 21 Novemb . 1634.

(Stalls-Arch . to Utrecht, Beg. E. voorl, n o 452, fol . 350 .)

1) Nam . dat de verhooging der subsidie zou worden betaald uit
de revenuers der conventen van St. Catharina, St. Paulus, Oostbroeck
en de Carthuisers, elk eon vierde, ter seders repartitie over doze
vier conventen to makes.
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A. 27bis . Jovis 23 Januarij 1642 .

Soo als merle noch gediscoureert worde over den inhou-
den van de acte bij d' heeren van de Vroedtschap der Stadt
Utrecht gearresteert den xi deser loopende maendt Ja-
nuarij 1642, bij derselver (ecommi tteerdens aihier tar Ver-
gadering geexhibeert ende hare Ed . Mo. voorgelesen, Aen-
gaende dat mijne Heeren de Staten de Capitulen souden
ordonneren binnen sekeren corten tijt over to brenghen
ende to exhiberen alle de previlegien, statutes, rechten
ende oude gebruycken, die de zelve souden mogen susti-
neren to hebben ende beer to competeren . Mitsgaders
de eeden die de prelates, Canonicken, Vicarissen ende
andere gebeneficieerde inde voorsz . Collegian : oock d' Offi-
cianten, Suppoosten ofte andere in hares dienst zijnde,
tot noch toe gewoon zUn to does . Ende hebben de respec-
tive Laden geeyscht copie vande voorsz . acte, omme deselve
t' examinercn .

A, 28, 14 April 1650 (of 1659?)
Capitulaire Ordonnantie Decisoir .

Art. 18 . » Dat alle Resignation van Canonisyen, of
Vicaryen deser Gestichts (Capittel), gedaan bij persoonen,
eenige siekte, of infirmiteit hebbende, gehouden sullen
worden voor nul, en van onweerden, alwaar 't, dat soo-
danige siekte of infirmiteyt niet doodelijk en ware, of de
flood van den Resignant niet gecauseert en hadde, of flat
ook deselve personas, om de Resignatie to does, in 't Ca-
pittel mogten wesen gecompareert, tenzij sodanigen Re-
signant dear na quame to laves den tijd van twintig flagon
compleet, to reeckenen van de ure van de Resignatie af .
(Utrechts Plac. I p. 217 in fin .)

A. 29.

	

23 April 1656.

De Staten van den Lande van Utrecht gehoort bet rap-
port der $eeren (ecommitteerdens hebben beer Ed . Mo .
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naer voorafgaende serieuse deliberatie, considererende den
grooten aenwasch van (lodes Kercke, verstaen ende goed-
gevonden, dat de vijff Capittulen op de geeyste subsidie
tot onderhoudinge van de Predicanten ende schoolen boven
hetgene tot flu toe bij deselve daertoe gegeven wordt,
sullen lasten jaarlijcx de somme van ses Duysent Caroli
gulden, ingangh nemende l en Jann:, welke somme bij de
Capittulen sal gevonden worden uyt de beneficien, pre-
benden en vicaryen aldaer gefundeert, ofte behorende .
Ende dat daer en boven de stall Utrecht uyt de Vicaryen
van de Paiochie-kerken derselver stall gefondeerd sullen
trekken jaarlijcx een geregt dardendeel van derselver Vica-
ryen incomen tot uytvindinge van welke bij daer Ed . Mo,
behoorlijke ordre gesteld sal worden, t edaen tot Utrecht
den 22en April 1656 .

(Cleamplieerd bij Publicatie van 5 Dec . 1661 ; nogmaals
uitgevaardigd bij Publ, van 15 Aug. 1666, voor zoo veel
betreft den aanbreng der vicarien en inning der tertien .
Utr. P1. II, p. 451 .)

A. 30 .

	

12 April 1660 .

flelijksoortige Resolutie der Staten als boven, voor de
stall Amersfoort, zooals op 23 April 1656, voor de stall
Utrecht was genomen .

Deze Resolutie is later hernieuwd en geamplieerd bij
Publicatie van 15 Aug . 1666. (Utrechtsch Plac. II, p 451).

A. 31 .

	

Jovis 5 Decembris 1661

Op 't concept vermogens Haer Ed . Mo, resolutie van
date den 23 April 1656 to publiceren, ende daerbij to
lasten ende beveleii alle de Possesseurs in der tijd van de
vicaryen gefundeert in de parochie kerken binnen der stall
Utrecht hare namen met de goederen tot deselve Vicaryen
specterende, mitsgaders waer ter plaetse die gelegen, ende
soodanigh die bekent sijn, binnen den tijd daertoe to pre-
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figeren aentebrengen ter Secretarye van de gemelte Stall
Utrecht, op poene ends breder als bij deselven concepts,
Hare Ed. Mo. bj de Heeren Gecommitteerden derselver
stall Utrecht geexhibeert . Ends hebben Hare Ed . Mo.
naer genomen deliberatie, goetgevonden, bij dese, to
authoriseren de Heeren derselver ordinaris Gedeputeer-
den, omme ten fine als in 't voors. concept, to dispo-
neren sunder overstemminge.

(Stadarchief to Utrecht) .

A. 32 . 19 Junii 1663 (Gedep. Staten) .

(Over het verkoopen en verhandelen van vacerende vica-
rieri) Utrechtsch Plac . I. pag, 221 .

A. 33 . Mercurii 15 Augusti 1666 .

(Over dcn aanbreng en de inning der tertien in de
steden Utrecht en Amersfoort). Utr. Plac. II. pag. 451 .

A. 34 .

	

5 Julij 1670 .

(Idem als boven voor Rhenen) . Utr. Plac. II. p. 451 .

A. 35. Conventie van 4 Mei 1684.

(Tusschen den Stadhouder en de vijf Capittelen to Utrecht)
Utrechtsch Plac . I. pag. 210.

A. 36. Vergadering van 31 Januarij 1688 .

Gehoort bet rapport van de Heeren van Rossem ends
andere haer Ed . Mo. Gecommen raeckende de remonstrantie
van de vijff Capittelen alhier, om to hebben remissie van
de jaerlijcxse subsidie van sea duysent guldens aen de
Heeren van de Stall, breeder genoteert den 26en Januarij
1686, mitsgaders gelesen sijnde derselver Heeren Gecommen
schriftelijck opgestelde, luydende als volgt :

Seggen de heeren van de Stall, om alle de gevoegelijck-
heyd toetebrengen, de saecke ter vergadering van de Vroed-
schap to sullen favorabel rapporteren, in maniere als volgt

1 . Dat de heeren van de vijff Capittelen alle jars ach-
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terstallige subsidie ter somme van	vervallen tot den
jars 1687 incluis, sullen betalen contant.

2 . Dat de Capittelen in dies gevalle worden geremit-
teert de somme van vierduysent gulden in de voors, ses
duysent guldens .

3 . Dat haer Ed. Mo. in de remissie van de voors, vier
duysent guldens de Stall sullen tegemoet comes met een
jaerlijcxe ordonnantie van twee duysent guldens, ingangh
nemende met den ten Januarij 1688, sulcx die vande Ca-
pittele sullen hebben bet effect van een remissie van twee
derde in de voorsz, ses duysent guldens en de boron van
de Stall een derde sullen misses .

4 . Dat de betalinge niet alleen van dose, maer alle
vordere subsidies van jaer tot jaer prompt sullen moeten
worden godson.

5. Dat bij mancquement •van de voorsz. prompte betae-
linge van een der voorsz. vijff Capittelen do Heeren van
de Stall verclaren desen contracts goon effect to sullen
hebben ten reguarde van hot Capittel goon prompte be-
taling doende ends to bliven in haar geheel als off dose
conventie niet ware geschiet .

6 . Dat dose conventie niet en sal worden getrocken
in consequentie ten reguarde van andere subsidies, soo
bij do Capittulen als de conventen van haar Ed . Mo. de
Stall jaerlijcx geaccordeert, die bij desen nochmael bhjven
vastgestelt, ends gearresteert .
Hebben haer Ed. Mo, sae deliberatie eenparighlijck ver-

claert hot voorsz . opgestelde in alle sijne poincten ends
articelen to approberen ends voor good to keuren, ge-
lijck betselve voor goedgekeurt ends geapprobeert word bij
desen .

A. 37,

	

Mercurii den 19 Julij 1699 .

Gehoort hot rapport van den Heere van Heemstede ends
andere Haer Ed. Mog. Gecommitteerden tot de laatsts
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verkoopinge van de landerijen van de Domeinen, gebene-
ficieerde goederen, Carthuysers, Catharinen, Oostbroek
ende St. Pauls, die ingevolge van derzelver resolutie com-
missoriaal van den	hadden gevisiteert en geexami-
neert den staat van ontvang en uytgaaf van de opgemelde
Comptoiren, mitsgaders daar beneven hadden doen opstel-
len een Staat van de verkofte landerijen, en wat daarbij
is geprofiteert en van 't geen de voorsz, comptoiren door
de voorsz, verkopinge sullen komen to missen, ende in
hoeverre deselve in dien delen souden behooren gededom-
mageert to worden door eene jaarlijksche subsidie .

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden ende ver-
staan, dat door den Ontfanger van het Eene doe! der
generate middelen deter provincie in der tijd

Aan hot Comptoir van de Domeinen jaarlijks tot subsidie
zal worden betaald de somma van twee duyzend gulden .

Aan de gebenificieerde goederen eon duizend gulden .
Aan de Carthuysers zeshonderd vier en zeventig gulden .
Aan bet Comptoir van Catharijne 7570 gulden .
Aan Oostbroek de sour van 1675 gulden 6 stuyvers .
Ende eyndelijk aan het Comptoir van S . Pauls de sour

van 2000 gulden .

B.
ORDONNANTIEN VAN DEN STADHOUDER .

Notificatie van 13 Maart 1675 .

Provisioneele Instructie voor Adriaan Gontman, als bij
sijn Hoogheyd gecommitteert tot Rontmeester over de
pieuse saaken, rakende de Vicaryen in de Provincie van
Utrecht, die suecessivelijk sullen komen to vervallen ter
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dispositie van sijn Hoogheyd, omme in conformite van
hat Reglement over deselve Provincie gearresteert, en
verder verdeelt en bekeert to worden, gearr . 13 Maart
1675. (Zie Utr . Placaatb, II bl . 452 .)

B. 2 .

	

5 Augustus 1680.

Vertoont reverentelijk Pouter van Tol ontvanger van
de gebeneficieerde goederen 's Lands van Utrecht, dat hem
remonstrant to voren gecomen sijn verscheydene vicaryen
staende ter collatie van particulieren kerken ends families
welkers tertien aen bet comptoir van de gebeneficieerde
goederen tegens expresse letter van haar Ed . Mo. ordon-
nantie niet alleen sijn verswegen maar ook geheele vica-
ryen ends andere goederen behorende soo aen Pastoryen,
Capellanyen als andersints blijven verduystert tot merke-
lijk nadeel van hetselve comptoir van gebeneficieerde goe-
deren, welkers incomes doer aen vollen aenbrengh van
deselvo tertien , ends der andere verswegen goederen van
Pastoryen, Capellanyen , etc, met de vrugtgebruycken van
de verswegene Jaaren soude konnen worden gestijfft, soo
versogte hij remonstrant Uwe Hoogheyds authorisatie
ends commis: ie omme op sodanige goederen to mogen in-
quireren ends de gebreekige met communicatie ends be-
leyd van de Heeren Surintendenten bij Uwe Hoogheyd
aengesteld to compelleren tot voldoeninge in conformite
van Haer Ed . Mo. ordonnantie .

(in margins : stout geappoenteert .)
Sine Hoogheyd authoriseert made den suppliant, omme

wel neerstelyck to inquireren naer de gebreekige perso~
nen in de requests breder gementioneert, ends deselve to
compelleren met communicatie der Surintendenten tot
voldoeninge volgens de Ordonnantie op dat stuk gemaeckt .

Gedaen in den Rage den 5e° Aug . 1680, was onder-
teekend G . H. Prince d' Orange, onderstond tar ordon-
nantie van Z. Hoogheyd get. Joh . Pesters.



556

	

Bijlage B. 2 .

(Stads•Archief, Register voorl . N° 452. Memorien van
beneficien, inkomsten en lasten der geesteljke goederen
fol. 320.)

C.

VROEDSCHAPS NOTULEN VAN UTRECHT EN

THESAURIERSREKENINGEN (1579 1789 .)

27 October 1578 .
(fol. 64v .) geresolveert bij den Bade, dat men eenige

committeren sail die bij goede inventaris stellen sullen alle
die goederen, die de broederscappen, gilden en dierge-
lijcke in de kercken ende capellen binnen dose stadt
ende stadt vrijheyt gelegen toebehorende zijn .

10 Jan uarij 1579 .
(Begeving van beneficien .) Zie • Utr. Plac. III . p. 4 .

13 April 1579 .
(fol. 88.) Den Burgermeesters is last gegeven omme

mit de kerckmeesters van Sint Jacob to spreken, dat zij
de goederen van de broederschappen ende oick de goederen
staende tot de presentation van de vicarien der selver
kercke, tot der kercken behouff an hem nemen, deer of
betalende den predicanten ende andere dienres van den
kercken huer gagie ende de jegenwoirdige vicarien enige
pensie haer levee lang geduyrende .

1 July 1579 .
(fol. 102 .) Omme in presentie vande kerckmeesters van

Sint Jacob to verspreken mit Antonis van Zijll nopende
den ontfanck van de goederen staende ter presentatie van
de vicarien der selver kercke, mitsgaders omme die dekens
van de gilden ende procuratoirs van de broederschappen to
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ontbieden ende vande selve een jaerlicxe subsidium tot
onderhout van de predicanten to begeren , sijn gecommit-
teert . . . . enz .

29 December 1579 .
(fol . 121 v.) De Raet der stadt Utreeht heeft gecom-

mitteert ende committeert bij desen . . , enz .
Omme van alle die broederschappen gelegen hebbende

in de Buyrkercke, Sint Jacobs, Sinter Niclaes, St. Geert,
inde Predikers ende de Minrebroeders kercken, mitsgaders
van de genen die bewynt hebben vande memorien die
men in deselue kercken plach to houden, to eysschen,
nemen ende ontfangen bij goede ende pertinente inventaris
alle de goederen so mobile als immobile met die originele
brieuen, rekeningen, munimenten ende antler bescheyt
dairtoe dienende, die tot deselue broederschappen ende
memorien toebehorende zijn . Auctoriserende ende eernst-
lick ordonnerende den voirs . gecommitteerden bier mede
sommierliek in alder diligentie to procederen ende denge-
nen die onwillich ende ongehoirsaem zullen zijn, in gijse-
linge to doen brengen op Ilasenberch totdat zij 't gunt
voirs . i s geeffectueert zullen hebben .

Item committeert bij desen Willem van Biler schepen
ende Adriaen van Rhenen raet omme vande voirgaende
kerckmeesters van de Buyrkerck ende anderen die enige
der voirs, kercken, meublen ende anderssins onder hem
hebben to recouvreren ende ontfangen bij goede ende per-
tinence inventaris alle de meublen ende anderssins die zij
onder hem hebben de voirs, kercke oft enige broederschap-
pen oft andere particuliere toecommende ende voirts alle
deelve goederen bij kennisse van de kerckmeesters tot be-
houff van de selve kercke to vercopen ende to golde to waken .

20 Mei 1580 .
(fol . 149.) Gehoort bij den rade de meninghe van de

Ridderschap op de poincten bij heml, ende dese stadt ge-
concipieert op de goederen van de geestelijkheyt etc . heeft
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hem daerinne conform gemaickt, to •wetene dat men die
van de Gleestelijkheyt de weet doen sal dat zij binnen drie
dagen overleveren den staet van hare goederen so roerende
als onroerende , ende daerbij in segele ende brieve beloven
geen van hare goederen to zullen veralieneren, vercopen
of versetten buten consent van de Staten opt verbueren
van de selve goederen . Oft bij faulte van desen salmen
procederen mit de publicatie daervan ontworpen zijnde .

16 Junij 1580 .
(fol. 152 v.) Approberende voirts d' acte van de Staten

van date den Xie Junij nopende d' inthimatie to doen an de
conventen om inventaris van hare goederen to leveren ende
dalienatie van hare goederen to verbieden . Ende dit alles
onder protestatie tanderen tijden desen aengaende gedaen .

23 December 1583 .
(fol. 35 v.) Om zich to informeren op de vicarien die

in de parochiekercken verstorven zijn ende noch versterven
zullen mogen , sijn gecommitteert	enz.

22 September 1634 .
(fol. 197 .) De Vicarije gefundeert in de Buerkerck

alhier op tAltaer Dolorosae ma~ris, gestaen hebbende ter
Collatie van St. Jacobs Broederschap etc, in de notule van
den gvlilen Augusti Iestleden vermelt, bij Joost Dareth
ontdeckt sijnde, Is verstaen dat hij sal mogen presente-
ren een persoon de Vroetschap aengenaem die men deselve
confereren sal . Des hij alvorens pertinentelijck aenbrengen
sal wat goederen ende waer gelegen aen de voorsz . Vicarije
specteren .

14 November 1636 .
(fol. 188 .) Verhaelt sijnde dat seecker gequalificeert

persoon d' Heeren Burgermeesteren genotificeert hadde,
dat hij gecommen was tot kennisse van een beneficie staende
tot alternative collatie soo van de Heeren deser Stadt als
van andere, met presentatie omme daer van openinge
to doen indien d' Heeren van de Stadt dit beneficie
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t'haerder collatie commende to vaceren , geliefde voor de
eerste reyse to confereren op ears persoon bij hem daertoe
to nolnineren, omme de vruchten van dien sijn levee laugh
to genieten, - Soo heeft de Vroetschap sulcx toegestaen,
indien bevonden wordt dat t'selve beneficie bij dit Colle-
gie off ymand van de Laden van dien niet is bekent,
Ende midis dat het innecommen van dien tegenwoordich
niet wort genoten bij eenige Parochiekercken off andere
Godtshuijsen deser Stadt .
(NB. Van daze ontdekking staat verder niets meer in

latere Vroedschapsnotulen, zoodat hat niets schijnt opge-
leverd to hebben) .

28 Junij 1669 .
(fol . 69" .) Gerapporteert sijnde , dat Alphert Mathijssen,

wonende in Heycop, ontdeekt ende alhier aangegeven
hadde seeckere Ses mergers lands alda,er gelegen, gefun-
deert in de Jacobikerck ears Aechten Autair, waarvan hat
ine9men bij Gerrit van Westrhenen incompetentelijck
wierde genoten, ende dat de Regenten der Stad Utrecht
ende die vande Jacobikerck gevoechdens 't salve Land
volgens Sententie van den Hove in date den 3e' April
deser jaars van de Wade vanden voorn . Gerrit van Westre-
nen nu hebbende geevinceert, -- Hij Alphert Matheussen
versochte voor dese sijne moeyte to mogen worden be-
loont : Heeft de Vroedschap ten eynde oock anderen sou
den ulogen worden aengemoedicht omme diergelijcke ver-
swegen Vicarye-goederen aen to brengen, den voorn .
Alphert Matheuss . in extinctie van dese preteisie toege-
voecht eens de Somme van Achthondert guldens, ende
vorders verstaen dat hat voors, land bij den Rentmeester
van Abramdoly tot Stads profijte sal worden geadmininis-
treert, latende ten behoeve van de Jacobikerck de actie
die men noch heeft op hat jaariix inkomen, 't welck bij
de voorn. weduwe ofte haere roorsaten in voorgaende jaren
is genoten .
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20 December 1697 .
(fol. 118.) Rapporteerden de Heeren De Milan en

Kuijlenburg, dat haar Ed. ingevolge van de Resolutie
Commissoriaal van den 19e11 April 1697, geinformeert
hebbende omtrent zekere vicarije gefondeerd op Elizabets
autaar, bevonden hadden dat dezelve gesticht is in de
Parochie kerke van St . Marie (d . i. Maria de mindere)
flu de Buerkerk alhier in den jaare 1491 op den 24
November bij Heer Everard van Soudenbalg, ende wear
van het recht van collatie devolveren zoude op zijn naaste
Erfgenamen : Dat aan dezelve Vicarije behooren ties mer-
gen Landts gelegen in Lopikerkapel, daar laatst bruijker
van geweest is Luijt Janss . van l ietveld . Dat dezelve bij
Jonkheer Paulus van Soudenbalg, oudste zoon van den
Dijkgraaf Soudenbalg, als Collator in der tijd (verswij-
gende dat bet vicarije goed was) belast zijn met vijf hon-
derd Guldens voor welke plechte de voorsz . tiers mergen
bij Mr. Johan van der Meer in Decreet gebragt zijnde,
Mr. Richard van Bijler, vader van Everarda van Bijlar,
tegenwoordige eijgenaresse op den hen Martij 1682 dezelve
gekocht heeft voor de Somme van vier honderd zes gul-
den, daar nogtans die tiers mergen bij Schout en Sche-
penen van Lopik geestimeert zijn geweest op twee duij-
send vier honderd gulden, volgens acte van den hen Sep-
tember 1670, --• Ende terwijl dit Land niet is aangebragt,
nogte de tertien van dezelve haar Ed . Achtbare geaccor-
deerd volgens Resolutie van Haar Ed. Mog. van den 15en
Augustij 1666 relatief tot die van den 23en April 1656
zijnde, flu een en veertig Jaaren niet zijn betaald . Ende
dat Jonkheer Hujbert van Soudenbalk, als naaste Collator
versogte, dat haar Ed . Achtbare bet voors . Land voor de
verschuldigde tertien gelie.fden near sig to nemen, -- Ende
ears hem soo uijt consideratie dat hij dit vicarijegoed komt
to ontdekken, als dat het zelve bij sijne voorouders ge-
sticht is, wederom to vergunnen de Collatie van dien,
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onder presentatie van de tertien in toekomende to be-
talen .

Waarop gedelibereerd zijnde, hebben Haar Ed . Achtbare
in dit versoek geconsenteerd , lastende een van Haar Ed .
Mog, suppoosten volgens de voorn. Resolutie van den
15eL Aug. 1666 de tegenwoordige pretense eijgenaresse
Everarda van Bijlar to Insinueren, zig niet meer met de
voorn. lien mergers to bemoeijen veel min dezelve to ver •
hueren ofte to laten gebruijcken, maar den voorn . Jor. Huij-
bert van Soudenbalg ofte zjns recbt verkrijgende daar-
mede to laten gewerden . Authoriserende den Heere Tre-
saurier deser stad in der tijd, de tertien die verschijnen
zullen in toekomende to ontfangen .

Rapporteerde nog den Heere De Milan dal bj deese
gelegentheijd zijn Ed . ter hand gekomen zekere obligatie
van zes honderd Kar . gulden, bij Mr. Care! Martens op den
23 Maij 1644 ten comptoire van Johan van Wijk Ontfan-
ger van de Glenerale middelen beleijd ten behoeve van de
vicarije van St . Jans Altaar in de Parochie van St . Jacob
alhier, waar van jegenwoordig Possesseur is N . Bosch Pre-
dicant tot Hagesteijn, ende want dezelve merle niet is
aangebragt nogte de tertien daarvan betaald, ]asters
Haar Ed. Achtb. N. van Rhee, tegenwoordige Rentmees-
ter van de Giebenificieerde goederen, aan niemand anders
als aan den Heere Thresaurier in der tijd de Renthen van
de voorn. obligatie van zes honderd gulden to betaalen, die
daartoe meede geauthoriseerd word bij deesen .

THESAURIERS REKENINGEN VAN UTRECHT

van Everard van Zijpesteyn.

1 Oct. 1699 - L Oct. 1700.

Ander Ontfanq van Picaryen .

(fol. 34.) „De Ed. Mog. Heeren Staten 's Lants van Utrecht,
BUdr. en Meded . IV.

	

36
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hebben den 23 April 1656 tot subsidie van 't onderhout
van de Predican ten en Scholen alhier, boven de 6000 gul-
den hiervoren geroert, jaerlijks uyt de Capittelen de stadt
toegestaen de tertien van de vicaryen in de Parochie-
kerken gefundeert ; dan want op bet ontfangen van dien
noch geen ordre is gestelt court	Memorie."

Doze post komt, als 27e Somma, onder geheel gelijklui-

dende bewoordingen steeds voor pro Memorie, zoowel in

vroegere rekeningen alsook in ells latere tot omstreeks bet
jaar 1770, toen die geheel is weggelaten, waarschijnlijk

dewijl men toen tot de overtuiging was gekomen, dat or
toch nooit jets op ontvangen zou worden .

D.
RESOLUTIEN VAN DEN RAAD, BURGEMEESTEREN,

ENZ. TE AMERSFOORT (1579 1789 .)

(Stadsarclaief to Amersfoort

	

Policeyboeken en Raadsnotnlen .)

Door welwillende mededeeling van den Stalls-Archivaris
van Rootselaar, to Amersfoort, zijn wij in staat gesteld de
volgende aanteekeningen betreffende de vicarien en gees-

te1 jke goederen to Amersfoort to kunnen opnemen, kun-

nende strekken als eon vervolg, voor zooveel betreft doze
rubriek, op zijn hierboven meermalen aangehaald work :

Amersfoort 777 1580.

1580 .

	

Vicarie van Gloert van den Eem aan to wen-
den tot onderhoud van eon predikant .

1581 .

	

11 October .

	

Die prebenden behoren to
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cowmen totte gemeen saecke so et bij de Staten eens
geresolueert is .

1582 . - 17 Mei . Voordracht van eenige personen
uit welke een generaal ontvanger voor de geestel ke goe •
deren zal genomineert worden .

1582 . -- 3 Sept . -- De Onderschout wordt gecommit-
teert om aan Zijn Exc . to verzoeken conformatie op to
commissie nopende de conservatie van de geesteljjke goe-
deren alhier .

1583 . -- 2 T?ebr . -- A.an de Staten wordt geantwoord
dat de prebenden behoeren geemploijeert to worden totte
gemeene saecke volgende de iristructie van de Staten .

1586 . -- 13 Sept . -- De regeerders committeeren tot
administratie om een helft van de incomen van vicarien
geresigneert ofte gemortificeert verschenen sedert den jaer
tachtig, volgen de resolutie van de Staten onlanx genomen .

1586 . -- 17 October. -- (eantwoord aan de Staten van
Utrecht .

Bat die van Utrecht sullen hebben den ontfanck van
de geestelicke goederen in hear bedrijf die ontallick veal
zijn, wits dat dese stadt en cleijne steden sullen hebben
de administratie van de cleijne incompsten van haer res-
pective geestelicke goderen, mite daervan geven die van
haer geestelicheyt behoerlicke alinientatie en dat tsuper-
plus sal geemployeert worden tot den dyenst Goits, Se.
minarium en den armen, en dat de Regeerders een Rent-
meester stellen van de gereformeerde Religie sijnde, die
alle jaer sijn rekeninge bijnnen A .mersfoert sal doen voor
de magistraet en verstaen die Regierders dat haer pre-
dicante soe veal behoere to hebben ale bijnnen Utrecht,
die zijluyden sullen onderhouden, ale tot nosh toe ge-
schyet is 1) .

1) Vergelijk hiermede Bijl. A. 12 : Redressement op de geestelijcke
goederen art. IV in margine (zie bl . 525) .
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1587 . 22 Sept. Wordt verboden aati alle broder-
schappen , vicarissen , collateurs en andere geestelicke per-
sonen om goderen to alieneren ofte bezwaren op pane van
nullite .

1588 . -- 25 Jail .

	

Aan de Staten geantwoord
Verstaan dat die oude Pastoer, nyet weaende van (e-

reformeerde Religie , behoert worden gedestitueerd en daar-
mede die Predicanten vau Gereformeerde Religie onder-
houden worden en nopende die debitis dat men dat be-
hoert to verlenen en dat die predicanten middelertijt uytte
Collegian en Abdien behoeren gealimenteerd to worden .

1588. -- 29 Febr . -- Protest (omtrent de geestelijke
goederen to Amersf'oort) tegen de Staten van Utrecht,
waarbij de Regeerders verklaren de geestelijke goederen
van Utrecht, bier gelegen , to zullen aanvaarden , in geval
de Staten de Amersfoortscbe goederen aanslaan, luydende :

„Die van de magistraet der stadt Amersfoert hebbende
verstaan , dat Ansem Ruys deur commissie van mijn Here
die State sick soude vervordere die pachte en incomen
van geestelicke godere thugs behorende AAmersfoert to
onfangen, verclaren dat zijluyden tar c5trarie altijt gesus-
tineert hebben en aisnoch sustinerende sijn, to weten dat
die administratie van c5uete en geestelicke goderen alhyer
thugs behoren , alleen behoert to blijue tot dispositie van
magistraet alhyer, dat zijluyden daerome in geenerley ma-
niere en souden kunnen toestaen dat die cleyne income
van geestelicke godere, thugs behoren tot Amersfoert, tUtrecht
getoege soude worden, daer grote abundantie van geeste-
licke godere, en dit all in CSformite van Resolutie van
zijn Extie, die weicke belijeft heeft, dat in de selue saecke
nyet gedaen en sal worden sonder die van Amersfoert
volcomelicken in bun defensie aluore gehoert to hebben
mit surcheance van alle vordere procedure en executie
blijckende bij de acte van Resolutie, daer bij doende dat
tselue oeck soude strecke directelicke tote infractie van



Bijlage D .

	

565

naerder Unie opgerecht en beswoere, bij de welcke alle
leden van Staten en steden in hun oude gerechticheyt
goe wel ten respects van geestelicke als ten respects van
weerlicke gerestitueert sijn van zijn Ex 1 e in date den
xii Nouebris 1586 en appoinctemente in date den 21 Oc-
tobris 1587, versoucken daerome dat ells attentaten in
prejudicie van voors. acts van zijn Ex 1 e en nnder Unie
costeloes en schadeloes afgedaen to worden , to vreden
sijnde tgundt bouen die alimentatie van hun geestelicheyt
ouerloept to strecke tot den dyenet Gloets en onderhoudt
van arms, Adderende dat zijluyden in ells geualle soo goet
recht hebben tot die geestelicke goderen in hun stadt
thuis behoeren, als enige leden van State hebben ten
respects van geestelicke godere, onder hun gelegen ; be-
halve dat zijluyden sick nyet en bemoyen die godere van
Abdie van sunte Pouwels tUtrecht, nyettegenstaende die
selue onder hun Jurisdictie gelege sijn, ome welcke aen
to ueerden sijluyd geen minder Rechts en souden hebben
den die van State hebben ome aen to ueerden die gees-
telicke godere bynnen Amersfoert thugs behoeren. Ends
ingeualle mjn here State die geestelicke goderen alhyer
souden datelicke en buyten forms van Recht aenueerden
(alst	staen) verclaren die van magistraet dat zijluy-
den geauctoriseert sullen worden van gelijcken to doers
aen geestelicke goderen tUtrecht thugs behoren .
En sal hyer van acts mit insinuatie aen den pander,

die texploit gedaen heeft verleent worden . Aldus gedaen
tAmersfoert den 29 Februari 1588 stylo veteri .

(Policyboeken, Deel 1586/9, fol . 477v .)
1589 . - 25 Febr . -- Die Regierders ordineren die vica-

rissen die zijn juris patronatus, dat die sullen leveren staet en
incomsten aan comissarissen Laureburek en Goert Andries .

1590 . - 5 Sept. - Transport van een huffs behoorende
tot de Vicarie van Za. Bartout Rutgerszoen, door den
Collateur Jacob van Dashorst .
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1596 . 2 Aug . 4 Sept . Overdracht der Vicarie,
gefundeert in hot Convent van Marienhoef,, lest gepossideert
bij Jan Toll, Secretaris van Renen , op den soen van
Henrick Jansz., predicant alhier .

1596 . -- 14 Dec . - De collateurs van sekere Vicarie
in Sint Joriskerk confereren de Vicarie ten behoeve van
Herman soon van Lodewijk Jansz ., ten einde deselve soen
daerop sal moegen studeren .

1596 . -- 16 Oct. -- Uitvoerige instructie omtrent de
collatie der Vicarie van Henrick Both en Alijdt sijn wijf,
in St. Joris .

1597 . -- 24 Juni . -- A.ctie tusschen Hendrik Jansz .,
Predicant en de beveelhebbers van de Poth over zekere
Vicarie in de Kerck van Marienhoef. Wordende Arbiters
benoemd .

1597 . - 9 Juli . - Approbatie en ratificatie der colla-
tie van de Vicarie van J . v . Amerongen door den Schout
en Burgemeesters van Amersfoort .

1601 . -- 13 Dec . -- Oldenbarneveld erkent dat die van
Amersfoort superintendents disposi tie hebben van con venten .

1616 . --- 6 Juli. Regaling van de Praebenden Canonicaet .
1621 . -- 24 Oct . -- Henrick van Amerongen, collateur

van Schuermans vicarie, geeft de Vicarie aan zijn kleinzoon .
1635 .

	

9 April . -- Over de Convent-goederen .
1646 .

	

31 Aug.

	

Over een huffs, behoorende aan
Schuermans Vicarie.

1658. -- 15 Febr. -- Over de Vicarie in hat St. 4iatlaa-
klooster. Uit die acts blijkt dat de Regeerders tegenwoor-
dig repraesenteren den Pater van St . Agatha en den Prior
in de Birkt als collatores .

1658 . - 22 Maart. --- Over dezelfde Vicarie.
1658 . - 22 Novemb . - De Decanie en Praebende in

St. Joris Capittel, vacant zijnde, zal voortaan bestemd
worden ad pios usus .

1659 . -- 16 Mei .

	

De Regeerders geven vergunning
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om geld op to nemen tot reparatie van een huffs van de
Vicarie in St. Agatha .

1660 . - 27 Maart . -- De Regeerders gelasten bun Ge-
committeerden aan, de Staten van Utrecht to verzoeken de
Tertien der Vicarien 1) .

1662 . -- 22 Jan . -- Naar aanleiding van de overdracht
van hot Jus patronatus der Vicarie van Herman Snijder
(13 Junij 1397) „hebben de Regeerders goetgevonden Hee-
ren Borgermeesteren to authoriseren , om desen aengaende
to adviseren en bet recht van de stad to bewares ."

1662. - 10 Maart . - Jure devoluto is de Vicarie van
Aleydis Wede . van Gooses Woutersen vervallen ad Epis-
copum . De Regeerders authoriseren de Burgemeesters
em „tot intentie van HEd., requeste to presenteren ter
plaetse dear bet behoort ."
1662 . -- 21 April . -- Twee requester over de Vicarien

van Netelenberg en Herman Snijder worden gepresenteerd
aan de Regeerders, ten einde die aan de Staten van
Utrecht aan to bieden . In die stukken wordt verzocht
dat de Ed. Mog, de collatie gedaan door de Regeerders
gelieven to approberen . De Regeerders vinden goed dat
die Requester worden gepresenteert, en authoriseren den
Burgemeester om het Recht van de stad daarinne to be-
wares, dear en soo bet behoort .
In die Requester wordt aangedrongen op het behoud

van de teneur van den fundatiebrief.
1663. - 20 Juli . -- De Regeerders committeeren de

(ecommitteerden ter beschrijvinge om met den Patroon der
Vicarie genaamd Netelenberg in conferentie to komen en
nopende hot inkomen van dselve Vicarye een accoort to
beramen . (Tot beslechting van hot proces over de collatie
van deselve Vicarye ; zie 21 Sept.)

1) Verg. hiermede Publ. der Staten van 15 Aug . 1666. (Utrechtech
Plac . II, 451 .)



568

	

Bijlaie D .

1663 . - 21 Sept, -- Aceoord tusschen de Regeerders
en den Patroon der Vicarie van Netelenberg, waarbij de
Regeerders tegen eenige voordeelen desisteren van alle
pretension op de voorz. Vicarie en collatie van dien .

1666. -- Verzoek om de Vicarie van Herman Snijders
toe to kennen aan den Predicant van Deurn .

Inwilliging van dit verzoek .
1667 . -- 2 Sept . - Burgem. van A.mersfoort reprae-

senterende den Prior van de Regulieren in de Birkt en
den Rector van St . Agatha•klooster, en Mattbeus Dircksen
van der Maath ads oudste en naaste maaghmanspersoon
der fundateuren Henrick van RhUn en Beatris zijn zuster
(1 Maart 1477) confereren die Vicarie op Cornelis Mat-
teusen van der Maath, verzoekende daarop hot behagen,
approbatie en aggreatie van de Ed . Mo. Heeren Staten
's lants van Utrecht, off haar Ed . Mo, de Heeren ordi-
naris Gedeputeerden .

1668. -- 10 Aug . Wordt bevolen dat alien die van
hun Vicaryen geen opgave gedaan hebben binnen twee
maanden, van hun verzuim contentement hebben to geven .

1668. - 31 Aug., 7 Sept, en 14 Sept . -- Gelast aan
den Administrateur •der Vicarie in de Poth, aanstaandefi
Maandag pertinente opening van voorz . Vicarie to doers .

1668. - 21 Sept . - De Possesseur der Vicarie oh Is-
brandt Pauwen altaar, gesticht door Cornelis Evertsen en
Margriet sijn echte wijf, (1461) betaalt de lasten niet die
rusten op de goederen flier Vicarie, ten gevolge waarvan
die goederen worden aangeslagen en de Vicarie verloren
zou gaan. De Regeerders verbieden den Possesseur eenige
inkomsten to ontvangen, zoolang die lasten en de on-
kosten daarop gevallen niet voldaan zijn .

1668. -- 16 Oct. ; 1669. - 2 Aug . -- Schuermans Vicarie .
Verzoek eener weduwe, die doze Vicarie possideert, ver-
schoond to worden van de opbrengst der Tertien . Worth
verwezen naar de Predicanten .
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1669 . - 4, 11 en 18 Oct . Onderzoek near de goede-
ren der Pastorie bij Mr . Vlugh za . gepossideert. Daartoe
behoorde o . a, de Vicarie door ( . van Meerveen gead-
ministreerd .

1676 . - 24 April, - Nominatie van Ad. van Lochorst
tot hat bestuur der geestelijke goederen ingevolge hat
Regeering-Reglement van 16 April 1674 .

1677 . - 1 Juni . -- Mortificatie der Vicarie op hat altaar
der H. Maagd Maria in de kapel van St . Joris, staande
op den naam van den Heer van Baren za., ten behoeve
der Tertien .

1679, - 7 Mei.

	

Verkoop van Schuermans Vicarie-
goederen ten behoeve der Tertien .

1682 . - 17 Juli . -- Accoord met de Calange-broeders
over de Vicarie der Calange-broederschap . - De stall be-
taalt de schulden, maar de rentelast cesseert .

1682 . -- 18 Dec . - Moeielijkheden tusschen Adam
van Baren en de stall over de Vicarie van Netelenberg.

1688, - 27 Febr . - Over de Vicarie van Herman
Snijder; verklarende de Stall niet to begrijpen walk recht
gemelde Heeren van Westrenen zouden hebben.

1695. -- 8 April. -- Vicarie van Netelenberg. Ver-
nieuwing van hat Contract van Petri 1683 .

1697. - 27 Dec. - Schuermans Vicarie. Accoord over
transport van eeu huffs met goedkeuring der Staten, geap-
probeert door de Regeerders .

1699. - 13 Febr. - Contract tusschen den gear
Pr, van Aken als Collecteur van de Tertien der Vicarien
ende den Hr. Arnaud van Westrenen .
1702 . -- 9 Jan . -- Verkoop van land der Vicarie ge-

noemd Christina Bosch.
1717 . - 28 Juni, 6 Sept. --- Accoord wegens de Vi-

cane der Calendar-broeders.
1726.

	

18 Nov .

	

De ontfanger Nellesteijn heeft
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door de Heeren Gedeputeerden geobtineerd de Vicarye
genaamd bet bruyne Kruvs .

1770. -- 15 Jan . -- Court Brom Vicaris van de 19a~
Vicarie St. Walburgis.

1789 . -- 7 Dec . -- Verkoop van een s portie van een
erfje van de 24e Vicarie waarvan Vicaris is Pieter van
Voorst .

AGREATIE EENER VICARIE DOOR GEDEPUTEERDE

STATEN, OP VOORDRACHT VAN DEN COLLATOR .

(20 Juni 1632.)

Vergadering van Gedep. Staten van 20 Juni 1632 .

„Op de requeste van Jonkheer Dirck Ruysch Raedt in
de Vroedschap der stall Utrecht mode als verus Patronus
confererende sekere vacerende vcarie gefundeert aen St .
Nicolaas Capelle in St . Jacobs Kercke t' Utrecht, bij wille
van Cornelis van Weda als leste Possesseur van dien aen
Jonkheer Willem van Eck soone van Heere van Lauen-
recht Deken St. Peters Hare Ed. Mo. College, versouc-
kende deer toe hare Ed . Mog. approbatie -- is geap-
pointeerd : -- De Gedeputeerden houden den persoon van
Jor. Willem van Eck tot de possessie der Vicarie hier-
inne geroert voor aengenaem, voorbehoudens ende on-
vermindert een yder sijns rechts ende geregtigheyd mits
dat hij gehouden wordt hem to reguleren achtervolgende
d` ordonnantien ende resolution bij den welgemelten Hee-
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ren Staten de Vicarien aengaende gemaeckt ende geno-
men ofte daerop noch to maecken ende to nemen ."

(Verg. hiermede de resolution van 7 Maart en 16 Oct .
1637.)

F.
BEGEVINGEN EENER VICARIE DOOR GED . STATEN

AAN DEN COLLATOR (zIJNDE RooMsca-

CATROLIEK) (1769, 1774 EN 1786) .

Vergadering van (edep. Staten van 29 Nov. 1788 .

(fol. 323.) Op de Requests van G jsbert Rombout, oudste
nagelaten zoon van wijle t eertruid Ruysch, door Pieter
Rombout aan haar in echte verwekt, en welke (eertruid
Ruysch is geweest de eenige voile zuster van Pieter Ruysch,
den 12 May 1768 in tland van Ravesteyen overleden, to
kennen gevende, dat evengemelde Pieter Ruysch bij suc-
cessie was geweest possesseur van zekere Ervelijke Vicarye
in de kerke van Sint Catharine binnen doze Stad 1), dat
deselve Vicarye, ala een familie vicarye zijnde, alsnu op
den Suppliant, ala de naaste in den bloede van gemelde
Ruysch zijn suppliants oom, was vervallen ; -- dat hij Sup-
pliant was een man, die al dertig jaren den Lands als
soldaat gediend had en noch als grenadier diende in 't
2e Bataillon van de Lt (eneraal de Maleprade, thane
weduwenaar en belast met twee kinderen, waarvan 't eene
blind was, zodat bet inkomen van voorz . Vicarye hem

1) Deze vicarie is dezelfde als die in Bijl. B vermeld, dock wordt
hier abusievelijk gezegd to zijn gefundeerd in de St . Catharijne Kerk .



572

	

Bijlarge F.

Suppliant eon merkelijk soulaas in zijnen armoedigen staat
zoude toebrengen ; Verzoekeude daarornme dat Hun Ed .

Mo, hem noch met hot inkornen van voorsz . Vicarye ge-
lieven to begunstigen en hetzelve to agreeren ; is ge-
appointeerd
Zijn deze gesteld in handen van de Heeren van Wester-

veld en andere Hunner Ed . Mo. Gecommitteerden tot de
geestelijke goederen om met en benevens do Heeren Sur-
intendenten over de geestelijke goederen wegens Zijne
Hoogheid dezelve to examineren en daarvan to rapporteren .

Vergadering van 25 April 1769 .

(fol . 352.) Op de Requeste van Gijsbert Rombout, oudste
nagelaten zoon van wijlen Geertruid Ruysch, door Pieter
Rombout aan hear in echte verwekt, verzoekende als den
29 November 1768 staat genotuleerd, is geappointeerd :

De Gedeputeerden etc ., gehoord 't rapport van do Heeren

Westerveld en andere Hunner Ed. Mog. Gecommitteerden

tot de geestelijke goederen, die met en benevens de Hee-
ren Surintendenten over de geestelijke goederen van zijne
Hoogheid dozen Requeste hadden geexamineert, verklaren
den Suppliant gequalificeerd omme de inkomsten van de
Vicarye, hierinne gemeld, to genieten, en authoriseren den
rentmeester Snt Catherijne om dezelver inkomsten aan den
Suppliant, evenals de vorige possesseurs, die van dezelve
familie zjjn geweest, en de Roomsche Religie merle toegedaan,
to extraderen, tot zo lange iemand antlers mogte opko-
men, die nader en beter recht tot dezelve zou kunnen
betonen to hebben .

Vergadering van 2 Augustus 1774 .

(fol . 75? .) Op de Requeste van Boekhouder en Regen-
ten van de Roomsch-Catholijke armen binnen doze stall,
onder hunne educatie hebbende Johannes Jacobus Horn-

bout, oud omtrent 12 jaren, eenige nagelaten zoon van
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wijlen Geysbert Rowboat, bij successie was geweest poe-
sesseur van zekere Erffelijke Vicarie in de kerke van
St. Catharijne binnen deze Stad, en welke Vicarie, ale
een familie vicarie zijnde, thane op here J . J. Rombout
was vervallen, verzoekende, dat gemelde J . J. Rombout
met het inkomen van voorsz . Vicarie mogte worden be-
gunstigd, en dat Hun Ed . Mo, hetzelve geliefden to aggre-
eren, mitsgaders den Supplianten to authoriseren, omme
bet jaarlijks inkomen van voorsz . Vicarie, gedurende den
tijd dat zij voorn. J. J. Rombout onder hare opvoeding
en ten hunnen fasten hebben, to mogen ontvangen en
genieten, is geappointeerd
Zij deze gesteld in handen van de Heeren van Wester-

veld en andere hunner Ed . Mo. Gecommitteerden tot de
geestelijke goederen, orn met en benevens de Heeren
Surintendenten wegens zijne Hoogheid to examineren en
dear van to rapporteren .

Vergadering van 20 September 1774 .

(fol. 105.) Op de Requeste van Boekhouder en Regen-
ten van de Roomsch Catholijke Armen binnen deze Stad,
verzoekende ale breder den 2 Augusti jongstleden staat
genotuleerd, is geappointeerd .
De Gedeputeerden etc ., gehoord het Rapport van de

Heeren Hunner Ed. Mo. Gecommitteerden tot de Geeste-
lijke goederen, die met en benevens de Heeren Surinten-
denten over de Geestelijke goederen wegens zijne Hoog-
heid dezen Requeste haddeu geexamineerd, verklaren de
persoon van Johannes Jacobus Rombout, zoon van wijlen
Gijsbert Rombout, hierinne gemeld, gequalificeerd omme
de inkomsten der Vicarye, ale in dezen to genieten en
authoriseren den Rentmeester van Ste Catherine, om dezelve
inkomsten aan de Supplianten in huune qualiteit to extra-
deren, gedurende den tijd dat dezelven voorn . Johannes
Jacobus Rombout onder hunner opvoeding en ten hunnen
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lasts hebben, tot zo lange iemand anders mogte opkomen,
die nader en beter recht tot dezelve Vicarye zoude kunnen
betoonen to hebben .

Vergadering van 17 Februari 1786 .

Op de Requests van J. B. Beckwilder, als in Huwelijk
bebbende Maria Rombout en dezelve Maria Rombout,
eenige nagelaten zuster van Johannes Jacobus Rombout,
den '19 Aug . 1785 als soldaat in zijn guarnisoen to Tho-
len overleden, ongehuwd, to kennen gevende dat voorn .
Joh. Jac. Rombout bij successie was geweest Possesseur
van zekere Erffelijke Vicarye in de kerke van St . Catharijne
binnen deze stad, en welke, als zijnde eerie Familie-Vi-
carye, alsnu op de tweeds suppliants voorn . Maria Rom-
bout, als de ngiaste in den bloede van meergemelden Joh .
Jac. Rombout was vervallen, verzoekende de Suppliants
Maria Rombout met het inkomen van voorsz. Vicarye
mogte worden begunstigd en dat Hun Ed. Mog. 't zelve
geliefden to aggreeren, is geappointeerd

Zij deze gesteld in handen van de Heren van Cockengen
en anders Hunner Ed . Mog. Gecommitteerden tot de
Geestelijke Goederen, om met en benevens de Heren
Surintendenten to examineren en daarvan to rapporteren .

Vergadering van 31 Maart 1786 .

Op de requests van Johan Bastiaan Beckwilder, als in
huwelijk hebbende Maria Rombout en dezelve Maria Rom-
bout, die de enige nagelaten zuster is van wijlen Johannes
Jacobus Rombout, verzoekende, als breder den 17 fe-
bruari ji. staat genotuleerd, is geappointeerd
De Gedeputeerden etc., gehoord bet rapport van de

Heeren Gecommitteerden tot de Geestelijke goederen, die
met en benevens de Heeren Surintendenten wegens z jne
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Hoogheid, daze requests hadden geexamineerd, verklaren
Maria Rombout, de tweeds Suppliants, die de eenige
nagelate zuster is van wijlen Johannes Jacobus Rombout,
gequalificeerd omme de inkomsteu der Vicarye, hierinne
gemeld, to genieten, en authoriseren den Rentmeester van
Ste Catherine, om dezelve inkomste aan de Suppliants to
extraderen tot ' zo lange iemand antlers mogte opkomen,
die nader en beter recht tot dezelve Vicarye zoude kun-
nen tonen to hebben .

G.

RESIGNATIE EENER VICARIE .

(5 September 1699 .)

Aan d' Ed. Mog. Heeren (edeputeerde Staten
'a Lands van Utrecht .

(eeft ootmoediglijk to kennen Mr . Nicolaas de Craen
van Haeften, dat den Suppliant zederd den Jaere 1664
heeft gepossideerd zekere vicarye, specterende aan de
huyze van Beverweerd 1), dat den suppliant eyndelijk de
voorn. vicarye met goedvinden van den welgeb . $sere
van de Lek, Beverweerd, etc . op den 22 Augi laestleden
heeft geresigneert ends verkoft aan Willem Petersz . van
Velpen wonende tot Odijk, zijnde van de gereformeerde
religie ends Lidmaed van de Kerke aldaer, breder blijc.
kende ex annexis : derhalven keert den Suppliant zig tot
UEd. Mog. ootmoediglijk versoekende (vermits daervan
alreeds 't regt vande domeynen ends den 40ec pennink is

1) Hij was op 9 Sept. 1665 door den toenmaligen Collator Maurits
van Nassau, Heer van de Ipeck, Beverweert, etc . tot possesseur
benoemd.
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voldaen) UEd . Mog. aggreatie in forma. Dit doende etc .,
en was geteekent N . C. van Haeften 1699 .

De (edeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht,
voorbehoudens en onverminderd een yegelijk zijn rechts
ende geregtigheyd, houden den perzoon van Willem Pe-
tersz. van Velpen in dezen genomineert tot de possessie
der vicarye hierinne geroert voor aengenaem, mite dat hij
gehouden word hem to reguleren agtervolgens de ordon-
nantien ende resolution bij de welgemelte Heeren Staten
den Vicarye aengaende gemaeckt ende genomen, ofte
daerop nog to waken en to nemen . Godson t'Utrecht
dozen 5 September 1699.

Onder stood ter ordonnantie ale boven, en was gete-
kent P. Voet van Winssen .

Onder hot request stood : Onaengesien de vicarye in
deeee requeste en annexe coopcedulle is gestelt op mijn
naem, Zo bekenne ik ondergeteekende daeraen goon de
minste regt to hebben, nemaar is (de) naem door den
Heere van de Lek maer gebruykt - dezen 9 Sept. 1699
en was getekent Willem van Velpen .

De goedkeuring dezer resignatie, door Mr. N. de Craen
van Haeften gedaan aan W. van Velpen Pz., door den
Collator der vicarie luidt ale volgt :
Wij Maurits Lodewijk Grave van Nassau, Heere van

de Lek, Beverweerd, Odijk, etc . etc., verclaeren mite
dezen to consenteren, of wel to approberen de overdoe-
ninge van de vicaryen, aen onzen Huyze van Beverweerd
specterende, breeder bij doze bovengemelte coopconditien
vervat, 1) willende dat doze resignatie bij een yder on-

1) d. i . hot koopcontract van 22 Aug. 1699 o. at . waarbij de ge-
melde Heer Mr. N. Craen van Haeften de vicarie voor f 1050 .-
verkocht aan den genoemden Willem Petersz . van Velpen, timmea-
man to Odijk .
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wederroepelijk zal valideren ende effect zorteren, stellende
denselven Willem Peters van Velpen met la Jan, aen-
staende inde dadelijke possessie van dien, willende dat
de bruykers van dezelve hem voor possesseur van dien
zullen erkennen, ende de Landerijen ende goederen daer-
van pertinentelijk aenwijsen, hoe en waer die gelegen zijn .
Aldus gedaen op onzen Huyze ende Heerlijkheyd van Be .
verweerd, ende de acte ondertekent, ende met ooze ge-
woonlijke zignatie bevestigt, dezen 1e11 September 1699 o .
at. U. van Nassau van Lek .

nog lager stood, - NB. de naem is maer geleent van
Willem Peters van Velpen, dog heeft daerop geen pre-
tensie, blijckende uyt zijne nevensgaende verclaringe, maer
behoort aen Beverweerd, die de Revenuen aen mijn heb-
ben gecedeert .

Deze stukken , met nog andere betrekkelijk dien verkoop
en resignatie, bevinden zich in een pakket stukken , be-
treffende de groote vicarie van Beverweerd, loopende van
1662--1718, aanwezig in het archief van de voormalige
Momboirkamer to Utrecht, waarin zich bevinden een
groot aantal papieren, of komstig uit boedels die onder
administratie van de Kamer geweest zijn en later zijn over-
gebracht op het Stadsarchief to Utrecht . -- Het bewuste
pakket is of komstig uit de boedelpapieren, behoorende tot
de nalatenschap van de (ravinne Nassau la Lecq (zijnde
N° 386), welke door de Momboir-Kamer een tijd lang is
geadministreerd .

Uit de bovenstaande stukken blijkt tevens dat ook reeds
destijds de vicarissen meermalen bloot stroomannen waren
en de Collator ten slotte de inkomsten der vicarie genoot ;
alsook dat de Staten toen reeds personen, die onbevoegd
waren, als vicarissen admitteerden, of liever, dat zij niet
onderzochten of de voorgedragen persoon werkelijk stu-
deerde of bekwaam was tot studeeren, waardoor zij zich een
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eerzamen timmerman van Odijk lieten in handers stoppers
voor een student .

H.

FORMULIER VAN VERKLARING DOOR DEN BE-

NOEMDEN VICARIS AF TE LEGGEN

AAN GEDEP . STATEN .

Ick	verclaere ende beloove bij desen dat ick,
obtineerende d' aggreatie van de Ed . Mo. Heeren Staten
slants van Utrecht ofte van hare Ed. Mo. ordinaris (e-
deputeerden tot de possessie der vicarie gefundeert in de

	 kereke to	dat ick in der daet ende waer-
heijt sij , mitsgaders behoorlick professie doe van de waere
Christelijeke gereformeerde Religie sulcx deselve nu tegen-
woordich publycquelijck ende bij ordre van den Lande toe-
gelaten ende geexerceert wordt . Ende belovende daer be-
neffens dat ick mij daerinne volgens d' Intentie der wel-
gemelte hearers Staten houden ende dragen sal als een
C odtvresent Christenmensche toestaet ende behoort to
doers. Ende tot was tijden bevonden wordt bij mij antlers
gedaen to worden, sao bekenne ick voor mij alsdan en dan
alsnu van voors. Vicarie vervallen to wesen, zoo dat hare
Ed. Mo. ofte derselver ordinaris Gedeputeerden dezelve
Vicarie zullen mogen doers regeren, admininistreren ende
de vruchten van dien profiteren bij dengenen die hat hare
Ed. Mo. gelieven zal . T' eenen oirconde hebbe ick dese
ondertekent op den

	

--



B jlage I .

	

679

CONSENT VAN GEDEP. STATEN TOT VERKOOP VAN

VICARIEGOED . (1623, 1653 en 1777 .)

Dear de Gedeputeerde Staten (namens de Staten) op
versehillende wijzen en voorwaarden consent tot verkoop
gaven, worden bier, zoo beknopt mogelijk, eenige resolu-
tion desaangaande medegedeeld .

Aen de Ed. Mo. Heeren Staten des Landts van
Utrecht, ofte hare Ed . Mo. (edeputeerden .

(eeft in alder ootmoedicheyt to kennen Jol' . Johan van
Oostrum , hoe dat sijn zaliger vader ale Patroon Laicail
van zeeckere vicarie gefundeert alhier in de Buyrkercke
t'Utrecht bij Sententie laetstelick oock in revisie geweest
d'selve vicarie heeft geevinceert, waer over alsoo excessive
groote kosten bij zijn voors . vader zijn gedaen, ende waer
door ale andersins den selven zijnen vader hem met eenige
Capitalen heeft moeten belasten, die meest bij hem Thoon-
der zijn opgebracht ende getelt doordien de goederen
aende vicarye specterende zeer weijnich jaerlix hebben
uytgebracht . Ende want bij Thoonder nosh eenige Schul-
den, spruytende uyt zaecke ale voors . tot zijne taste is heb-
bende waervan hj hem geerne sage gedecergeert, Ende dat
bij althans is Patroon Laicail, - Soo versoeckt bij Thoon-
der gedienstelijck appointement op de margine van desen,
Waerbij hem gepermitteert ende geconsenteert werde
seeckere hoeve landts gelegen tot Werckhoven aen den
voors. Vicarye behoorende to vercopen, Om de penninghen
deer van komende tot aflegginge der schulden voor soo
vole die sullen komen to strecken, to Employeren mite

37*
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daerop houdende eon jaerlixe rents, ter concurrentie van
alsulcke Somme als bet voors, landt in pachte is doende ;
zulex naeder uyt dose geannexeerde huyrcedulle is blijc-
kende . Dit doende es Ende was onderteyckent Jol .
Oostrum .

In margins stond aldus . -- The Gedeputeerden van de
Staten 's landts van Utrecht consenteren den Suppliant
bij doses gratieuselijck, Mits dat zulcx bij anderen niet
en sal worden getrocken in consequentie, dat hij, tot
betalinge der schulden, de houve lams tot Werkhoven
bierinne geroert, zal mogen vercopen, onder expresses
verstande, dat hij suppliant ter concurrentie van soodanige
somme als den jaerlixen pacht vande selue houve tegen-
woordich is bedragende, hot Capitael van dies geredu-
ceert ende gereekent al'advenant den penninge twyntich
op goods ende vests hypotheecque, ten behoove ende
meester verseeckeringe der voors. vicarye besetten ende
beleggen zal seer behooren . Deer van hij Suppliant ge-
houden blijft de Gedeputeerden voornoemt to does blijc-
ken . Gedaen t'Utrecht den 21 Decembris 1623 . onder-
stondt : Ter ordonnantie ale boven onderteyckent Ant . van
Hilton .
(Prov. archief Reg, n° 192 gedr. Inv, peg . 49. 3e Me-

moriael van de Geestelijcke goederen die bij consent van
de Staten veralieneert ofte beswaert zijn,)

Vergadering van Gedeputeerde Staten .
Mercurij ija Feb' 1653 .

„Op de Remonstrantie ende Deductie Francois van der
Lee, als gewezen Requestmeester van Sijne Hoogheit den
Heere Prince van Orange enz .
De Gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht,
Gehoort de lecture deser Remonstrantie ende deductie,

mitsgaders van alle de bijgevoeghde stucken ende docu-
menten, deter toe relatiff, Ende oock gehoort de rapporten
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dienaengaende godson, Hebben, naer iterative delibera-
tion, goedgevonden to persisteren bij Hare Ed. Mo, lest
voorgaende appoinctementen in dese gegeven, Ende mits-
dien to authoriseren bij desen, den Outfanger vande (e-
beneficieerde Gloederen indertijt, Henrick van Wijcker-
sloot, ten eynde hij sal hebben to wege to brenghen,
dat in conformite van do voors. appoictemente, ende
anders nee behooren, ten Comptoire vande Generals mid-
delen werden betaelt ende beleydt binnen den tijt van
twee maenden eerstcomende, ells de Cooppenningen ge-
comen zijnde van ells de Landen, gespecteert hebbende
aende Vicarie [van 't Vrouwen altaar] gefundeert sends
Kercke t' Abcoude hierinne geroert ; ter meester versee-
keringe ende behoeve vande respective possesseurs der-
selver Vicarie, indertijt, Authoriserende bij gebreecke van
dien den voors . Ontfanger omme ter expiratie van deselve
twee maenden, ten behoeve van hare Ed . Mog. Comptoire
der (ebeneficieerde Gloederen alhier, ells de voors . Vicarie-
Landen to vindiceren 1), op ende aen to nemen, deer ende
gelijcke sulcx noodigh ende behoorlijck zijn zal ."

Vergadering van (edeputeerde Staten .

Martin 4 Maart 1777 .

(fol. 121) . „Op de Requests van C eertruid Lestevenon
Douairiere en eenige geinstitueerde Erfgename van wijien
Mr. Jacop Hop . . . etc .
De (edeputeerden etc . hierop gehoord bet rapport van

de Heeren van Westerveld en anders Hunner Ed. Mo.
(ecommitteerde tot de (eestelijke goederen, die met en
benevens de Heeren Surintendenten wegens zijne Hoog-
heid dese Requests hadden geexamineerd, authoriseeren

1) Wij vestigen er hier de aandacht op, dat Gedeputeerde Staten
rich hier toekennen de rei vindicatio. Verg. hiermede bl . 421 en 425 .
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en permitteren Mr. Gijsbert Craaivanger als Ontfanger van
de Gebeneficieerde goederen deser Provincie om met en
benevens de Supplianten de perceelen Lands tot de vicarye

hierinne gemeM [aan de Blauwcap el] behoorende ale vrij
en allodiaal, publicq aan de rneestbiedende to molten ver-
kopen en transporteren, mite een derde portie van de to

provenieren koop en randsoen penningen, na aftrek der
kosten op de verkooping to vallen aan bet Comptoir der
Gebeneficieerde goederen geextradeerd en voor de overige
twee derde portion , Obligation ten laste deser Provincie
aangekocht werden, welke gebrandmerkt zijnde, in de
plaatse der verkogte Landerijen, aan de Vicarye voor-
noemd, zullen werden geaffecteerd, en deselve Vicarye due
in wezen blijve, zo nochtans dat daarvan in 't vervolg gene
Tertie behoove betaald to worden, ale waar aan mite dozen
op heden is voldaan .

En zal de Ontfanger der Gebeneficieerde goederen bij
extract dezer worden geinformeerd .''

Na dit appointement dienden de requestranten een nieuw
verzoekschrift in aan de Gedeputeerde Staten , waarbij zij
eene herziening verzochten der genomen resolutie, in zoo
ver daarbij wel was geaccordeerd de verkoop der 5 per-
ceelen land van de vicarie aan de Blauwkapel, maar

teffens daarbij verstaan was, dat van de twee overblijvende
twee derde parten der koop- en randsoen penningen Obli-
gation ten Taste dezer Provincie moesten worden aange-
kocht, enz.

» Dat zij door de bijvoeging van dew Mits due hun voor-
nemen niet hadden bereikt, volgens hetwelke zij door de
verzogte mortificatie flier Vicarye vermeend hadden zich
daarvan geheel to ontdoen, ale zijnde dezelve Vicarye bet
eenige noch onverdeelde effect uit den boedel vary voorn .

Douairiere Meerman, hetgeen niemand der Supplianten
convenieerde aan zich to behouden . En dewijl de Sup-
plianten voor zich hadden Hunner Ed . Mo. dispositie van
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21 December 1736 in een gelijk geval, als hat presence,

waren zij to rade geworden zich tot Hun Ed . Mo . to
keeren , met verzoek dat Hun Ed . Mo, in plaatse der
Mits, aan de permissie bij appointement van den 4 Maart
jongstleden gevoegd, zullen gelieven to verstaan, dat de
8upplianten, na afgifte van hat een derde aan Hun Ed .
Mo. in die Vicarye corn peterende, de overschietende twee
derde parten der troop- en randsoenpenningen aan zich
zullen mogen behouden, en dat alzuiks de meergemelde
Vicarye finaal mag worden gernortificeerd, gelijk als zulks
bij resolutie van den 21 December 1736 op de Supplicatie
van Vrouwe Maria Elisabeth van Bergen, Douairiere van
wijlen den Heer Anthony Godin, Heer van Cockengen,
omtrent twee Vicaryen aldaar is gesehied ."

Op dit nader verzoek ward door Gedeputeerde Staten,
ter vergadering van 18 April 1777, gunstig beschikt als
volgt .

fol . 213 . „De Gedeputeerden etc, gehoord hat rapport
van de Heeren van westerveld en ~ndere ifunner Ed .
Mo. Gecommitteerden tot de geestelijke goederen, die met
en benevens de Heeren Surintendenten wegens zijne Hoog-
heid dezen Requeste hadden geexamineerd, consenteren in
de mortificatie der vicary in deesen gemeld, behoudens
een ieders goad recht, permitterende den Supplianten om
de landen, daartoe behorende, als vrij en allodiaal goad,
publicq to mogen verkopen, mits een derde van 't zuyver
provenu der kooppenningen, na aftrek der kosten op de
verkooping to vallen, worde overgebracht ten Comptoire
van de gebeneficieerde goederen ."

Daze laatste dispositie is to beschouwen als eene afwij-
king van den algemeenen regal, dat de koopprijzen van
verkochte vicariegoederen in ieder geval moesten belegd
worden, als in de plaats tredende van de verkochte per-
ceelen, die aan hat Comptoir der gebenef . goederen, d . i .
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aan de Staten, toebehoorden . Het consent van aedepu-
teerden tot verkoop dier perceelen lisp ten slotte dan
ook uit op sane mortificatie der vicarie voor s gedeelte,
niet ten behoeve of ten voordeele van eene kerkelijke
gemeente, gasthuis, weeshuis of andere inrichting ad pins
usus, dock bloot ten voordeele van drie private personen,
die, zooals uit hat verzoekschrift blijkt, zelfs niet eene
possesseurs of collators waren , dock bloot testamentaire
erfgenamen der weduwe van den overladen possesseur ; die
tevens was collator, Mr. C errit Meerman . Voor hun ver-
zoek voerden zjj dan ook geen anderen grond aan, dan dat
de (edep. Staten in 1736 jets dergeljjks badden geconsen-
teerd, en dat de landerijen zeer in prijs waren gestegen,
zoodat hat hun bijzonder voordeelig zou zijn .

Er blijkt alzoo, made uit dit stuk, dat er in de laatste
helft der vorige eeuw allerlei ongerechtigheid en geknoei
pleats grasp met de vicarien, alsook dat (edeputeerden
de belangen der Staten, als eigenaars der vicariegoederen,
verwaarloosden, door zich in to laten met onbevoegden, die
noch collators, noch possesseurs waren, terwijl zij boven-
dien voor de Staten bet uitzicht, om bij gebreke van
possesseurs en collators de inkomsten der goederen ge-
heel ten bate van hun comptoir der gebenef, goederen to
kunnen laten strekken, onherroepelijk listen verloren geen .

J.

MORTIFICATIE EENER VICARIE DOOR DE STATEN .

(21 April 1643 .)

Aen de Ed. Mog. Heeren Staten 's Landts van Utrecht .

(seven met alley eerbiedinge to kennen de jegenwoordige
ends de twee lasts affgegane Huijsmrs vent Bartholo-
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mews (asthuys alhier binnen Utrecht, Dat supplianten,
neffens verscheyde Broeders van den selven (asthuyse in
ervaringe gecommen sijnde, dat aent voorschreven (ast-
huys behoorden twee Vicaryen, ofte Capelryen, daervan
d' one gepossideert heeft gehad Alexander van Lamsweert
inden iare 1639 overleden, ende d' andere alsnog gepossi-
deert wordt bij Jacob van Everdingen, Ende alsoo de
supplianten ende voorschreven qualite Collatores van de
voors, twee Vicaryen, Bevinden dat t' solve (asthuys met
bet jaerlicx incommen op vela nae de lasten niet en condo
betalen, hadden goetgevonden ende toegestaen bij taf-
sterven van de possesseurs der voors, twee respective
Vicaryen deselve op niemant to confereren, menende de
goederen en incommen vandien ten, behbeve ende tot
soulagement van den voors . (asthuyse to laten . Twelck
de (emene Broeders aengenaem wesende, hebben sulcx
mode goetgevonden ende geapprobeert, Alles b1 jckende
ex annexes .

Ende op dat 't voors. Bartholomeus (asthuys vantgene
voors. is in toecomende tijden en ten eeuwigen dagen
seeckerder ende securder soude molten wesen, - Soo wordt
versocht Bat U. Ed. Molt, sulcx, als wesende eon pieuse
saecke, gunstelick gelieve merle to approberen. T'welck
doende etc .

	

(ongeteekend)
(in margine)
pro Boo
De Staten vanden Laude van Utrecht approberen den

inhouden deser ten fine daer bij wordt persocht. (edaen
t'Utrecht xxjen aprilis 1643 .

	

Ter ordonnantie als boven
(get.)

	

Ant, van Hilton .
(Archief der Vereenigde Gods . en t asthuizen to Utrecht,

gedeponeerd in hot Stads-Archief to Utrecht .)
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K.
Ve REEKENINGE VAN Mr. DIDERICK DE LEUW

ALS ONTFANGER VAN DE GEBENEFICIEERDE GOEDEREN

?S LANTS VAN UTRECHT . ANNO 1669 .

Incomen van alle pastoryen, vicaryen en andere gebe-

neficieerde goederen ten platte laude van Utrecht gedes-

tineerd nefiens andere middelen tot betaling en onderhout

van seecker getal van predicanten ten platters laude, voorts

alimentation van weduwen van overleeden predikan ten,

Costers, proponenten, etc . sedert den len Januarij 1669

tot den letsten December desselvigen Jaars, mitsgaders

van de uytgave daar jegens gedaan .

Overgelevert bij Mr. Dirck De Leuw, ontfanger in

handers van mijn Heeren van de Raadkamer deser pro-

vintie op den 26 Julij 1671 .

Ontfangh .

fol . 11v. Vicarye Claustrale op de huyse van Stercken-
borch, gefundeert (Nederlangbroek) .

Alsoo de goederen tot den voorsz . vicarye specteerende

niet en sijn aengebraght, en bij de Ed . Mo. Heeren Staten

's Lants van Utrecht ofte haar Ed . Mo. ordinaris gedepu-

teerden op de Memorie van des rendants predecesseurs

tot dien ijnde aen beer Ed . Mo. gepresenteert niet on is

gedisponeert, hoe men sick bier in soude hebben to ge-

dragen, sal 't solve alhier dienen voor . . Memorie . i)

1) Om doze zelfde reden worden ook van de vicarien to Zeist,

Blauwcapel, Beverweerd, Ruwiel, Coekengen, Eemnes buiten, Loen-
resloot, Nyenrode capel en Vleuten de inkomsten voor Memorie ge-

bracht, als zijnde de goederen niet bckend .



Bijlage K .

	

587

(in margine)
Sij alsnog desen aengaende resolutie van haar Ed . Mo.

versoght .
fol . 27. Vicarye aen den Dwarsdijck waar van de Vrouwe

van St . Servaes Collatrice en de soon van Gerbrandt van
Schagen possesseur is .

De goederen aen dese vicarye behoort hebbende sijn op
den 21en May 1657 met approbatie van Ed . Mog. Eeeren
Staten vercoft en bij des rendants voorsaet in de vijfde
reeckeningh het 3e part van de kooppenningen, fol . 61
et seq, verantwoort, die hij geemplojeert heeft tot aflos-
singe van vier duysent ponders capitaels daar merle dese
comptoire beswaert was ten behoeve van Mr . Aernt van
Westreenen als patroon van de vicarye gefundeert in de
St. Joriskercke . t' Amersfoort, breeder als in des rendants
le voortsaets 6e rekeningh to sien is foll dus alhier
voor	 Memorie.

(in margine .) Sij voortaen, als om redens as in den
text, uytgelaten .

fol . 75 . Vicarye op St. Andries Altaer in de kercke
tot Al coude gefundeert - waarvan Sijn Hoogheijt den
Prince van Orangien etc . Collator 1) en Julius Hart Cherels
possesseur van is geweest, nu Maurits Cherels .

Alsoo de goederen aen dese vicarye gehoort hebbende
sijn vercoft en de cooppenningen van dien beleyt op bet
Comptoir vande Generale middelen slants van Utrecht
waarvan de renters bij den possesseur geheel genooten
worden, hoewel de rendants antepredecesseur >Jelast was
het dardepart van dien ten behoeve van dese Comptoire
to verantwoorden, dock hebben haar Ed . Mo, naerder bet
voorsz. darde part den voorn. possesseur sijn leeven lang

1) In de rekening van Floris van Weede, fol . 75' staat ; staende
tot Collatie van den Heer van den Lande in der tijt, waarvan pos-

sesseur is Heer Goort Schijff, eertijts pastoor tot Abcoude .
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geremittAert, breeder ale in de darde rekeningh van Heere
Mr. Charles Martens, fol. 105, to sien is, dient hat salve
alhier voor	 emorie .

fol . 76. Vicarye op St. Andries altaar in de kerke tot
Abcoude -- Vicarye op L . Vrouwen altaar in de gemelde kerk .

Daze beide zjjn zonder opgaaf van collator of possesseur,
dock met vermelding der goederen , t, w, de 1 e met eon
vast good en eene grondrente en de 2e met twee inschrij-
vingen op hot comptoir van de Generale middelen . Van
beide worden de inkomsten vermeld .

fol . 79v.

	

Nederhorst pastorij.
De Wel Ed. Hear van Nederhorst , ale bij de Ed . Mo .

Heeren Staaten 's Lents van Utrecht geaccordeert sijnde
hat inkoomen der pastoryen goederen tot Nederhorst voor
hem en sijne nakomelingen, Heeren en Vrouwen tot Ne-
derhorst, sells to ontvangen, mite dat aen den Ontfanger
van de gebeneficieerde goederen 's Lents van Utrecht be-
taelt sat worden vierhondert en vijftigh ponden jaerlijks
ingaende den martinii 1627, en alsoo wanneer den Pre-
dicant tot Nederhorst sonde hebben drie ofte moor kin-
deren, dat den do Heeren ofte Vrouwen boven de voorsz .
vier hondert en vijftigh ponden jaerljjx noch vijftigh pon-
den meer souden moeten geven, breder ale in de l0e reec-
keningh van Florin Uytterdijck uytgedruckt staet, ende
terwijlen die Predicant nu meer ale drie kinderen is heb-
bende, see kompt nu alhier over tjaer verschenen Corsmis
1669 alhier de Somme van 500 ponden, due . . 500 £ .

fol. 80

	

Vicarye tot Nederhorst .
Alsoo op hat to kennen geven van den voorgemelten

We! Ed. Heere van Nederhorst, ale Collateur yen do
voors, vicarye, hot 3e part vent inkomen ad pins usus is
geremittoert ende belast judo reeckeningon bij verhael to
breugen ale in de 3e reeckening van Mr. Carol Martens
genarreert staet, dient daeromme 't solve alhier voor .

.

	

. Memorie.
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fol . 86v. Westbroek vicarye .

Jor Balthasar van Buyren in plaetse van Jor Jeronimus

van Buyren als collateur van de voors . vicarye dear pos .

sesseur van is Jor Adriaen Strick, heeft in huyre bet 3e

part van 13 morgen lants aen de voors, vicarye behoorende

gelegen in Westbroeck, boven 't geene de Calander Broe .

derschap uyt .8 mergers lants jaerlijcks competeert, die de

huyrder tot sijnen taste is nemende	voor de Somme

van 18 ponders . . , dun alhier ontfangen over 't vijfde . . .

jeer pagts versch . Corsmis 1669	f 18.- .
fol . 90. Vicarye op Nicolai altaar in de Kerck tot Maars-

sen. (Zonder vermelding van collator of possesseur .)
De rente van f 600.- op bet Comptoir van de Generate

middelen worden voor 't geheel als ontvangst gebracht . --

Jn de rekening van Florin v. Weede, 1586/8 fol . 93v, staat

vermeld, „waervan de tests possesseur is geweest Aert van

Duvenvoorde ."

fol . 91° .

	

Thienhoven Capellanye .

Alsoo die van Thienhoven bij apostille op seeckere re-

quests van date den 15 Sept . 1595 bij de Ed . Mo. Heeren

Staten 's Lents van Utrecht is geaccordeert het innekoo-

men van de goederen, aen dens Capellanye behoorende,

selfs to mogen ontfangen en to emplojeeren tot betalinge

en onderhout van . deselve Cappelle met de bedieninge van

dien, gelijck sij voor deesen hadden gedaen aleer de voor-

schreve Capelle met den predicant was versien, en dewijle

deselve capelle van den predicant wordt bedient, die bij hear

Ed. Mo. ook betaelt wort soo dat dient, sat oock het inco-

men van deselve Capelle van wege hear Ed . Mog. behoeren

ontfangen to worden, den alsoo op de memorie tot dien eynde

bij den rendants predecesseurs aen Haar Ed, overgelevert

noyt en was gedisponeert en to beduchten staet dat door de

lanckheijt van tijde de goederen tot de voorsz . Capelle

behorende mogten worden gedistraheert, -- soo hebben de

Heeren Auditeurs naderhant cep den rendants predeces-
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sours tweede reeckening gelieven to apostilleren : Sij ale
noch dispositie versoght op de memorie in den text ver-
haelt, - wien volgende des rendants predecesseur ears
Haar Ed. Mo. request gepresenteert heart ten fine ale
bij de voorz, requeste -- waarop geappoincteert is, en des
rendants predecesseur geauthoriseert is om met die van
Thienhoven en alle anderen die sulx aengaen ofte raken
mogten, in bespreck to koomen . Edoch also des ren-
dants predecesseur geen finaal bescheyt heart bekomen
gelijck in sijn 6e en laetste rekeninge fol . 112 is aenge-
wesen en alsula hat voorsegde different noch is ongedee-
cedeert, soo dient 't salve hier voor . . . Memorie .

fol . 930 .

	

Suylen Capellanye.
(wordt geen collator of pose, vermeld , en hat geheele
rentebedrag der Obligatie van f 1000 . --- op 't Comptoir
van de (enerale middelen ale ontvangst gebracht .

fol . 99". Vicarye op L . Vrouwe altaar in de Kerck tot
Breukelen gefundeert .
Alsoo de predikant en de Kerkmeesteren tot Breukelen

voor desen hebben verhaelt, dit geen vicarye, maar eon
broedersehap to weesen, soo heeft de rendant, ale oock
sijn predecesseur dear van tijde deser rekening ontfangen

. . . Niet
fol . 100. Vicarye op St. Andries altaar rode Kercke tot

Breuckelen .

Alsoo de goeden aen de voorsz. vicarye behoorende
maar twintigh ponders jeers sijn bedragende, dewelcke over
lange sijn geemplojeert tot hot orgel aldaar, ende dat
Mr. Adriaen Strick daarop was aengenomen en alsoo des
rendants predecesseur bij apostille op sijne reeckening was
belast hem daarop to informeeren ende dies aengaende
memorie aen Haar Ed . Mo. over to leveren, hetwelck hij
dien aengaende oock heeft gedaan ; den alsoo daarop tot
noch toe niet is gedisponeert, client 't solve alhier voor

. . . , memorie .
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(in maryine .)

Sij alsnoch haar Ed. Mo. dispositie versocht .

fol . 101'. Vicarye op den huyse van Ruwiel gefundeert,

wear van de Heer van Ruwiel Collecteur is en de soon

van Jan van den Bongaert possesseur is .

De rendant heeft om redenen dat de goederen een dese

vicarye behoorende niet en sijn aengebracht tijde deser

reeckeningh dear van ontfangen	Niet

(in mar9ine.)

Sij gedaen als wren (t . w. alsnoch hear Ed. Mo . dis-
positie versocht) .

fol. 104 .

	

Capel Pastorye .

De Erfgenamen van de Heer ende Meester Nicolaas

van Berck plegen to geven de Somme van 44 ponds jaerlyx

ter saecke van den Erffuijtganck uijt vier d' half merge

lams in Lopicker Cappel, edoch alsoo 't selve in confor-

mite van de appointemente van date den 19 meert 1667

is aflost met 880 pond die bier nee fol . 378 verso in ont-

fangen werden gebracht comet 't selve alhier voor memorie .

(in maryine)

Sij voortaen uytgelaten .

Gijsbert van Nieuwenrode geeft jaerlijcx 7 ponden etc .

fol . 110 . Vicarije tot Jutphaas waarvan Collateur is de

Heer van Gent.

De comptoire vent inkomen van de Thesaurye ende

proostdye ten Dom geeft jaerlycks de somma van 24 pon-

den munte deser reeckeninge in betalinge van een Jaer

interesse van een Jaer renthen van seshondert gelijcke

ponden Capitaels hercoomende van het 3e part der coop-
pennigen van de verkofte landen van de voors . vicarye be-
hoorende, dewelcko met approbatie van de Ed . Mo. geeren
Staten sijn vercoft, verschijnende jegens den penning 25

den 1 November, dus alhier antfangen overt Jaer ver-

schenen den 1 november 1669 de voorsz . Somme van 24 £.
fol . 1 10' .

	

Hermelen Commandury .
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Jonkheer Diderick van Eck van Panthaleon comman-
deer tot Hermelen Heere van Lievendaell , Louwenrech t
etc. geeft Jaerlycks de somme van driehondert pondeu
munte deser rekening, dewelcke den Commandeer in der
tijt tot Hermelen voorsz . Jaerlijcks tot onderhout van de
predikanten aldaer gehouden is aen desen Comptoire to
betalen volgens de appointemente van des rendants ante-
predecesseurs voorgaende reeckeninge overgelevert , des
alhier ontvangen overt Jaer verschenen tijde deser reecke-
ninge 1669 de voorsz . somme van	300 £ .

fol . 116V_118v .

	

Camerick vicarye.
(errit Jane op (eesdorp heeft in huijre 4 mergen lants

see Jaer lange jaerlya voor de somme van pacht etc . 't ses=
tigh pondeu munte deser reeckening ingaende den le° Ja-
nuarij 1666 : due alhier voort 4e-6e 1 ) pachts verschenen
Corsmis 1669 de voorsz, somme van	68 £.

(Volgen nog twee perseelen land waarvan insgelijks de
geheele huur (niet 3) ontvangen is .)

'tComptoir van de generale middelen's Lents van Utrecht
geeft Jaerlijcks de somme van 2 pondeu 8 schellinge munte
als voors. in betalinge van een Jaer interesse van een
Capitael van 60 gelijcke pondeu de voors . pastorye com-
peterende en verschijnende jegens den penning 25 den
len February, dock alsoo 't solve Capitael door ordre van
hear Ed. Mog. aen handen van des rendants praedeces-
seur is afgelost en bij denselven op den 16 April 1665
ten behoove van de voorsz . vicarye weder is beleyt, is
daarvan vermits de kortinge bedragende 1 St . 15 peon .
jegens 4 op 't hondert gereeckent, bij den rendant overt
Jaer verschenen den 15en April 1670 uiaar ontvangen de
somme van .. .	2 £. 7 St. 9 peon .

Het innecoomen van de proosdye ende thesaurye van
den Dom 't Utrecht geeft Jaerlijcks de somme van 61

1) d . i. hot vierde jeer der 6 jaren huurs .
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ponders munte deser reeckening in betaelinge van een Jaer
interesse van 1525 gelijeke ponders capitaels de voorsz .
pastorye jegens den penning 25 verschijnende Jaerlijcks
den le November, dus aihier ontfangen overt Jaer ver-
schenen den le November 1669 de voors . somma van 61 £ .

fol. 155 .

	

Vicarye tot Vreelant .
(Van deze vicarie wordt, evenals bij die van Camerik

(fol. 116v-118), bet voile bedrag der renters van een capi-
taal van f 1207-13-„ op 't Comptoir van het Huysgeld
en van f 1108.-- op dat van het Eene deel der Generale
middelen , als ontfangen vermeld .)

fol. 159w. Meern Cappellanye, waervan Collateurs sijn

de Leenvolgers van den Huyse van Nieuwenroode en pea-
sesseur is Jonkheer Dorp .

Het Comptoir van 't Huysgelt geeft Jaerl. de somme
van 71 ponders seven St, van eev jaar interesse van 1790
ponders Capitaels de voorsz . Capellanye [competerende]
Jaerlijcks verschijnende jegens den peen . 25 den 15 No-
vember, dock is daarvan bij den rendant over desen Jare
1669 vermits de kortinge bedragende 2 ponders 17 schell .
10 peon, jegens 4 op 't hondert gereeckent, maar ontfan-
gen de somma van	68 £ 16 St . 10 peen .

(Volgt gelijke vermelding van ontvangst van het voile
bedrag van een jaar rente ad f 30-12-13 van een kapi-
taal van f 785.- competeerende de voorsz, capellanie .)

fol. 163 . Vicarye op Lieve Vrouwen altaar tot Lin-
schoten .

De gadermeesters tot Linschoten geeven Jaerlijcks 13
St. ter saecke van een Jaer uytgangh uyt de huysinge
staende aen der kercke rooster tot Linschoten, de voors .
vicarye Jaerlijcks verschijnende martirlii : dus aihier ont-
fangen over 't Jaer verschenen martinii 1669 tijde deser
reeckening de voorsz, somme van	13 St.

Item ontfangen van Willem Kooper ofte Jan van Asperen
de somme van 1 pond 12 St . 10 peon . ter saecke van

Bijdr . en Meded. IV.

	

38
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't dardepart van de uytganck verschenen martinii als voren
dus	 1 .--12--10

Jan Cornelis Pruyt geeft jaarlijks /1-3-4 mums deser
reeckening ten saecke van een uytgang verschenen martinii
1669 this	 1--3--4 .

fol . 164 . Prebende Claustraal van 't Capittel van der
Horst, gestaan hebbende eertijts buyten Rheenen en tot

Collatie van sijn Hoogheyt den Prince van Orangien als
Stadhouder waarvan possesseur is . . . . (sic .)

Alsoo Jor. Godart van Rhede Heere tot Amerongen
zal. gedagtenisse bij sijn Hoogheyt den prince van Oran-
gien etc. Hooge L. memorie met de vier prebendaten van
der Horst in den Jare 1628 is gebeneficieert, waervan het
incomen bij dese comptoire plaght to wonders ontfangen
en wederom in reeckening verantwoort : Soo diem 't selve
alhier voor memorie due	memorie.

(in margins)

Sij opgesoght wie van dose en andere prebendens ten
Horst possesseurs sijn, en wet goederen daartoe specteeren .

fol. 165 . 1e Somme van 't inkoomen van den platters
[lande] deser provintie 11094 £ . 10 St .

fol. 1658 .

	

Rcetraordinaris Ontfanq.

In den eerste heeft des Rendants antepredecesseur in
sijn reeckeningh in ontfangh gebracht ells de penningen
geprocedeert van de vercofte Landerijen behoort hebbende
een de capelle van der Hors, dewelcke uyt crachte van
de appointemente van de Ed. Mo. Heeren Staten 'sLants
van Utrecht vercoft sijn ends de cooppenningen van dien
wede'romme ten behoeve van de prebendaten sijn beleyt op
't comptoir van de generate middelen 's Lents van Utrecht,
breder vermogens de requests ends appointemente van date
den lesten Januarij 1644, op de reeckening van den Heere
Martens ontfangen in der tijt verthoont, ends aldaar ge-
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bleecken is dat de prebendaten daaruyt souden worden
onderhouden , soo dient 't salve alhier voor . . . memorie .

fol. 166 . - De goederen behoort hebbende sends Vi-
carye, gefundeert op Ste Pieters en Pauwel s altaar in de
Buyrkercke alhier binnen Utrecht, sijn met approbatie van
de Ed. Mo. Hearers Staaten volgens appointemente van
den 28n November 1637, op versoeck van Dirck van Heis-
dingen als patroon [vercoft] ends de cooppenningen van
dien beleyt, ten behoeve van den possesseur ale in voor-
gaende reeckening wart geexpresseert, dient tselve daar-
omme alhier voor	 memorie.

fol . 166g . -- Item de veertich mergers lants, behoort heb-
bende aen de vicarye, gefundeert op St . Andries altaar in
de Jacobi .Kercke binnen Utrecht, sijn mode met approbatie
van haar Ed. Mo. ten overstaen van Jonkheer Dirck Rhuijs
ale patroon voor de somme van acht duysent ponders ver-
coft, dewelcke hij in sijn eygen oirbair heeft gebeurt ends
dose vicarye door sijnen insolventen boedel gefrustreert,
due alhier voor	 memorie.

fol. 167 . - De seevon mergers lants behoort hebbende
aen do vicarye van St. Joris altaar, binnen de kercke tot
Amersfoort gefundeert, sijn bij Mr. Aernt van Westrenen
vercoft voor de somme van vier duysent ponders, die ten
behoeve van den possesseur sijn beleyt en gevestight op
twee en dartigh mergers lants, gelegen in den gerechte
tot Baeren, genaemt de velte, vermogens de plegte op
den 27e1 Novembris 1668 gepasseert, dewelcke onder den
rendant ale ontfanger van de gebeneficieerde goederen is
berustende, ends ten behoove van de possesseurs wordt
bewaart, omme in toekommende tijden sijn regres daartoe
to hebben ends niet verduystert soude worden, soo kompt
tgeene voorsz, alhier voor	Memorie.

fol. 168 . -- Item alsoo de halve houve lants, behoort
hebbende op Vrouwen altaar, gefundeert in de kercke tot
Montfoort, waarvan Hugo van Oucoop possesseur is met

38
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approbatie van haar Ed. Mo. gepermitteert is aen Johan-
nes Albartinus to transporteren, mite dat hij Albertinus,
ten behoeve van den voorsz, possesseur wederom opdragen
soude de rentebrieff, gedateert den 3en Septembris 1657,
bij de Ed . Mo. Heeren Staaten, ten behoeve van Florin
Gins gepasseert, inhoudende de Somme van vijffentwintigh
hondert ponders Capitaals, en noch tot sijnen lasts to
nemen een rents van drie ponders jaers, breeder ale in
voorgaende reeckeningen , due alhier voor . . . Memorie.

fol. 168" . -- Item alsoo de ontfanger van de gebenefi-
cieerde goederen 's Lants van Utrecht, op den 24en 9ber
[November] geauthoriseert is de huysinge tot hot hospitael
gasthuys, binnen W jck gefundeert, ten behoeve van An-
thoonis Hagenauen to transporteeren met een rentebrieff
van twee hondert ponders ten behoeve van den possesseur
van de Vicarye, breeder ale in voorgaende reeckening ver-
haalt en geexpresseert staet, client 't solve over sulx alhier
voor	 Memorie .

fol. 169 . . Ends alsoo haar Ed . Mo, belieft hadden opt
verzoek van Hendrick Modens to consenteeren , clef de
12 mergers lants, specterende tot de vicarye, gefundeert
op St. Pieters en Pauwels altaar in de parochie kercke
tot Breuckelen bij Francois van Sneek, op den 7 October
1693 is vercoft, waar van de kooppenningen belijt en ge-
vestight sijn op seeckere huysinge, geapproprieert in twee
woningen, staende in de Romerburger street binnen
Utrecht, vermogeus de plechte, bij den rendant berustende,
due 't solve alhier voor	Memorie.

fol. 170. --- Item alsoo ells landerijen behoort hebbende
totte vicarye van hrelant, daervan Daen van der Weulis
jegenswoordich collateur en possesseur is, in den jars 1644,
met approbatie van beer Ed . Mo. sijn vercoft en komt
daarvan voor twee deelen ten behoove van den possessour
was geprocedeert vier duysent see hondert en dartich
ponder see schellinge munte ale voorsz ., die wederomme
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sun aengeleyt als in voorgaende reeckeninge : diem dient-
halve voor	 Memorie.

fol . 170v . - Gelijck oock vijftich mergens drie hondert
(hont?) en seventigh mergen lants behoort hebbende aen
Capelle aen de Meern mede sijn verkoft uyt cragte van de
appointemente van den 21 Junij 1644 , waervan in alles
geprocedeert is seven duyzent negen en dartich ponders
12 schell . 6 deniers en daarvan twee darde parten voor
den possesseur beloopen vijfduysent een hondert negen en
vijftigh ponders 15 sch . 12 deniers, welck capitael weeder
beleyt is op rents ten behoeve van den voorsz, possesseur,
onder verseekeringe in voorgaende rekening van des ren-
dants predecesseur is gededuceert, dus alhier 't geene
voorzeid voor	 Memorie .

fol. 171 . -- Ale mede de cooppenningen geprocedeert
van acht mergen vijf hoed lams behoort hebbende aen
vicarye gefundeert op St . Barbaren altaar in de Kercke
van St. Jan, die Baptists [te Wijk bij Duumiede?] die uyt
crachte van haar Ed . Mo. appointement van den 12n Martii
1644 op to kennen geven van Mr . Assuerus Hoornhovius
sijn (verkocht) geweest en wederom beleyt opt Comptoir
van de generals middelen 's Lants van Utrecht ten be-
hoeve van den possesseur in der 4jt, 't welk alhier diem

voor	 Memorie .
fol. 1710. Item de twee mergen vier bond lams be-

hoort hebbende aen Vicarye gefundeert op St. Catharines
altaer in de kercke tot l'Vijck voorsz, sijnde volgens Haer
Ed. Mo. appointement van den 5 Junij 1635 vercoft en
daar van geprocedeert achthien honderd vijff en twintigh
ponders, ten behoeve van Joffr ouw Taurinis 1) als posses-
seuresse in der tijt, weer sijn beleyt ale in voorgaende
reekening van des rendants predecesseur breeder is ver-
haalt : due	 Memorie .

1) Vergel. bl . 270 verbis : ,,vicarye van Petrus Taurinus."



598

	

Bijdage K .

fol. 171 . Item ses en twintigh mergens lants twee
hondert en ses en twintigh roeden die behoort hebben
aen de Capellanye van de Wittevrouwen binnen Utrecht
daar jegenswoordigh possesseur van is Jonkheer Anthony
van Uyttenhoven, sun made volgens haar Ed . Mo. ap-
pointement van den 13 September 1644 vercoft voor de
Somme van vijff duysent negen hondert acht en sestigh
ponden en is hat seine capitael wader beleyt ten behoeve
van den possesseur in der tijt op renters als in des ren-
dants predecesseurs voorgaende reeckening breeder is go .
deduceerd : dus alhier voor	Memorie .

fol. 173. - Alsoo op hot to kennen geven van Gerrit
van Amerongen als Collateur en possesseur van de Vicarye
gefundeert op St . petri en paueli altaar in de kercke tot
.lmersfoort 1) bij haar Ed . mo, is geconsenteert dat men
alle de goederen aen de voorsz . Vicarye specterende soude
vercoopen , waarvan de penninghen geprocedeert weeder
ten behoove van den possesseur sijn beleijt gelijck in voor-
gaende reeckening van des rendants predecesseurs breeder
staat geexpresseert, daar van de brieven onder den rendant
sijn berustende, soo dient 't salve alhier voor Memorie .

fol. 173v . Item de afgeloste 1700 ponden tot dese
Vicarye specterende gefundeert in de Buyrkercke alhier
binnen Utrecht gestaen hebbende op seeckere houve lants
tot Werckhoven sijn wader op den 5en Augusti 1651 ge-
vesticht op seeckere huysing staende tusschen St . Jacobs
on de Vihe bruggen alhier binnen Utrecht bij den Heer
van Wolfsweert, Collataris der voorsz . Vicarye en als
Eygenaer der voorsz, huysinge, soo dient 't salve alhier
voor	 Memorie .

fol. 174. Alsoo de goederen behoorende aen de Vicarye
gefundeert in de kercke tot Abcoude waarvan possesseur

1) Zie de fundatiebrief bij van Rootselaar : Amersfoort 777-1580 .
I . bL 399.
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is francoys van der Lee sijn vercoft ende de cooppennin-
gen van dien op 't comptoir van de generale middelen
's Lents van Utrecht beleyt, gelijck sulx blijckt uyt des
rendants predecesseurs eerste reeckening fol . 225, en dat
hot 3e part van de interesse desen Comptoire competeert
't welck den possesseur voor sijn leeven geconsenteert is
to mogen genieten, mite dat nee sijn doot bet geheel in-
coomen ten profijte van desen comptoire ontfangen sal
worden, en d' wijle de voornoemde van der Lee in den
Jare 1660 is overleden, soo wort alhier fol . 'tselve in
ontfangh gebracht en alhier 't solve voor .. . . Memorie .

(Vergelijk hiermede de Uitgaaf : fol. 224' .)
fol. 175". Item de achthien hondert en twee en vijftigh

ponden drie schellingen geprocedeert van de verkofte drie
mergen lants, geleegen tot Vleuten, gespecteert hebbende
tot de vicarye bij Ansem Salm, in de Jacobie-kerck [to
Utrecht] gefundeert, sijn weeder belegt ten behoove van
den possesseur in der tijt op hipotheecq ale voren in
voorgaende rekening staat uytgedruckt, alhier voor Memorie .

Uytgave jegens den voornen Ontfangh .

Extraordinaris uitgave bij den rendant gedaen, ale
volgt

fol. 214°--216 . * In den eersten heeft den rendant
aen sijn sells handers betaelt de somma van 125 ponden
munte deser reeckening, in voldoening van eon jeer huys-
huyr . . . . enz, dus	 125 .

Item betaelt (aen) Dirck Schouck de sotnme van 5 pon-
den munte, ale voorz . i n voldoening van eon jeer losren-
ten van 7 ponden, 10 schell, hem jaerlijcx, ale possesseur
van seeckere vicarye to Driebergen, competerende uyt de
goederen en innekoomen vande pastorye van Neerlam-
broeck, verscheenen den eersten Julij 1669, blijckende bij
quitantie alhier overgeleyt, dus de voorsz . Somme van 5 £ .
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Ende bet darde part van de voorschreeven rente komt
voor	 Memorie .

Item noch aen den selven Schout betaelt de somme van
7 ponden munte ale voorsz, in voldoening van aen jaar
renthen van 10 ponden, 10 schell . van 't geene de vicarye
merle is competerende uyt bet innekomen van de pastorye
tot Hagesteyn, verschenen den laetsten Julij 1669 blijc-
kende bij quitantie alhier overgeleyt : dus de voorsz, somme

Ende comet hat 3e part alhier, ale in voorgaende reec-
keningen voor	 Memorie.
Ende alsoo Ed . Mo. Heeren Staaten 's Lants van Utrecht

goat gevonden hebben, dat alle de landerijen aen de voor-
schreve vicarye tot Driebergen behoorende, souden worden
verkoft, mite dat de vicaris sijn leaven laugh trecken sal
soo veal ale hij tot noch toe van pacht daarvan genooten
heeft, ende dat nae sijn overladen bet vordere capitael ge-
mortificeert sal blijven tot subsidie van dit comptoir, ver-
mogens de appointemente van date den 14 December 1664
op des rendants antepredecesseur darde reeckening, fol. 43,
verthoont, ende terwijlen uyt de kooppenningen van de
voorsz. Landerijen is overgeschooten 2400 ponden, die op
den Cocnptoire van generale middelen deser provintie op
den 6en November 1655 sijn beleyt, breeder ale op de voorsz .
reeckening, fol . 290, verso to sien is, en datte paght van
de vercofte landerijen jaerl . opgebracht heeft de somme
van 41 ponden on de rendant de voile renthen verschee
nen den Ben December 1669 bier vooren fol . [15v] in ont-
fangh verantwoort heeft, soo heeft de rendant daer uyt
betaalt aen voorn, vicaris in voldoeninge van 't 3e jaar
paghts d' somme van 41 ponden munte voorsz . ale in
voorgaende reeckeninghe van des rendants predecesseurs
breeder to sien is, blijckende bij twee distincte quitantien
alhier overgeleyt, dus de voorsz. somme van . . . . 41 £ .

Ende komt bet 3e part alhier voor

	

. . . Memorie .
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(NB, vergelijk hiermede hetgeen op fol . 15? van den
ontvang is vermeld omtrent de post Driebergen Capellany
of Vicarye, luidende : „Hot comptoir van de generals
„middelen 's Lants van Utrecht, geeft jaerlijxs eon rents
„van 26 ponden munte deser reeckening van 2400 ponden
,,capitaels, sijnde hot overschott van de cooppenningen
„geproeedeert van de vercofte landerijen aen de voorsz .
„pastorye behoort hebbende, alsoo de resterende cooppen-
,,ningen geemplojeert sijn tot optimmeringe van de nieuwe
,,kercke aldaer ends bij versterff van de possesseur in der
„tijt, soo sullen die jaerlijxe Renten blijven to behooren
„van desen Comptoire gemortificeert, verschijnende den
„hen Decembris : dus alhier ontfangen over 't jaer versehe-
,,nen den hen Decembris de voorsz. somme van 96 £ .)

fol. 218. Item betaelt aen Reyer Dirxen in plaetse van
Dirck Andriessen, als possesseur van seeckere vicarye ge-
fundeert op St. Andries altaar in de kercke tot Abcoude

de somma van vijff ponden voor twee darde parten in seven
ponden thien schellingen, tot lasts van de pastorye tot
Westbroeck verscheenen over dozen jars 1669, blijckende
bij quitantie alhier overgeleyt, dus	5 £.
Item comet hot 3e part van de voorsz . alhier voor . .

Memorie .
fol. 224' . item betaelt aen Beatrix van der Lee jegen-

woordigh huysvrouw van vendrigh de Root, de somme van
200 ponden munte voorsz . over 't jaer verschenen den
29 April 1669, haar haar leven laugh geaccordeert in
extinxtie en voile quijtinge van hare pretensie over seeckere
vicarye, blijckende van haar leven bij certificatie aen desen
gehecht, blijckende bij de ordonnantie in date den 5eb May
1669, net de quitantie daartoe dienende overgeleyt, dus
de voorsz. somme van	 200 £.
Hot slot der rekening luidt :
Aldus gehoort ends geslooten bij de boron Gecommit-
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teerden van de Reeckenkamer deser provincie, op den
9 Augustii 1671 .

In kennisse van mij
(get.) W. V. Velthuysen .

(Stadsarchief to Utrecht, Register E . n° 406 (voorloopig.)

L.
20e Rekening van hot inkomen van Pastoryen,

capellanyen en andere Revenuers behorende ears
bet comptoir der (ebeneficieerde goederen's Lands
van Utrecht, geaffecteerd tot betalinge en on-
derhoud van eenige Predikanten, Predikanten-
Weduwen en derzelver kinderen, Proponenten
Costers en Sehoolmeesters etc . zedert den 1 Ja-
nuary 1798 tot ultimo December desselven Jaars,
bij Mr. Joan Glideon Loten in qualite als Ont-
fanger der voorsz, goederen daartoe op A .cte van
den bore ErfStadhouder deser Provincie 'van
den 28 April 1778 door de Heeren Staten deser
Provincie op den 15en December 1784 voor zes
Jaaren gecontinueerd, verder op Acte van den
Heere Erfstadhouder in dato 22 November 1790
door de Heeren Staten van den Lande van Utrecht
op den 22en December desselven Jaars wederom
voor zes Jaaren daartoe gecommitteerd.

fol . 2. -- Word alhier gepraemitteerd, dat alle de Renters
der capitalen in den Ontfang der vorige Rekeningen, ge-
lijk mode in den Ontfang der Eerste Rekening van den
Rendant over den Jaare 1779 onder vole diverse Posters
voorkomende, volgens Resolutie van gear Ed . Mog, de
Heeren Gledeputeerde Staten in dato 15 Julij 1744 en
nadere Resolutie van Welgemelde Heeren (edeputeerden
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van den 16 October 1778 gebragt en begrepen zijn ge-
worden onder de Renters van Twaalf Nieuwe Obligation
tar gelijke Somme, als de voorsz . Renters to zamen be-
dragen hebben, en walks hieragter onder den Zevenden
Ontfang Fol . 18v vso verantwoord worden .
Nog word alhier gepraemitteerd, dat de meeste Erf-

pagten, Uitgangen etc . ingevolge Publicatie van hot Pro.
vinciaal Bestuur 's Lands van Utrecht van den 5 Augustus
1797 met den penning xxv zijn afgelost, en bij aan-
schrijvinge van hot Administratief Bestuur van hot voor-
malig (fewest Utrecht van den 10 November 1798 in eons
Extraordinaire Rekening verantwoord op den 22 April
1799 ; dog van vole derzelver word alhier hot verschene
jaar 1798 nog in Ontfang gebragt, zooals bij elk van
dezelve zal genoteerd staan.

Ontfang .

fol . 3. - Eerste Ontvang - Hot Overquartier.
Vicarye to NederLanybroek waarvan Possesseur geweest

is Wernard Barbs.
De Post van f 25 .

	

onder do Renters als voren be-
grepen zijnde, komt voor	Memorie.

fol. 4 . -- Vicarye Claustraal op don Huize van Sterken-

6urg, waarvan Possesseur is de Heer van Sterkenburg .
Van doze Vicarye geene goederen bekend zijnde, komt

dit alhier voor	 Memorie.
Vicarye to Doomn waarvan Collateur is de Heer van

Sterkenburg.
De Post van f 98-2--„ onder de Renters als voren

begrepen zijnde, komt voor	Memorie .
fol . 4 . - Vicarye van Darthuijzen, waarvan Collateur

is de Leenvolger van Jor Joost van Mijnden .
Van doze Vicarye geene goederen bekend zijnde komt

dit voor	 Memorie.
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De Post van f 60--„ „ onder de Renters als voren
begrepen zijiide komt voor . Memorie.

Eertijds heeft aan doze Vicarye behoord eene Somme
van twee gulden en tiers stuivers uit de inkomsten der
Pastorye van NederLangbroek wegens eon derde van eon
capitaal van eon honderd vijf en twintig gulden, dog
dewijl dit wederom in Uitgaave zoude moeten worden ge .
bragt, komt dit voor	Memorie .
Blauw Capel. Vicarye waarvan Possesseurs zijn de Erf=

genamen van Mevrouw de Weduwe van den Hoer Gerrit
Meerman . 1)

De Posters van f 30 „--„ f 30 „ „ f 12 10 „
en f 7-10 „ onder de Renters als voren begrepen zijnde
komen voor	 Memorie.

fol . 5. Vicarye op den Huize van Beverweerd, waarvan
Collateur is de Heer van Beverweerd, en Possesseur
Lodewijk Theodorus Grave van Nassau . 2)

Alhier word overgeleverd de Memorie van Willem van
Data, die flu doze Vicarye administreerd, getekend Liters
A, waarna de Posters, de Vicarye concernerende worden
verantwoord .

Cornelis van Dorvestein heeft in huure 32 mergers Land
tot Driebergen, flu Jaarliks om f 179 gulden waarvan de
derde portie voor dit comptoir over 1798 is f 56-13---6
Hendrik Bosdam heeft . . . . enz.

fol . 5v. Vicarye of Capellanye aan den Dwar8dijk.
Ontfangen van den gadermeester van bet Geregt aan

den Dwarsdijk de Somme van 12 gulden voor eon Jaar
renters ran f 400 „-„ capitaal a 3 pCt., verschenen
1 Julij 1798.

1) Doze vicarie was, zooals onder Bijl . I bl. 583 is vermeid, in

1777 voor ~/3 gemortificeerd ten behoove dier erfgenamen, zoodat or

goon possesseurs moor waren .
2) Zie over doze vicarie Bijl. G . hi. 575 .
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Vicarye aan den Dwarsdijk van St . Servaas, waarvan
Collateur en Possesseur is de zoon van Gerbrand Schagen .
Gerrit van Eck plagt to betalen de Somme van ,f 1--1--4
voor eon uitgang uit vier bond Land bij de Molen to
Cothen ; dan doze Post met den Jaare 1797 afgekogt
zijnde komt dit voor	Memorie .

Vicarye to Schalkwijk gefundeerd op St . Jan Baptist
Autaar waarvan Collateur is de Heer van Sterkenburg.

Hot Land, aan doze Vicarye behoord hebbende verkogt
zl~nde diem dit voor	Memorie .

fol . 8. Tweede Ontfang .

	

Eemland .
fol . 90 . Baarn . Vicarye .
De Kerkmeesteren geven voor, dat de inkomsten dezer

Vicarye bestaan in twee golden, die Jaarliks door de
Buurtmeesteren ontfangen en nooyt verrekend worden,
en daarom alhier komt voor	Memorie .

fol . 10. Vicarye op St. Sacraments Autaar in de kerk
van Bunschoten .

De Landerijen tot dose Vicarye behoord hebbende op

Haar Ed. Mog. ordre verkogt zijnde, diem dit voor Memorie .
Derde Ontfang. -- Hot Nederquartier .
fol. 10y. Vicarye op St. Andries Autaar in de Kerke

van Abcoude .
Aan doze Vicarye zoude nog competeren f 2.-- nit

de inkomsten der Vicarye van Westbroek, dog dewijl
die wederom in Uitgaave zoude moeten worden gebragt,
komt dit voor	 Memorie .

fol . 11 .

	

Vicarye to Nederhorst

Dewijl Haar Ed . Mog. op hot to kennen geven van den
Heere van Nederhorst, als Collateur dezer Vicarye, ver-
klarende, dat de goederen, daartoe behorende ad pins
usus waren geemploieerd, voor Haar Ed. Mog, derde portie
daarin genoegen genomen hebben, als blijkt uit de derde
Bekening van den Heer Carol Martens, en komt alhier
voor	 Memorie.
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Be Poet van f 18-5 „ onder de Renters als voren
begrepen zijnde, komt voor	Memorie .

fol . 11° . Vicarye in de Kerke van West1iroek waarvan
Collateur geweest is Ignatius van Buuren van Zuidoord,
en Possesseur Tieleman Wairaven Predikant to Heusden .
Aan deze Vicarye hebben behoord 10 mergers Land ge-

legen onder verscheide (eregten, walks ten deals verkogt,
ten deals in Erfpacht uitgegeven zijn, waarvan na aftrek
der Ongelden ears derde portie aan dit Comptoir compe-
teerd, walks over den Jaare 1798 geweest zijn, vrij geld
f 58-19-,,, volgens Memorie van den Advocaat W . ( .
van Nes alhier sub Litt . C. overgegeven, en is voor
een derde van dit Comptoir ontfangen, een Somme
van	 f 19-13 „
Aan deze Vicarye hebben nag behoord vier mergers

Land die verswegen waren, dog naderhand ontdekt, en
verkogt zijn
verantwoord, dus	Memorie .

fol . 11v .

	

Tienhoven Capellanye.
Over de goederen deter Capellanye verscheide disputen

zijnde, die al in den jars 1695 in commissie gelegd, dog
tot nu toe geen rapport daarvan gedaan zijnde komt
voor	 Memorie .

1 ), en de penningen over den Jaare 1704

fol . 12 . Vicarye
van Breukelen.

Be Predikant en
1593 verklaard dat
schap is, wanneer
zonder dat ooijt op
dit voor

op Lieve Vrouwe Autaar in de kerke

Kerkmeesteren hebben al in den Jaare
dit geen Vicarye maar een Broeder-
reeds een Memorie is gepresenteerd,
dezelve is rapport gedaan, dus diend

Memorie 2) .

1) Vergel. hiermede bl . 421 rag. 18 en Bijl. N in fine.
2) In de Separate Domain-rekening der geestelijke goederen over

1802 (Bij1. N.) worden eindelijk inkomsten verantwoord .
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fol . 12V . Vicarye op St. Pieters Autaar in de kerke
van Breukelen .

De 3 merges land aan deze Vicarye behoord hebbende,
verkocht en de penningen verantwoord zijnde, dient die
voor	 Memorie .

fol . 12' . Vicarye gefundeerd op den huize van Ruwiel,
waarvan Collateur is de Heer van Ruwiel en Possesseur
geweest is de Heer Jan van Oudenallen .
Cornelis Broer heeft in huure agt merges Land om

zestig gulden eens geld , waarvan de derde portie voor dit
Comptoir over 1798 is twintig gulden, volgens Memorie
wegens den Heere van Ruwiel alhier sub Litt . E, over-
gegeven, en worden deze en volgende Posters na inhoud
van dezelve over 1798 in Ontfang gebragt tot f 20 „ „
Class Velthuizen heeft in Erfpagt . . , enz .

fol . 14.

	

Harmelen Commandeurye .
De Erfgenamen van de Heer Cornelis Valk van Aalst,

als Commandeer van Harmelen, hebben Jaarliks betaald
30 gulden , verschenen corsmis 1798 (niet afgekocht)

/300 (De drie eerste summa's van Ontfang bedragen t . z.
f 3816--1-,, .)

fol. 17 . Pierde Ontfang - van hetgeen door het Administra-
tief Bestuur van het voormaliq Gewest Utrecht wegens de veran-

dering in het hef'en der Middelen bij Ordonnantie over den Jaare
1798 is geaccordeerd in plaatze der Randsoenen of Oortgens
komende uit de verpagtinge der Generate middelen .

De Rendant heeft ter zaake voorsz, bij Resolutie van
den ten en Ordonnantie van den 31 October 1798 ont-
fangen van hot Comptoir van hot Zegel f 4000-„--,, .

fol . 17v. Vijfde Ontfang van Kooppenningen van verkogte

Capitalen .
Ontfangen van J. C. Pronckert wegens de Koop en

Randsoenpenningen van vier merges Elzenbosch in Neder-
Langbroek tangs de Cother Vaart (door hot Provinciaal
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Bestuur 's Lands. van Utrecht op den 11 Augustus 1797
bij publique veilinge verkogt aan de Heer J . van Vliet van
Hardenbroek) na aftrek vsn f 7---„-„ voor Trekgeld eene
som van f 990-10-„ , volgens Extract uit de Koopcondi-
tien alhier overgeleverd, sub Liters F ., dus f 990 10 »
(5e Summa f 990-10-,, .)
fol . 18 . Zesde Ontfang -- van afgeloste Capitalen.
In dozen Jaare 1798 geese Capitalen, tot dit Comptoir

behorende, afgelost zijnde, komt dit voor . Memorie .
fol . 180. Zevende Ontfanq -- van Renten van Obligation

op de Provincie van Utrecht .
Ontfangen van den Ontfanger der Generate middelen

de somme van f 687--10-„ voor een Jaar renten van
een Obligatie groot f 25000 .- capitaal, staande ten name
van Mr. Joan Glideon Loten, als Ontfanger der (ebene-
ficieerde goederen , ten behoove van desselfs Comptoir,
rentende 24 pCt . gedateerd 1 Januarij 779 en geag-
greerd l Maart 1779 versch . 1 Januarij 1798 f 687-10 „

Ontfangen van Denzelven de somme van f 375.-- voor
een Jaar renten van een Obligatie groot f 15000.- ten
name als de vorige, rentende 2 pOt, gedateerd 1 Febr .
1779 en gedgreerd als de vorige verschenen 1 Febr .
1798 .

	

375

	

,, .
Verder worden de renten verantwoord van nog negen

dito Obligation van f 15000.- ad 2 - pOt, ten name als
voren d .d. 1 Maart, 1 April, enz . tot 1 Nov . 1799 en een
van f 12398.-3-„ a 2i pCt. d .d . 1 Dec. 1779, alzoo met
de bovenstaande in altos to zamen f 187398 3 „ kapitaal .

(7e Summa t . z, f 4747-9 ,,)
fol . 20. A,gste Ontfang - van Subsidies door hot Admini-

stratief Bestuur van lief voormalig Gewest Utrecht geaccordeert .
De Rendant heeft bij Resolutie van den 13 en Ordon-

nantie van den 20 Februarij 1799 ontfangen van hot
Comptoir van den 2Qsten en 40sten penning tot Subsidie
van dit Comptoir de Somme van . . . f 3000 „ ,,
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Nog heeft de Rendant bij Resolutie van den 27 Fe-
bruarij en Ordonnantie van den 6 Maart 1799, tot Sub-
sidle van dit Comptoir ontfangen van de Commissie tot
den Ontfang van den laatsten 50gten penning de somme
van

(8e Summa t. z . f 6000- n -„)
fol. 20v . Summa Totalis van Ontfang dezer Rekening

bedraagt	 f 19653

Uitgave.

f 3000

»--10

fol . 21 .

	

Rerstelik aan Predikanten .
Betaald aan J. M. Peterse Nobbe, Predikant to Barn,

f 125--„--„ voor een 4 jaars tractement, versch. 1 May
1798	 /125 » r
aan de Gereformeerde Gemeente to Baarn f 375-
voor 4 jaars tractement verschenen 31 Januarij 1799 . .

	 f 375--„ „
(verder volgen nog 16 tractementen van verschillend be-
drag, betaald aan de predikanten to - of bedienende de
kerken of capellen te : -- Eembrug, Camerik, Capelle to
Coelhorst (bij Amersfoort), Cudelstaart, Doors, Houten,
Langerak over Leek, Lopik, Mijdrecht, Overlangbroek,
Zeist, Thames, Veenendaal, Willigelangerak, Leersum
en Montfoort (zie bl . 381) ; met de bovenstaande in alles
to zamen f 7769 4 „)

Augmentatie van de Extraordinaris honderd golden
jaarliks aan Predikanten .

fol . 23v . - De Rendant heeft bij Resolutie en Ordon-
nantie van hot Administratief Bestuur van het voormalige
Gewest van Utrecht van den 6 Februarij 1799 aan de
Gereformeerde Gemeentens, tot dit Coznptoir behorende,
betaald eene somme van f 1574--10-„ zijnde voor ieder
Gemeente near advenant van 13 maanden dienst eon aug-
mentatie van f 100 zedert 1 Januarij 1798 tot 31 Januarij

Bijdr, en Meded . IV.

	

39
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1799, blijkende bij Ordonnantie ende respective quitantien
onder dezelve N° 59 .

	

f 1574-„10

Aan de Gereformeerde Gemeentens, zoo in de kleine
Steden als ten platten Lande, is voor bet derde
kind van hunnen Predikant geaccordeerd vijftig
gulden , en voor bet vijfde kind honderd gulden,
mite ongehuwd en geen erupt of beneficie bebbende .

fol . 24 . Betaald aan de Gereformeerde Gemeente to
Montfoort (verg, bl. 381) eene Somme van f 50, aan
dezelve wegens de drie kinderen van bun Predikant C.
Moltzer, zonder ampt of beneficie tot zijnen lasten over
den jaare 1798 geaccordeerd, bij de gequiteerde Ordon-
nantie Numero 60	f 50---„ „
(volgen nog twee dergelijke posten van f 50, aan de ge-
meenten Leersum en Overlangbroek en een ad f 100 to
Baarn; alzoo, met de voorgaande, alles t, z, f 250) .

(1e Summa f 9593-14--„)
fol. 24r. Tweede Uitgaave -- van alimentatie van Weduwen

van Predikanten .
(aan 6 predikantsweduwen : to Doom, Overlangbroek,
Houten, Langerak en 2 to Amersfoort, tot verschillend
bedrag .)

(2e Summa f 359--18-„)
fol. 25 . Derde Uitgaave

	

aan Costers en Schoolmeesters
ten platten Lande.
(aan 9 Schoolmeesters to : de Bud, Zuilen, RRenswoude,
Driebergen, Meern, Blauw Capel, Tull en 't Waal, Zeist,
Ter Aa en 2 Costers : to Vuursche en Segveld) .

(3e Summa f 534-11-„)
fol . 26 . Vierde Uitgaave --- van allerhande zaaken.
De RRendant heeft aan zijne eige handen betaald een

Jaar huysbuur, versehenen 1 Januarij 1799 f 125 ,, „
idem voor een Nieuwjaar ., .	f 25

	

„
Betaald aan het Convent van Marienburg to Soest een
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Jaar renten van f 2300. Capitaal tegens 24 [percent] haar
competerende, versehenen '6 October 1798 , f 63--5 „

Ingevolge Haar Ed . Mog. Resolutie van 20 May 1738,
betaald aan Mr . E. Sanderson, als Cameraar van St. Marie
alhier, voor een Jaar rente van f 1348. Capitaal, versch .
24 Maart 1799	 f 53--16---8

Betaald aan Anz9 de Vrij , Deurwaarder van den Doms-
kamer, de somme van f 150., zUnde de portie, welke dit
Comptoir gewoon is to contribueren jaarliks voor kaarssen,
schoonmaken en schuuren der Kroonen in de Domskerk,
versch. 21 Julij 1798 1)	 f 150 „ „
Betaald aan Mr. E. Sanderson, als Cameraar van St .

Marie, volgens Haar Ed . Mo. Resolutie van den 20 Au-
gustus 1738 voor een Jaar Subsidie tot onderhoud van Pre ..
dikanten en Schoolen, versch . 10 Januarij 1799 /45-8-12 .
Betaald aan den Ontfanger der Verpondingen to Vianen

voor de Ordinaris en Extraordinaris Verpondingen van het
Papenviertel (stuk land) in den Lande van Vianen, behoo-
rende aan de Pastorye van Hagestein, over 1798 170 „ „

fol . 26'. Ingevolge de Resolutie van Haar Ed . Mog. de
Heeren GFedeputeerde Staten van den 1 Junij 1759 relatief
tot Haar Ed . Mog: Resolutie van den 11 May desselven
Jaars, heeft de Ontvanger het Capitaal van f 3621-10 „
behorende aan de Vicarve SNicolai in de Kerke van
Abcoude, bij aflossinge ontfangen en wederom aangelegd
in Obligatie, als to zien is Fol . 67 et sqq. der lie Re-
kening van Mr. U. Craeyvanger 2), en competeeren den

1) Deze post komt reeds voor in de rekening .over 1669 ad f 150,
fol . 218v .
2) De lie rekening is niet aanwezig op het prov. archief, maar

wel de 22e van dienzelfden ontvanger over 1770 luidende (fol . 25v)
Ontvangsten -- „door den Ontfanger van de Generals middelen wierd

eertUds betaald de somme van 33 guldeu en 4 stuyvers voor een derde
portie van de renten van een capitael, groot 3620 gulden, dog dit

39*
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Vicaris in der tijd twee derde der renten van voorsz . Ca-
pitaal van f 3621--10--„ en ht antler derde deel aan dit
Comptoir ; dus betaald aan den Vicaris Nicolaas de Graaf
uithoofde van de daarvoor tot minder dan hot Capitaal
aangekogte Obligation ter somme van f 3800-„-„ Ca-
pitaal, de renten van tweederde tot f 63--6--10, versch .
12 Julij 1798	 f 63-6-•10

Betaald aan J . M. Versteeg, Predikant to Willige Lan-
gerak, voor 4 maanden 23 dagen huishuur versch . ult .
April 1798	 19--16 „

Betaald aan Mr . E. Sanderson als Cameraar van St . Marie
de sonime van f 14, specteerende tot hot Sacristampt van
Sancta Maria Major to Utrecht, gaande uit de Thesaurie
goederen van voorn . Kerke, versch . Corsmis 1798/14-,,-,,

Betaald aan den Gemagtigde van Lodewijk Theodorus,
Grave van Nassau, voor 3 der ongelden etc, van Odijk
en Werkhoven wegens de vicarye op den Huize van Be-
verwaard over 1798, volgens de Memorie hiervoren over-
geleverd	 f 24-4--12 .
Den Schout van Breukelen moest betaald worden 3 van

de Ongelden der St. Anna Vicarye, waarvan Collateur is
de Heer van Nyenrode ; dan de Heer van Nyenrode bij
Haar Ed. Mog. Resolutie van den 1 October 1771 twee
Perceelen Land in Erfpagt genomen hebbende, zijn over
den Jaare 1798 goon Ongelden betaald, volgens Memorie

Capitaal op den 12 JulU 1759 zijnde afgelost op eene enkele quitantie

van den Rendant, alzoo de obligatie niet gevonden wierd, volgens
Resolutie van haar Ed . Mog. in dato 1 Juuij relatief tot die van
11 May 1759, waarbij haar Ed . Mog. hebben goedgevonden, dat hot

gansch Capitaal bij den Rendant zoude worden ontvangen, wederom
aangelegd en jaarlijks in de Rekening gebragt, zoo heeft de Rendant

daarvoor aangekocht verscheidene obligation als volgt : nam. 5 diverse

obligation op bet comptoir der Generale middelen t . z. ad f 3800 a
2 3/ 4 pCt. (Zie verder bl 213) .
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wegens de Heer van Nyenrode, hiervoren overgeleverd
Liters D., dus	 Memorie .

Gerestitueerd aan den Iteere van Ruwiel de soinma van
f 13--„-6 voor 3 der Ongelden van de Vicarye van Ru-
wiel over 1798, volgens de Memorie hiervoren overgele-
verd Liters E	

1) Zie bl. 196 .

•

	

/ 13 „--6
Betaald aan den Thesaurier der Stad Utrecht de somme

van f 600, dezelve competerende voor het houden van een
Professor Juris Publici, volgens Resolutie van den 9 Maart
1708, verschenen 18 Nov. 1798 1) . . , f 600-„--„

De rendant heeft aan zijn zelfs handers betaald voor
safaris en verschot ten dienste van dit Comptoir, in den
Jaare 1798 : f 245 9 8- ., idem voor bet makers van
zjn Manuaal : f 12 12 „ en inbinden der rekeningen,
als van ouds, f 2-10 „ t. z, . . . , f 260 11 8
Nog word alhier in Uitgave gebragt eene somme van

f 114, welke door den Rendant in zijne Rekeningen over
de Jaren 1797 en 1798 ieder Jaar tot f 57•-- was in
Ontfang gebragt, verschuldigd bij Kerkmeesteren van
Vreesland, maar welke ondanks continueele herhaalde aan-
maningen door den Rendant niet hebben kunnen inge-
vorderd werden, dus verschenen Corsmis 1797 en 1798

. . . . /114 „ »
(4e Summa f 1631-9-8.)

fol . 28 . Yijfde Uitgaave - van Subsidies .
Ingevolge den Appoinctemente van Haar Ed . Mog• de

Heeren Staten 's Lands van Utrecht, in dato 1 December
1790, op den Requeste van Schopt, Schepen en Geerf-
dens van Baarn, heeft de Rendant betaald eene somme
van f 100, voor 1 Jaar en 4 maanden Subsidie tot onder-
houd van de Kerk aldaar met den aankleve van dies,
verschenen ult ° April 1799	f 100--„-„

Ingevolge de Resolutie van den 13 en Ordonnantie van
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den 15 Augustus 1798 van het Intermediair Administra-
tief Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht, betaald
aan G. Bentink, Ontfanger van 't Anderdeel eene Somme
van f 15000 tot subsidie van desselfs (Jomptoir, bij de
gequiteerde Ordonnantie Num. 98 . . , f 5000 „ „

(verder volgen nog vier dergelijke zoogen . subsidies t. z .
f 23000, t. w, aan dit zelfde Comptoir, nogf 5000, /9000,
aan dat van St . Catharijne f 4000 en aan dat van den
20en en 40e1 penning f 5000, alzoo in alles to zamen be-
dragende f 28000.) 1)

(5e Summa f 28100-,,-,,)
fol . 29. Zesde Uitgaave - van aangelegde Capitalen .
In den Jaare 1798 gees Capitaal voor dit Comptoir

aangelegd zijnde, komt voor	Memorie .
(6e Summa nihil.)

fol . 29v. Zevende Uitgaave --- van Tractementen en zui-
veren deter Rekening.

Den Rendant komt, volgens zijne Corn missie, van den
Ordinaris Ontfang den 20en penning, welke over den Jaare
1798 bedragen heeft f 12662---10-=10 . . , f 633--2-8 .
Van den Eatraordinairen Ontfang komt den Rendant

den 100en penning, welke over den Jaare 1798 geweest
is f 6990-10--„ zooals op fol. 17v en 20 deser Rekening
word gevonden 2), dus	f 69-18-,,

Voorts is den Rendant bij accoord toegelegd voor schrij-

1) Deze zoogenaamde subsidies wares, even als ook de bovengemelde

Ontvang van/6000 in den Ben Ontfang vermeld, nets anders dan over-

schrijvingen en overstortingen van het eene Comptoir op bet andere,
als er geld to veel of to kort in kas was . De overvloed vau kas-
geld in 1798 bij dit Comptoir (dat anders steeds to kort kwam) sproot

voort uit de gedwongen aflossing der thinsen, uitgangen, erfpachten,

oudeigens, enz . tegen den penning 25, bij publicatie van 5 Aug. 179",

bevolen, hierboven in bet boofd der rekening vermeld, die bruto had
opgeleverd f 22525, volgens extra ordinaris rekening daarvan opgemaakt .

2) d . i. de 5e en 8e Ontfang hierboven vermeld .
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yen, minuteeren en doubleren dezer Rekening over den
Jaare 1798	 f 60--„ „
Nog komt den Rendant voor het formeeren en over-

brengen dezer Rekening, ale van ouds . . f 10 „ „
(7e Summa f 773--„-.)

fol . 290 . De geheele Uitgaaf van deze Rekening be-
draagt f 40992--13, welke vergeleken met den voren-
staanden Ontfang tot f 19653--„--10, zoo blijkt alhier
dat de Rendant meerder heeft uitgegeven dan ontfangen
f 21339-12--6. Hetwelk afgetogen van hetgeene de Ren-
dant bij desselfs Extraordinaris Rekening van afgekochte
Tinsen en Erfpachten sari den Lande is schuldig gebleven
ter somma van f 21758--16--„ - zoo blijkt dat de Ren-
dant nog aan den Lande to betalen heeft de somme van
f 419-3--10 enz . . . .

Aldus gehoord en gesloten bij Commissarissen tot de
Administratie der Finantien van het voormalig Gewest
Utrecht, op den 4 October 1799 .

In kennis van mij
(get.) J. G. Bentink, Commie.

(Prov. archief

	

gedr. invent, pag . 84

	

Beg. n° 318 .)

Deze laatste der rekeningen der Ontvangers (rentmees-
ters) van de gebeneficieerde goederen 'is geheel gelijk-
luidend aan die van 1770, zijnde de 22° rekening van
Mr. G. Crapvanger, toen ter tijd ontvanger flier goederen,
waarin dezelfde goederen en opbrengsten der pastorien,
capellanien on vicarien benevens 2 prebenden claustraal
van het voormalig Capittel ter Horst (die voor memorie
worden uitgetrokken) worden verantwoord, nam. van 51
pastorien, 5 capellanien, 37 vicarien en nog eerie Corn .
mandeurie (van Harmelen zie boven .)

Van de vicarien worden echter in de rekening over
1770 eenige meerdere vermeld met onroerende goederen,
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die verhuurd waren, en bijgevolg ook in de 4e Uitgaaf
van A lerhande Saacken, ook moor uitgaven van daarvoor
betaalde verpoiiding en andere ougelden, terwijl er in die
van 1798 slechts vier vicarien met landerijen over zijn
gebleven (Beverweerd, Breukelen, Ruwiel en Westbroek)
en van de pastoriegoederen slechts een . In die rekening over
1770 worden ook reeds een aantal vicarien yoor memorie
uitgetrokken, omdat er geese goederen van bekend waren,
of wet dewijl die, met consent der Staten verkocht en de
koopprijzen in obligation belegd waren, waarvan alsnu de
renters verantwoord worden . Daarin ontbreekt echter, in
de Ontvangsten, de 7e Ontvang : van Ren€en van Obligation
op de Provincie van Utrecht, terwijl, in de Uitgaven, de
5e Uitgaaf : van Subsidies, als gowoonlijk, voor Memorie
is uitgetrokken, omdat er niets was overgeschoten ter
overstorting.

Aan doze laatste rekening van den Ontvanger der ge-
beneficieerde goederen over 1798 sluit zich aan : de le re-
kening van den Rentmeester Generaal van de Domeinen
in hot voormalig Gewest Utrecht, loopende van 1 Mei
1798 tot 1 Mei 1799, en de verdere rekeningen, welke die
Rentmeester (den. over hot beheer der opgeheven geeste-
ljke comptoiren vervolgens heeft gedaan . (Zie Bijl . N .)

Inventaris der Obligation en Effecten behoord heb-
bende aan de Conventen van St . Servaas-Marien-
daal -- Vrouwenklooster -- Wi ttevrouwen
Oudwijk - de Carthuisers -- St. Paul - Ma-
rienburg to Zoest

	

St. Agnieten to Rheenen --



greatie ala
Een dito
Een dito
Eon dito
Een dito
Eon dito
Een dito

(. 1781 .
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Maria Magdalena to Wijk -- St. Catharina --
Oostbroek , alamede aan de Comptoiren van de
( ebeneficieerde goederen en Domainen.

(post alia.)

Obligation behoorende aan hot Comptoir van de Gebene-
fcieerde goederen .

Een Obligatie ten Laste van de Provincie Utrecht grout
f 25000.- ten name van Mr. Joan (ideon Looten ala
ontfanger der gebeneficieerde goederen ten behoove van
deszelfs comptoir, in dato 1 Maart 1779 en geaggreeerd
den 2en daaraanvolgende onder aan S. C. 1779 .

f 25000--„--„
Eon dito grout f 1500.--- ten Taste, Naame, gedateerd

en geaggreeerd als de Vorige onder aan S. C. 1779 .
	 f 15000-»

Eon dito ten Taste Capitaal, ten Naame, dato en ag-
vooren onderaan S . C. 1780, f 15000
in alley als Voorgaande
in alley als Voorgaande
in alley als Voorgaande
in alley als de voorgaande
in alley ala de voorgaande
in alley als de voorgaande,

Eon dito als de voorgaande .
Een dito in alley als de voorgaande .
Een dito grout f 12398--3

en aggreatie als de voorigon onder S. C.1781 . f 12398-3 „
(t. z. f 187.398-3-,,)

(Prov. archief.Reg. n° 440 ; gedrukte Invent, bl. 119 .)

i 15000---„
15000
15000-„--„
15000
15000-„-„

maar onderaan S .
. f 15000

15000
15000

. „
S

ten Taste Naame en dato
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N.

REKENINGEN VAN DEN RENTMEESTER-GENERAAL VAN

DE DOMEINEN VAN HET VOORMALIG GEWEST

UTRECHT, ZOOWEL ALGEMEENE ALS

SPECIALS (1798-1805.)

Tot beter verstand dezer rekeningen vermelden wij, dat
Mr. A. J, van Mansvelt, blijkens zijne aanstelling d .d .
8 ?Mart 1798 (opgenomen in zijne le rekening), door het
Intermediair-Administratief Bestuur van bet voormalig
(fewest Utrecht was benoemd tot Rentmeester van de
domeinen, liggende in gemeld voormalig (fewest, en zulks
op de generale instructie voor de ontvangers, rentmeesters,
en alle andere comptabelen, d .d. 25 April 1770, en eene
bijzondere instructie voor den Rentmeester der domeinen,
gearresteerd op 20 April 1798, en hetgeen desaangaande
nader zou goedgevonden worden . Daarbij werd tevens bepaald
dat zijne administratie aanvang zou semen den len Mei
1798 en dat hij zijne rekening zou afleggen aan de Gle-
committeerden ter Rekenkamer van het voormalig Glewest .
Bij Besluit van bet Administratief Bestuur van het

voormalig (fewest Utrecht, van 4 Juli 1798, werd bepaald
dat hij, overeenkomstig een Besluit door die Vergadering
genomen op 11 en 23 April van datzelfde jaar, onder
zijne administratie der domeinen ook zou opnemen de
Ridderschapsgoederen en die der (gewezen) conven ten van
de Carthuisers en Oudwijk, met de manualen, blaffaarden,
papieren, etc. berustende onder de gewezen rentmeesters
J. J. Kol en J. C. Pronkert .

Een later Besluit van 20 Maart 1799 (opgenomen in
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het hoofd zijner 2e rekening) breidde zijn werkkring nog
verder uit, door de bepaling : - ,,dat de Rentmeester t ene-
raal tevens zou gemagtigd zijn om de restanten van de
vijf Ridderschapsconventen : St. Servaas, Mariendaal , Wit-
tevrouwen, Vrouwenklooster en Oudwijk -- alsmede de
restanten van de Comptoiren van Marienburg to Zoest,
van St. Paul, van de (ebeneficieerde goederen ; van Maria
Magdalena to Wijk bij Duurstede, van Oostbroek en van
St. Agnieten to Rhenen , voor zooverre dezelve reeds op
zijn comptoir waren overgebracht, of nog overgebracht
zouden worden , als zijnde gezegde comptoiren alien ge-
mortificeerd, als de overige domeingoederen onder zijne
directie to nemen, behoorlijk to administreren en daarvan
jaarlijks in zijne ordinaire Rekening verantwoording to
doers ." - Deze rekeningen van den Rentmeester Gleneraal
der Domeinen zijn van uitgebreider aard dan de tegen-
woordige domeinrekeningen, daar zij, even ale die van de
vroegere rentmeesters der domeinen stands van Utrecht,
niet bloot loopen over ontvangsten en uitgaven betreffende
landerijen, erfpachten, grondrenten en andere reeele be-
zittingen en rechten, maar bovendien ook bevatten de
inkomsten van landtollen, diepgelden, geconfisceerde goe •
deren, de 100e penning, biergruyt, paardengeld, boeten,
en meer andere zaken, die oudtijds 1) werden gerekend
to behooren tot 's lands domeinen, terwijl ook de uitgaven
niet alleen betreffen de onroerende goederen, maar o . a.
ook bevatten de tractementen en reisgelden van het Hof
van Utrecht, (waaronder vroeger ook de domeinen ressor-
teerden) onkosten van schouwen, premiers voor gedood
ongedierte, tractementen of collecteloonen voor de inning
van bet paardengeld, uitgaven voor geconfisceerde goede-
ren, voor de domeinen to Montfoort en meer andere,
betrekking hebbende op de domanialia .

1) Zie Bort : Tractaat over de domeinen van Hollandt.
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In bet algemeen zijn deze domeinrekeningen na 1 Mei
1798 geheelenal op denzelfden voet ingericht als die vddr
1798, alleen net dit onderscheid in den vorm, dat de
vroegere steeds liepen van 1 Jan .-1 Jan . (alleen de laatste,
van Mr. 0. W. P

. Falck, eindigt reeds met 30 April 1798) ;
dock daarentegen de volgende (van Mr . A.. J, van Mans-
velt) loopen van 1 Mei-1Mei ; de 1e aanvangende op 1 Mei
1798. De inhoud der vroegere en latere is geheel gelijk-
luidend, behalve natuurlijk de cijfers, die jaarlijks varieeren,
gedeeltelijk ten minste ; dock in de nieuwe domeinreke-
ningen komt, tengevolge van bet gemelde Besluit van
4 Juli 1798 en 20 Maart 1799, onder de ontvangsten, als
ook onder de uitgaven , eene nieuwe rubriek of zoogen .
Somma voor, betreffende de geestelijke goederen, die mede
onder de administratie der domeingoederen gebracht waren
tengevolge der opheffing van de afzonderlijke geesteljke
comptoiren, -- en bier en daar ook eene toevoeging van
posten aan de reeds gebruikelijke Somma's .

De toevoeging der goederen, behoord hebbende tot die
opgeheven comptoiren van geestelijke goederen (daaronder

begrepen de gebenef. goederen), aan de administratie der
domeinen was zeer natuurlijk en lag in den aard der
zaak. Immers die goederen en fondsen waren ook eigendom
der voormalige Staten 's Lands van Utrecht, alzoo domein-
goederen, dock bezwaard met collatie- en andere rechten
en verplichtingen . Eigenlijk hadden zij reeds in de 15e eeuw
onder hot comptoir der domeinen kunnen gebracht zjn,
dock wegens bijzondere redenen van historischen en ad-
ministratieven aard, hierboven reeds vermold, als ook
wegens de oudtijds beerschende zucht om voor alle admi-
nistration afzonderlijke rentmeesters en ontvangers aan to

stellen, werden zij destijds tot afzonderlijke rentmeester•
ambten of zoogenaamde comptoiren gemaakt .

let comptoir der domeinen kwam dus eigenlijk eerst
in 1798 tot zijn voile recht, omvattende alle domeingoe-
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deren en domeinrechten . Het duurde eehter niet lang of
de oude geest van splitsen en verdeelen kwam weder
boven . Terwijl de drie eerste rekeningen van den Rent-
meester (den. van Mansvelt bevatten alle de uitgaven en
ontvangsten flier 'geunieerde domeingoederen, werd hem,
bij eene resolutie van het Departementaal Bestuur 's Landts
van Utrecht van 4 Augustus 1802 (hieronder vermeld in
de Speciale of Separate rekening van dienzelfden Rent-
meester over 1802), gelast om de administratie der goe-
deren, afkomstig van de geestelijke comptoiren, die,
als gezegd, aan de domeinrekening was toegevoegd, we-
der uit die rekening to ligten en daarvan eene afzon-
derlijke of zoogen. Separate domeinrekening to houden,
die de benaming droeg van : Separate administratie van de
Geestelijke goederen .

Over het tjdvak 1802 tot en met 1804 zijn er flue : eerie
(enerale- of Ordinaris Domeinrekening en eene Separate
Domeinrekening ; de eerstgemelde loopende van 1 ° Mei---
1° Mei, en de laatstgemelde van 1° Januari-1 Janaari .
Uit dien hoofde eindigt de 7e of laatste Ordinaris Domein-
rekening ult ° April 1805 en de 3e of laatste Separate
rekening ult ° December 1804 .

Latere Domeinrekeningen zijn op het prov, archief niet
voorhanden, zoodat wij over den inhoud daarvan nets
kunnen mededeelen ; dock uit de Man ualen, op bl . 207
en v, vermeld, blijkt, flat die ook later nog gehouden zijn .

Waarom in 1802 die Separate rekening is ingevoerd, blijkt
net : want het batig slot der Separate rekening werd ten
slotte toch weder opgenomen in de Ordinaris rekening .
Volgens eene lose aanteekening, liggende in een der
evengemelde manualen, op bl . 207 vermeld, is flan ook die
separate administratie der geestelijke goederen na 1804
vervallen en is die weder vereenigd geworden met de
generale administratie en rekening der domeinen, totdat
in 1808, onder de regeering van Koning Lodewijk Na-
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poleon, de administratie over de domeinen en de regeling
der uitgaven hervormd en veranderd werd . Na de inlij-
ving in het Fransche Keizerrijk werd zij op nieuw geheel
veranderd.
Wij laten flu volgen een uittreksel uit de 2e en de

latere generale rekeningen, voor zooveel betreft de gees-
telijke en in ''t bijzonder de Gebeneficieerde goederen, en
deelen vervolgens de 1° Separate rekening (over 1802)
der geestelijke goederen mede. - Op den inhoud dier reke-
ningen komen wij nader terug.

2e Reekening van Mr. Antony Jan van Mansvelt,
in qualiteit als Rentmeester Generaal van de
domeinen van het voormalige Gewest Utrecht ;
En dat van zodanigen Ontvang en Uitgave, als
denzelven uithoofden voorsz. gehad en gedaan
heeft over de stad, steden en Lande van voor-
noemde voormalige Gewest . -- Ingegaan 1° May
1799 en geexpireerd ultimo April 1800. Zijnde
den Ontvang en Uitgaave gesteld in ponders van
veertig grooten Vlaamsch, schellingen en pen-
ningen near advenant.

„De commissie van den Rendant in de premissen van
deszelvs 1e Rekening van woord tot woord zijnde geinse-
reerd, soo wordt dienaangaande zo wel als ten aanzien van
bet aldaar gepremitteerde, bij deezen kortheidshalven ge-
refereerd .

Tot verstaande van deeze Rekening client verder, dat
den Rendant bij extract uit de besluiten van het Admi-
nistratief bestuur van 't voormalig Gewest Utrecht, in
dato 20 Maart 1799, is geauthoriseerd, niet alleen tot
de Administratie der voormalige Ridderschapscomptoiren,
maar ook tot de restanten der zes volgende comptoiren,
else: Marienburg to Zoest, van St. Paul, van de G ebe-
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neficieerde goederen, van Maria Magdalena to Wijk bij
Duursteden, van Oostbroek en van St . Agnieten to Rhee-
nen, luidende tzelve Extract als volgd : . . . enz . 1)

fol . 21 Anderen Ontvang van Renten van ten Comptoire
gebrachte en gedeponeerde Obligation .

(1Oe Summa , 5e Summetta) .

„Alle de obligation, ten )sate van tvoormalige (fewest
Utrecht en behoorende aan de geweezene Conventen van
de Carthuisers, St . Servaas, Vrouwenklooster, Wittevrou-
wen en Mariendaal, door den Rendant (ingevolge extract
uit de besluiten van hot Intermediair Administratief be-
stuur van dit voormalige Newest in dato 8 December 1798)
aan de Commissie van Finantie nit voorn . bestuur op
den 25 Januarij 1799, zijnde overgegeven en vervolgens
ter Secretarye van 't Agentschap van Finantien der Ba-
taafsche Republiecq geroyeerd en gecancelleerd, tot eene
eventueele verbranding zijnde gedeponeerd, client zulks
alhier maar voor	 Memorie .

Voorts worden alhier in ontvang gebracht de volgende
renten, alsse

(fol. 22 .) Wegens 't convent van tVrouwenklooster .
den Cameraar van den Leckendijk Bovendams heeft be-
taald aan den Rendant 1 jaar renten eener Obligatie, grout
in capitaal f 1200, versch. den 12 Jan . 1800 . f 30.--„--„

Wegens '6 Convent van Oudwijk.
van den Cameraar van den Lekkendijk Bovendams,1 jaar

1) De rcden waarom in doze rekening under de ontvangsten en
uitgaven goon gewag gemaakt wordt van hot Comptoir der Balye en
Convente van St. Catharijne to Utrecht, ligt daarin, dat dit comp-

toir in 1 799 niet is opgeheven (zie bl. 153), zooals ook hot geval is
geweest met dat der Memoriegoederen to Montfoort (zie bl. 395) .



624

	

Bijlage N .

renten eener Obligatie, groot in capitaal f 1500, versch .
12 Jan. 1799	 f 37 10

Wegens 't Convent van St. 4pzieten to Rheenen .
den Rendant heeft ontvangen de renten van eene Obli •
gatie ten lasts, van de kerk to Rheenen, groot in capitaal
f 550.--, versch, ult° Dec . 1799 a 5 pCt, f 27 10 „

Idem de Renten van eene Obligatie ten lasten van de
Burgemeesters en Regeerders der Stad Rheenen, onder
verband der Kerkengoederen aldaar, groot in capitaal
f 1000.-, versch. 24 Aug. 1799 a 3 pCt . , f 30

	

„
5a Summetta (van de 10e Summa) van Renten van Gle-

deponeerde Obligation hedraagt f 125 „ » 1)'

fol . 24 . A.nderen Ontvang van Subsidies, Renten en
Eatraordinaris Ontvang (12e Summa) .

(Bevat niets omtrent de geesteljke en gebeneficeerde
goederen .)

fol. 27v. A.nderen ontfang van Huyshuuren, Vischerijen
en revenuers van de Landen ears de domai-
nen gekomen, alsmeede van Landerijen aan
de voormalige Ridderschaps conventen etc .
competerende (14e Summa .)

Onder doze 14~ Summa worden vermeld de huren van

1) Wanneer men dit bedrag vergelijkt met dat der le rekening,
loopende van 1 Mei 1798-1 Mei 1799 van daze zelfde lOe Summa,

5e Summetta, dat toes was f 5487-18-,,, den bestaat er groot
verschil. Dit is daaraan to wijten, dat in de le rekening de renten der

vernietigde Obligation op de provincie der Ridderschapsconventen en
Carthuisers, verschenen op 1 Jan . 1799, nog als ontvangen vermeld

zijn, terwijl zij in de 2e en verdere rekeningen niet moor voorkomen .

Alleen komen dear voor die van Obligation op den Lekdijk Bovendams

en de stad R,henen, die niet vernietigd wares . Do renten dezer Obligation
komen ook nog voor in de 4e rekening over 18012, dock verdwijnen

in de 5e over 1802/3 en volgende, dewijl zij, zooals in de 4e reke-
sing is vermeld, in 1801 met andere domeingoederen wares verkocht .
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diverse landerijen en custingen, behoorende aan de domei-
nen van het voorm . Gewest Utrecht, o. a, ook van lan-
derijen afkomstig van bet convent van Oudwijk (fol . 31v)
en van dat van Maria Magdalena to Wijk b . D. (fol . 32v)
dock niet van andere voormalige geestelijke.goederen, noch
ook van die der voorm, gebeneficieerde goederen . Ret
totaal bedrag van deze 14 Summa is f 1691--5--8,

fol . 33v . Anderen ontvang van groove, smaale en krij-
tends Thiendens, behoorende aan de voor-
malige Ridderschaps conventen, etc . op den
3en Aug. 1799 publicq verpacht. (15e Summa .)

In deze rubriek worden vermeld : tienden afkomstig
van het convent van St. Servaas, Vrouwenklooster, Carthuy-
sers, Oudwijk, St . Pains, Oostbroek en eindelijk, fol . 44,
van de Gebeneficieerde goederen, namelijk de pastorie-
tienden van Doom, Nederlangbroek, Cothen, Werkhoven,
Schalkwijk, Leusden en Ragestein . De pastorie tienden
to Montfoort komen er niet in voor, daar bet comptoir
der Memoriegoederen to Montfoort afzonderlijk is bl given
bestaan na 1'799 . Zie bl. 395 .

(De geheele 15e Summa bedraagt / 23188--8 5) .

fol. 49v . Anderen ontvang van Erfpachten, Loerenten,
ais andere, behoorende aan de voormalige
Ridderschap, Conventen, etc . ale meede van
't inkomen van /icaryen, geaffecteerd aan
't Comptoir der Gebeneficieerde goederen ;
alles voor zooveel hiervan tijde deezer Re-
kening ontvangen is. (16e Summa) .

1e Servaas.
volgen de erfpachten en andere uitgangen .
(fol. 54 v ) . 2e Vrouwen klooster -- (fol . 51) 3e JYitievrou-

wen - fol. 52) 4e Carthuisers - (fol . 52v) 5e Oudwijck

(fol. 53v) 6e Abdye van St. Pains -- (fol . 55) 7e Marien-
Bijdr . en Meded. IV.

	

40
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burg to Zoest -- (fol . 55) Se Oostbroek (fol . 57v) 90 St.

Agnieten to Rheenen -- (fol . idem) b e Maria Magdalena to

Wijck b. D .

(In de 1e rekening komen alleen voor de ontvangsten

wegens de conyenten St. Servaas, Vrouwenklooster, Witte-

vrouwen, Carthuisers en Oudw jk ; de overige komen or

niet in voor ; noch ook de Gebeneficieerde goederen .)
(fol . 58w) .

	

lie Gebeneficieerde goederen .

Vicarye op den Huize

Collateur is den Heere van

sesseur Lodewijk Theodorus

van Beverwaard, waarvan

Beverweerd en Pos-

Grave van Nassau .

„Alhier wordt overgeleverd de memorie van Willem van

Dam, die nu deeze Vicarye administreerd, waarna de

posters, de vicarye concerneerende, worden verandwoord .

Cornelis van Dorresteyn heeft 32 mergen lands in huure
onder Driebergen geleegen , sjaars om f 170, waarvan de

derde part aan dit comptoir competeerd over den jare
1799	 f 56-13--6
H. Bosdam en A . van Weerdensteyn hebben in huure

10 a 11 mergen land, onder Odijk geleegen, 's jaars om

f 50, waarvan alhier meede over 1799 komt 3, f 16-13-6
C. Vernooy heeft in erfpacht 3 mergen lands, onder

Werkhoven geleegen, 's jaars om f 36, waarvan alhier

meede over 1799 komt g	f 12 „ „

De 1 mergen lands, onder Odijck, met elzen hakhout

en boomers beplan t, over den jaare 1799 niet verkogt

zijnde, dient voor	 Memorie .
fol . 59v. Vicarye of Capellany aan den Dwarsdijck.
„Ontvangen van den Gadermeester van hot Gerecht aan

den Dwarsdijck voor 1 jaar renters van f 400 capitaal a

3 pCt., versch. 1 Julij 1799	f 12--„ „

Vicarye op 't St. Jacob antaar in der Kercke van

.dbcoude, waarvan Collateurs geweest zijn de Heeren



Bijla~e N.

	

627

van Haarlem en Possesseur de Heer Willem
Craaijvanger.

,,De Heer Willem Craaijvanger plagt to betalen f 12 10 „
voor een derde der renters van een capitaal van f 1500,
dog dewijl ears denznlven moot goedgedaan worden s der
renters van f 600 capitaal, tot f 10.--, welke s onder de
renters der 12 nieuwe obligation (zie bl . 203) begrepen
zijn, word alleenlijk in . ontvang, verschenen S Oct. 1799,
verandwoord	 f 2 10 „

fol. 60. Vicarye in de Kerke van Westbroek, waarvan
Collateur geweest is Ignatius van Buuren
van Zuidoort en Possesseur Tieleman van
Walraven, Predikant to Heusden .

„Aan doze Vicarye hebben behoord 10 mergers lands,
gelegen onder verscheide Gerechten, welke ten deele ver-
kogt, ten deele in erfpacht uitgegeven zijn, waarvan, na
aftrek der ongelden, cone derde portie aan dit Comptoir
competeerd, welke portie over den jaare 1799, volgens
Memorie van den advokaat van Nes, bedragen /18-5 „

Vicarye op Sancta Anna autaar in de Kerke van
Breukelen, waarvan Collateur is den Heere van
Nyenroden .

,,Also van de revenuers deezer vicarye, tot nog toe aan
den Rendant geene verrekening is gedaan, dient zulks
alhier maar voor	Memorie . 1)

fol . 60v. Vicary gefundeerd op den Huize van Ruwiel,
waarvan Collateur is den Heere van Ruwiel

1) In de latere separate rekeniugen van den Rentmeester G en . der
(eestelijke goederen over 1802 (hierachter medegedeeld) worden van

doze vicarie en die van Ruwiel de revenuers niet moor voor memorie
uitgetrokken, dock ter comma aldaar vermeld .

40
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en Possesseur geweest den Heere Jan van
Oudenaller.

Alzoo van de revenuers deezer vicarye tot nog toe aan
den Rendant geene verreekening is gedaan, dient zulks
voor	 Memorie .

fol . 61 .

	

Harmelen, Commandeurye.
Den Commandeer van Harmelen betaald jaarlijks f 300 .--

alhier tjaar verschenen Cersmis 1799 . , f 300 „ ,,
fol . 61 .

	

Vreeland, Pastorye .
van de Kerkmeesteren aldaar voor eon jaar pacht uit de
Pastory landen, versch . Cersmis 1.799 . . f 57 ,, „

(Totaal der 16e Summa f 2739 2 12.)

Uitgaaf.

fol . 97 . Anderen Uitgave van ongelden en reparation
der Landen van deeze domainen en daartoe specteerende
getimmertens, als meede van Ongelden behoorende aan
de voormalige Ridderschaps comptoiren etc. (16e Summa)

foh 100 .

	

Oudwijk .
aan den gadermeester van . . . . etc . - volgen diverse be-
taalde ongelden voor landerijen .

fol . 101 . Maria Maydalena to Wijck

	

dito ten be-
drage van	 /90 5 6

fol . 101 .

	

Gebeneficieerde goederen .
Aan den Ontvanger der verponding over de Stad en

Schoutambten van Vianen, de ordinaris en extraordinaris
verponding van I in 't Papenviertel over den jaare 1799

fol . 101 .

	

Carthuisers .
Aan den Gaaderrneester van Amerongen ongelden over

1799	 f 15-18---10
(16e Summa totaal f 3073--12-5 .)

fol. 103. Anderen Uitgave van Thinssen, Erfpachten,
Oudeygens, Uitgangen, Losrenten, etc . be-
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horende aan de voormalige Ridderschaps-
conventen, als antlers (19e Summa) .

Volgen allerlei uitgaven voor de gewezen converter van
St. Servaas, Mariendaal, Vrouwenklooster, Wittevrouwen,
Carthuisers, Oudwijk, St. Paul, Marienburg to Zoest,
St. Agnieten to Rheenen en vervolgens :

fol . 108-109v. Gebene icieerde goederen .
betaald aan F. W. v. Gimborn voor merger lands, be-
horende aan de Kosterye van Zegveld, versch. ult° Dec .
1799	 f „--16--„
Aan den Cameraar van 't Capittul van St . Maria voor

een jaar renter , versch. 24 Maart 1800, van een capitaal
van f 1348	 f 53-16-8

De post van / 150 aan den deurwaarder van den Doms-
kamer niet meer betaald wordende, diem dus alhier voor

. Memorie .
Aan den Cameraar van 't Capittel van St . Maria voor

1 ,jaar subsidie, versch, den 10 Jan . 1800 . / 45--8--12 .
Aan J. C. de Graaf voor zijnen zoos N . de Graaf,

wegens het inkoomen van de vicarye op 't St . Nicolai autaar
in de Kerk to Abcoude, versch . 12 Julij 1799 i) f, 63-6--10 .

Aan den Sacrist van St . Maria f 14, versch . Cersmis
1799	 f 14-,,-,,

Vicary op den Huize van Beverweerd.

Den Rendant heeft betaald aan den Administrateur W .
van Dam voor de derde portie in de ongelden deezer
Vicarye over den jaare 1799	f 22 17 4 .

Vicarye van Ruwiel.
tijde deeser Reekening aangaande deese' vicarye nog geese
rekening zijnde geschied, diem zulks alhier maar voor .
.

	

Memorie .

1) Zie over dezen eaceptioneelen post bl . 213 .
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Aan de .Kerkmeesteren van Baarn voor hot jaarlijks onder-
houd der Kerk aldaar, versch, ult° April 1800. f 75 „

Nog heeft den rendant betaald aan den Thesaurier der
Stadt Utrecht f 600 in voldoening van de jaarlijkse sub-
sidle voor den Profr Juris Publici, volgens resolutie van
den 10 (lees 9) Maart 1708 1), versch. 18 Nov. 1799,
volgens ordonnantie in dato 30 Jan . 1800 fol . 47, f 600--,,-

fol . 109' . Polgen de uitgaven voor Maria Magdalena to
Wijk b. D, en Oostbroek .

(19e Summa totaal / 4462--17 14.)

fol . 111. Anderen Uitgave van Onkosten van verpach-
ting van Thiendens en daartoe behoorende
contribution (20e Summa,)

De Thiendens van de voormalige converter van Ser-
vaaa, Vrouwenklooster, Carthuieers, Oudwijck, St. Paul, Ge-

beneflcieerde goederen en Ooatbroek op den 3 Augustus 1799,
ten overstaan van de Commissarissen tot de Adrninistratie
der financier van 't voormalig Gewest Utrecht publicq
verpacht zijnde, komen alhier de onkosten dieswegens go
vallen , alssa - (volgen alsnu de onkosten up de verpach-
ting der tienden van St . Servaas, Vrouwenklooster, Cart-
huisers, Oudwijk, St. Paul, Zoest, Oostbroek en fol . 112!
de (ebeneficieerde goederen, luidende)

,,Aan den Secretaris van tOapittel van Oudmunster voor
't extract uit de verpachtinge der Thienden van 't Papen-
viertel	 f 1-4 ,,
en waders nog f 69-.0---4 voor diverse andere onkosten
op die verpachting gevallen .

(20e Summa totaal f 3238 12 4.)

1) Zie bl . 196 . Behalve dozen professor komen order de uitgaven
in andere rubrieken deter rekening, betrefl'ende domeingoederen, nog

voor : de Arehiater (van Geuns), de Medicos academicus tWolterbeek),

de B jdermeester, Schermmeester en Danameester .
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fol. 122?. Anderen Uitgaave behoorende tot hot Burg-
graafschap van Montfoort, volgens appointe-
ment van den 12 Maart 1668 (28e Summa).

Betaald aan den Rentmeester van hot Vrouwenhuis to
Montfoort de somma van f 60 voor een jaar renten vau
twee capitalen, alsse eon van f 100 en eon van f 1500,
geloopen hebbende ten Taste van den Marquis van Westerlo
on bij de Staten gekort op de Kooppenningen van de
heerlijkheid van Montfoort on tot lasten van deeze domai-
nen opgenomen, verscheenen 1 January on 1 Mei 1800

(286 Summa van Gagien over Montfoort f 60.--)

fol. 123. Anderen Uitgave van reparation to Montfoort
(296 Summa) .

Tijde deezer Rekening geene zoodanige reparation ge-
vallen zijnde, dient zulks alhier voor . . . Memorie .

(296 Summa van reparation to Montfoort Nihil.)

Totale ontvangst f 73060--7--12
„

	

uitgaaf

	

- 56626--4---„
batig slot f 16434--3 12,

Aldus gehoord on gesloten bij Commissarissen tot de
Administratie der finantien van hot voormalig Gewest
Utrecht, den 2 February 1802 .

In kennisse van mij
(get.) J. de Kock .

De 3e en volgende Ordinaris rekeningen zijn in hoofdzaak

1) In de domeinrekening over 1799, even als ook in de vroegere
rekeningen, vindt men, behalve dozen post van Uitgaaf, nog den

volgenden
„Betaald aan den oudsten Predikant van Montfoort de somma

van f 50, voor eene jaarlijkse alimentatie hem toegelegd bij appoinc-
tement van den 2 May 1668, blijkens quitancie op de Liquidatie,

over de Montfoortsche Thinsen staande	f 50.--
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geheel ge1jk aan de 2e behalve dat, als gezegd, in de
5e rekening over 18023 en latere alle de ontvangsten en
uitgaven betreffende de Geestelijke goederen verdwijnen,
als zijnde, zooals daarin is vermeld (zie bi . 636 en 640)
overgebracht in de Separate rekeningen .

Als waardig ter vermelding deelen wij uit de Ordinaris
rekeningen nog het volgende merle .

3e Rekening 18001 .

In de 12e Summa der Uitgaven : van Subsidies en Extra-

ordinaris Ontvang, komt voor
Subsidies .

fol . 30p

	

»van Theodorus Koppen als geauthoriseerd
tot de waarneming van 't Comptoir van den Convente van
Marienburg to Loest , tee= voldoening van het slot van de
18e en laatste Rekening van J . C. Storm, als gewezen
Rentmeester van voornoemden Convente, volgens ordon-
nantl a in dato 7 Jul j 1800	f 857--7--10

fol. 31 -- ,,van Theodorus Koppen. als geadministreerd
hebbende 't geweezen Convent van St. Pains, ter voldoe-
ning van het slot van deszelfs 12e Ordinaire rekening over
den Jaare 1798, volgens Ordonnantie in dato 4 December
1801 f 4-15--3

fol. 31v „van Mr. J. J. Kol, oud-rentmeester van
hot Convent van St. Servaas, in voldoening van het slot
van deszelfs laatste reekening over den Jaare 1797, ge-
elooten den 9 Maart 1801, volgens Ordonnan tie in dato
30 April 1801	 f 1773-2--6

van denzelven als oud-rentmeester van het Convent van
Vrouwenklooster ter zake in dato als voren . . f 334--88 „
van denzelven als oud-rentmeester van hot Convent van

Wiitevrouwen, ter zake en date als boven 1) f 604 15 10.

1) De reden waarom er van de overige opgeheven conventen en de
gebeneficieerde goederen gees overpame van het batig slot der finale

afrekening voorkomt, is wellicht daarin gelegen, dat er niets was
overgescboten, of zulks reeds op and~re wijze was verrekend .
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Ev1ra Ordinaris ontvanq .

fol. 34. -- »Tot verstande van de alsnu volgende Posten
client vooraf gepraemitteerd , -- dat bij den Rendant is
ontvangen het hiervolgende Extract nit de besluiten van
de Commissarissen tot de Administratie der finantien over
het voormalig gewest Utrecht dd. 20 Januarij 1800 :

„Zijn geleezen : -- Extract uit hot Register der resolu-
tion van den Agent van Finantien der Bataafsche Repu-
blicq in dato 15 Januarij 1800, houdende andwoord op

de Missive deezer Vergadering van den 14 deezer, daarbij
deeze Commissie authoriseerende, omme zodanige Perso-
nen , welke tot noch toe hot doen der aflossinge van hunne
Oudeigens, Erfpachten en Thinsen, gearresteerd bij hot
Provinciaal Bestuur in dato 5 Augustus 1797 nalatig zijn
gebleven, daartoe to constringeeren . . . enz.

En daarop gedelibereerd , is goedgevonden den Rent-
meester Generaal der Domainen van Mansvelt, bij Extract
deezer, aanteschrijven en to gelasten, omme to deezer ver-
gadering praech a Opgave to doen, van alle zodanige Erf-

pachten, Oudeygen, Thinsen en Uitgangen, welke noch
ten zijnen comptoire onafgelost zijn gebleven, tevens met
opgave der Person en, welke deeze Aflossingen verschul-
digd zijn ."

5dat ter voldoening aan welgemelde Resolutie bij den
Rendant zoodanige Opgave is gemaakt en gebleeken, dat

onder deszelvs administratie zig als nog bevonden de na-
volgende Thinsen, Erfpachten, etc, alsse :

fol. 35v -- wegens 't Comptoir der Domainen (volgt de
opnoeming) .

fol . 36 - wegen St. Servaas -- Wittevrouwen

	

de
Caithuisers - Oudwijk

	

abdye van St. Paula to Utrecht
Marienburg to Zoest --- Oostbroek -- Maria Magdalena

to Wijk b. D . (volgt de opnoeming) en (fol . 37) -- wegens
tOomptoir der Geneficieerde Goederen : 14 Uitgangen uit
diverse vicaryen, mitsgaders commanderye van Rarmelen en
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pastorjlanden to Vreeland to saamen in vorige reeke-
ningen verandwoord wider de 16e Summa . (Zie bl. 625 .)

„Dat vervolgens den Rendant bij Besluit van Commis-
sarissen tot de Administratie der financier van tvoorma-
lige (fewest Utrecht van den 12 May 1800 is aangeschre-
ven en gelast, omme allo de houders der Erfpachten,
Thinsen , Uitgangen en Oudeygens, echter met uitzonde-
ring van de Canons der uitgegeevene Heylanden, to doer
aanschrijven, ten eynde alsnog, ter voldoeninge aan do
Publicatie gearresteerd bij bet geweeze Provintiaal Bestuur
' B Lands van Utrecht op den 5 Augustus 1797 binnen den
tad van 3 maanden die Erfpachten etc. ten Comptoire
van hem Rendant to lossen en aftekoopen tgens den
Penning 25, terwijl omtrent de zodanige, welke hieraan
nalatig mogten blijven, zal worden gedisponeerd, als bij
de gemelde Publicatie is vastgesteld, -- dan welke voren-
staande resolutie bij Besluit van den 12 JunU daaraan-
volgende, in zo verre is gealtereerd, dat den rendant is
geauthoriseerd omme buiten den hiervoren vermelden of
koop to houden
alle de Hofgoederen to Bunnik, do Pachtgoederen in do

Large Weyde, de Erfpachten 6ehoorende aan de Vicarye van
Ruwiel en van SE. Anna autaar to Breukelen, do parmyen
to Zegveld en Zegvelderbroek, hot lootsje aan de Eem-
burg, . . , enz .

fol . 38 - „Ingevolge van alle hot hiervooren geprae-
mitteerde, aan den Rendant zijn afgelost en alhier in out-
yang worden gebracht de volgende Poster, also :

wegens 't Comptoir der Domainen (volgt de opnoeming)
wegens 't Convent van St . Servaas (volgt de opnoeming)
id, Wittevrouwen - Carthuisers - Oudwijk -- St. Paula
Marienburg to Zoest - Oostbroek - Maria Magdalena
to Wijk b . D . - en eindelijk fol . 470

	

„wegens 't Comp-
toir der Gebeneficieerde Goederen

„Kerkmeesteren van Vreesland wegens den afkoop der
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uitgang a f 57, gaande uit de Pastory landen to Vree-
land, ingevolge 't gerelateerde van den Exploiteur D, de
Ridder, surcheance van betaling hebbende bekoomen, client
sulks alhier voor	Memorie .

(12e Summa van 8ubsidien en Extraordinaris
Ontvang f 3319--2 13.)

4e Rekeninq

	

1801 /2.
Ontvangsten

	

12e Summa -- van Subsidies en Extraordi-

saris ontvang.

fol . 32. St. Servaas .

„de Rendant heeft ontvangen van J. Mulder hot vijfde

gedeelte der pretensie van 't Convent van St. Servaas ale

concurrent mode crediteur van de Boedel van A, van

Soestbergen	 f 4--19--„

5e Rekening. -- 1802/3 .

Ontvangsten -- 10e Summa (5e Summetta) . Anderen
ontvang van Renten van ten Comptoire gebrachte en ge-
deponeerde Obligation .

fol. 26 -- ,,den Rendant bij extract uit hot Besluit van
Commissarissen tot de administratie van Finantien voor
't voormalig gewest Utrecht, data 13 April 1802, zijnde
geauthoriseerd om de renten van de obligation specterende
tot de Vicary gefundeerd in de Kerke van Woudenberg,

gelijk merle de renten van Obligation specterende tot de
le Praebende Claustraal in bet Capittel Ter Horst to ont-
vangen en in deszelfs rekening der gebeneficieerde goe-
deren to verantwoorden, brengt den Rendant alhier in
ontvang de navolgende deswegen bij hem ontvangen renten .

Vicarye in de Kerk to Woudenberq.

1 jaar rente van eon kapitaal, groot f 8000, versch .
16 April 1798	 f 20.

dito over 1799, 1800 en 1801	f 60.--
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(verder volgen nog de renters van f 600 en f 1000 .)
Praebende ter Hors& .

van een capitaal groot f 612 een jaar rente, versch .
10 Nov .1801 f 15--6

(verder volgen flog de renters van f 1200, 11600 en f 340.)
Deze posters komen in de le Separate rekening, loo-

pende over 1802, woordelijk eveneens voor, zoodat wij voor
den moor uitvoerigen inhoud naar die rekening, hierachter
bl. 640 volgende, verwijzen .

Ui1Javen . Anderen Uitgave van Thinsen, Erfpachten,
Oudeigens, Uitgangen en Losrenten, behoorende aan de
voormalige Ridderschap Conventen als antlers .

fol . 66v. -- Deze Thinsen, Erfpachten, Oudeigens, Uit-
gangen en Losrenten onder de administratie van de ver-
hvpothequeerde Domainen en Geestelijke goederen behoo-
rende, dienealhier voor doze laatste reize voor . . Memorie .

6e Rekening

	

1803/4.
Ontvangsten. --- 10 Summa, 5e Summetta .

	

Anderen
Ontvang van Renters enz .

fol . 21 -- de rendant vau de obligation spectereude tot
de vicarye in de Kerk van Woudenberg en de Praebende

Claustraal in hot Kapittel ter Horst in de rekening der

geestelijke goederen (zie bl. 640) verantwoord wordende,
diend alhier voor	 Memorie.
(In de 7e rekeuing 1804/5 komt gelijkluidende vermel-

ding voor .)

7e Rekening

	

1804/5 .
Oni%ng 5e Summa . Anderen Ontvang van ten

kantore gebrachte en gedeponeerde Obligation .. (5e Summa) .
fol . 21 - Alle de Obligation ten Taste bet voormalige

(fewest Utrecht en behoorende aan de geweezene Con-
venten van de Carthuizers, St. Servaas, VVrouwenklooster,
Wittevrouwen en Mariendaal, door den Rendant, ingevolge
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extract uit de besluiten van hot Intermediair Administra-
tief Bestuur van hot voormalige Glewest in dato 8 December
1798 aan de Commissie van Finantie uit voornoemd Be-
stuur op den 25 Februarij 1799 zijnde overgegeven en
vervolgens ter Secretarye van hot Agentschap van Finan-
tien der Bataafsche Republiek geroyeerd en gecancelleerd
tot eeiae eventueele verbranding zijnde gedeponeerd, client
zulks alhier voor	 Memorie .

De renters van de obligation specterende tot de Vicarye
gefundeerd in der Kerke van Woudenberg en de Free-
bende Claustraal in hot Capittel ter Horst in de Reeke-
ningen der geestelijke goederen 1) verantwoord zijnde,
diend alhier voor	 Memorie .

(5e Summa van rente van gedeponeerde Obligation Nihil) .

fol . 24v. Anderen Ontvang van Subsidies, Renters en
Extraordinaris Ontvang . (11' Summa) .

fol . 27v.

	

Subsidies .
Van den Heer W . J. Renaud als geadministreerd heb-

ben de Thesaurie ten Dom over de jaren 1798, 1799 en
1800, eene ordonnantie van subsidie in dato 27 May 1803
reg. fol. 103v	 f 2932-18--4

Van den Secretaris van Finantien 's Lands van Utrecht
J. de Kock (restitute van huishoudelijke uitgaven over
1802)	 f 26 2---„

dito over 1803	 - 26 2 „
Van Mr. J. C . van Nes als ontvanger van bet Ander

deel, restitutie van premiers uitbetaald voor gedoodde vos-
sen, otters en roofvogels	f 242-10 „

Van idem, dergelijke restitutie ontvanger wegens arbeids-
loonen aan 's Lands Munt to Utrecht . f 2532--2 „

fol. 29v. „Van eigen harden als administrerende bet

1) Deze speciale rekeningen volgen hierachter, bl. 639 .
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Comptoir der geeste1 jke goederen, eene ordonnantie van

Subsidie in dato 6 Julij 1804 reg, fol . 116 en bij de De-

partementale Rekenkamer, den 6 Jut j 1804 reg. fol. 2 .

. . f 15000 „ „
Ut supra van in qualiteit als boven volgens Ordonnantie

in dato 7 Aug. 1804 Reg, fol . 116' bij de Departementale

Rekenkamer derv 7 Aug. 1804 reg. fol. 2 f 13000 r r
Van den Heer Secretaris van Finantien van 't Depar-

tementaal Bestuur van Utrecht, in restitutie van zooveel

aan dit Comptoir is gedebourseerd uit de nationals Cassa

ten dienste der Departementale Cassa over den Jare 1803,

volgens quitancie	 f 7291 15 8

(11e Summa van Subsidies en extraordinaris

Ontvang f 43705-7--12 .)

(Uit doze zoogen . Subsidies, d, i, overstortingen uit de

kassen of kasrekeningen van hot eene Comptoir of kas in

die van de Domeinen, blijkt dat hot overschot uit de

Separate administratie der Domeinen (Geestelijke goede-

ren) word gestort in de kas van de generals of ordinaris

administratie der Domeinen . Wijders blijkt daaruit, dat

er, behalve de Departementale Kas, ook bestond eene Na-
tionahe Kas, die met elkander in rekening stouden .

Uitgaaf .

fol . 56v. Anderen Uitgaaf van Ongelden en Reparation

der Landen van de Domeinen en daartoe

specterende getimmertens.

fol. 59. Aan den Gadermeester van de Gebenefi-

ceerde goederen to Wijck, van eon hofatede en 24 merges

land op hot Leuterveld r) en volgens resolutie van 't De-

partementaal Bestuur van dato 15 Februarij 1804, op

1) Zie over dexen post (die thane nog behaald wordt) bl . 275 en 278 .
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't Comptoir der Domeinen overgebracht, verschenen Petri
1805	 f 30-n ,,

(16e Summa van Ongelden en reparation f 1162--16 10.)

fol . 59v. Anderen Uitgave van allerhande Zaken . (17
Summa ; ad f 170--13.)

(In doze Summa komen geese uitgaven meer voor betref=
fends de geestelijke goederen .)

fol . 61 . Anderen Uitgave van Jxtra ordinaris en van
Subsidies. (19e Summa .)

Volgen alsnu diverse subsidies, uit de kas van bet
Comptoir der Domeinen gedaan aan den Ontvanger van bet
Eene deel en aan die van bet Andere deel (der Generals
Middelen) en eene aan den Secretaris van 's Lands Finan-
tie-Kamer ad f 750, wegens restitutie van Onderhoud van
hot Zandpad naar Beusichem --- t . z. bedragende

	

.
f 74750--„--» 1) .

(le) 'Reekening van Mr. A. J. van Mansvelt, Rent-
meester Generaal der Nationals Domeinen to
Utrecht, en dat van zoda,nigen Ontvang en Uit-
gave alsse den Rendant heeft gehad en gedaan
wegens de Separate Administratie van de Geeste-
lijke goederen, over den jaare ingegaan 1 Ja-
nuarij 1802 en geexpireerd ultimo December 1802,
zijnde de Ontvang en Uitgave gesteld in Ponders
van 40 grooten Vlaamsch, schellingen en pen-
ningen naar advenant ; tot nader verstand van
welke reekeningen vooraf nog word gepremitteerd,

dat de Inkomsten der Conventen van Marienburg to Zoest,

1) Deze subsidzen, in ontvang en uitgaaf gebracht, zijn nets anders
dan overstortingen of overschrijvingen van hot eene Comptoir op hot
anders, of zoogen. Kasrekeningen, zooals op bl . 192 is uiteengezet .
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St. Pauls , de Gebeneficieerde goederen , Maria Magdalena
to Wijck bij Duursteeden, Oostbroek en van St . Agnieten
to Rhenen , welke sedert den jaare 1799 ten kantore van
den Rendant to samen en vermengd met zijnen overigen
Ontvang en Uitgave waters geadministreerd ; ingevolge
Extract uit de besluiten van hot Departementaal Bestuur
'S Lands van Utrecht, dd . 4 Augustus 1802 , onvermengd
moeten worden geadministreerd, zijnde hetzelve besluit
van den volgenden inhoud : - Extract uit de Resolution
van hot Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht
Mercurii 4 Augustus 1802 :

,,Is na deliberatie goedgevonden den Rentmeester der
Domainen Mr. A. J. van Mansvelt ears to schrijven en to
gelasten, zoals geschied bij doze, om voortaan zowel van
de revenuers en inkomsten van ells de nationals Domain-
goederen, als van ells andere 's Lands inkomsten, gene •
pareerd to houden en to administreren de revenuers der
geestelijke goederen, welke ten zijnen comptoire worden
geadministreerd, als : de goederen behoorende tot de Con-
venten van Oostbroek, Carthuisers en St . Paul, Marien-
burg to Zoest, Maria Magdalena to Wijk, St . Agniete to
Rhenen en de Gebeneficieerde goederen, ten erode de
administratie der geestelijke goederen op eenen behoor-
lijken en geregelden voet words gebragt .

Ontvang .

le de Renters van Obligation.

Den Rendant heeft ontvangen renters op de navolgende
Obligation, behoorende aan de vicarye gefundeerd in de
Kerke to Woudenberg en de Eerste Praebende Claustraal
ter Horst .

Vicarye in de Kerke to Woudenberg .
Van eon capitaal groot f 800 1 jeer rents, verschenen

16 April 1802	 f 20 n n
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Van een capitaal groot f 600, versch . 6 Nov.
1802	 /15

Van een capitaal grout f 1000, verschenen
l0 April 1802	- 25

	

„
1e Prebende Claustraal ter Horst.

Van eon capitaal groot f 612 1 jeer rente
versch. 10 Dec. 1802	- 15 6--

Van eon capitaal groot f 1200 1 jaar rente,
versch. 12 Nov. 1802

Van een capitaal groot f 1600 1 jaar rente,
versch. 26 April 1802	

Van eon capitaal groot f 16001 jaar rente,
versch. 31 Dec. 1802	

Van een capitaal groot f 340 1 jaar rente,

versch, 26 Aug . 1802	- 8 10
Van eon geconverteerde lijfrente 1 jaar rente,

versch. 1 Jan. 1802	17-10
(le Summa rente van obligation f 211 6 ,,) .

fol . 3' . Anderen Ontvangen van Landlauren.

- 30

dito huur van 6 merges weiland, gelegen als voren .
. . . f 70 ,,

(2e Summa van Landhuren f 100 .)

fol . 4. Anderen Ontvang van Tienden op den 24 Julij
1802 publiek verpacht .

Volgen alsnu de tienden, of komstig van de Carthuisers,
Abdye St. Paula, Oostbroek, en daarop, fol . 13'--18, die
afkomstig van de (ebeneficieerde goederen, zUnde alle
voormalige Pastoriegoederen, t, w, van de pastorien to
Doors , Nederlangbroek, Cothen, Werkhoven, Schalkwijk,
Vleuten, Leusden en Hagestein .

(3e Summa van Thienden f 16971-18-13 .)
Bijdr. en Meded. IV.

	

41

r

C

C C

40,

40

n

C

1 jaar huur van 6 mergers land aan de Noord in hot
Wijkerbroek versch . Corsmis 1802 . . . . f 30 C n
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fol . 18v . Anderen Ontvang van Erfpachten, Losrenlen,
alsmeede van Inkomen van hicaryen, voor
zo veel Tijd deezer rekening daarvan is ont-
vangen .

Volgen alsnu de erfpachten en uitgangen, behoord heb-
bende tot de Carthuizers, Abdye van St. Pauls, Marion-
burg to Zoest, Oostbroek, St . Agnieten to Rheenen,
Maria Magdalena to Wijk b. D. en ten slotte, fol . 22 .

Gebeneficeerde goederen .

fol . 22. Vicarye op den Huize van Beverweerd, waar-
van Collateur is den Heere van Beverweerd
en Possesseur Hendrik Jacob Carol van
Heekeren etc .

„Alhier word overgeleverd de Memorie van Willem van
Dane, die nu deeze vicarye administreerd, waarna de pos-
ten de Vicarye concernerende worden verantwoord .
De Wed, C . van Dorrestein heeft in Huure 32 Mergers

Lands, onder Driebergen geleegen, 's Jaars om f 170,
waarvan de derde part aan dit Comptoir 1) competeerd
over 1802	 f 56--13-6

J. v. Leersum in plaatze van H. van Bosdam, heeft
van de 10 a 11 mergers Land onder Odijk in huure 3 mer-
gers 's Jaars om f 22.-- (de overige 7 a 8 mergers zijn
niet verhuurt), waarvan ut supra $ portie competeert over
1802	 f 7-6--10
C. Vernoy heeft in Erfpacht 3 Mergers Land onder

Werkhoven gelegen, 's Jaars om f 36.--, waarvan ut s .
s portie competeert over 1802	f 12---„ „

Op den 8 December 1803 Publiecq verkogt hot Vicary-
bosch met Else en Eyke bomen aan differente Personen
om f 2439. , waarvan ut s . 3 portie competeert f 813--,, --„

1) In de rekening over 1804 staat in pleats van : aan dit Comptoir --
„aan hot Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht."
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fol . 23 . Vicarye off Capellanye aan den .Dwarsdijk .

Ontvangen van den Gladermeester van bet (erecht van
den Dwarsdijk voor 1 Jaar rnten van f 400 . Capitaal a
3 pCt., verschenen 1 Jul 1802 . . . , f 12--„--„

fol. 23 . Vicarye op St. Jacobs autaar in Kerke van
Abcoude, waarvan Collateurs geweest 4jn de
Heeren van Haarlem en Possesseur de Heer
Willem Craayvanger .

De Heer Willem Craayvanger plagt to betaalen f 12--10--„
voor een derde der Renten van een Capitaal van f 1500,
dog dewijl aan dezelve moot goedgedaan worden der
Renten van f 600.-- Capitaal tot f 10.--, welke s onder
de Renten der 12 Nieuwe Obligation (zie bl . 203) begre-
pen zijn, word alleen in Ontvang, versch . 8 Oct. 1802,
verantwoord	 f 2--10--

fol . 23' . Vicarye in den Kerke van 1Vestbroek, waarvan

Collateur is geweest Ignatius van Buuren
van Zuidoort en Possesseur Tileman Wal-
raven, Predikant to Heusden .

Aan deeze Vicarye hebben behoord 10 Mergen Lands,
geleegen onder verscheidene (erechten, welke ten deele
Perkogt, ten deele in Erfpacht uitgegeeven zijn, waarvan,
na aftrek der Ongelden, een derde Portie aan dit Comp-
toir competeerd, welke portie over den Jaare 1802 volgens
Memorie van wijlen Mr. W. G. van Nes bedraagd .

.

	

. . . f 18 11--12s
fol . 24 . Vicarye gefundeerd op den Huize van Ruwiel,

waarvan Collateur is de Heer van Ruwiel,
en Possesseur geweest den Heer Jan van
Oudenaller.

Den Rendant heeft ontvangen van A . Hogeveen, als
administrerende de gemelde Vicarye in voldoening van s

41*
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portie in het zuiver inkomen van genoemde Vicarye over
den Jaare 1802 .

	

I 25--4 ,,
fol . 24v. Vicarye op 't Sanctae Anna Autaar in de Kerke

van Breukelen, waarvan Collateur is de Heer
van Nyenrode .

De Rendant heeft ontvangen van J . Ort van Nyenrode,
a1 administrerende de gemelde Vicarye in voldoening van
3 Portie in het inkomen van denzelve over den Jaare
1802	 f 15 17 103

fol. 25 .

	

Harmelen, Commandeury .
De Commandeer van Harmelen betaald 's Jaars van f 300,

alhier 't Jaar versch . Corsmis 1802 . . , f 300--,, „
Vreeland, Pastorij .

Van de Kerkmeesteren aldaar voor een Jaar Pacht nit
de Pastorij Landen versch . Corsmis 1802 . . f 57 „ „

(4e Summa van Erfpachten etc, f 2958--17-133.)
Summa totalis van Ontfang bedraagd f 20242--2--10g .

Uitgave jegens den vorenstaanden Ontfang .

fol. 26 . Eerstelijk van Ongelden van Landerijen .
Maria Magdalena le Wijk .

Aan den Ontvanger to Wijck ongelden van ,10 Mergers
200 , R. over 1802	 f 85 10--„

GebeneficiEerde goederen.
Aan den Ontvanger van de verponding over de Stad en

Schoutambte van Vianen, de Ordinaris en Extraordinaris
verponding van 4 van 't Papenviertel over den Jaare 1802

Cartkuizers .
Aan den Gadermeester van Amerongen, Billet over 1802

. . . f 15--18 10
(1 Summa van Uitgave f 161--9--4 .)

fol . 27 . Anderen Uitgave van Thinsen en Erfpachten,
Oudeigens, Losrenten als andersints .

volgen menu, fol . 23

	

diverse uitgaven betrekking heb-



bende op de Carthuizers, St . Pants, Marienburg to Zoest,

St. Agnieten to Rhenen en vervolgens fol . 32~ 33s' .

Gebeneficieerde goederen .

Betaald aan F. W. van Griniborn van Mergers Lands,
behoorende aan de kosterye van Zegveld, versch, ult ° Dec .
1802	 f
Aan den Cameraar van St . Maria voor 1 Jaar Renters,

versch. 24 Maart 1803 van een Capitaal van f 1348 .
	 f 53--16--1

De Post van f 150 aan den Deurwaarder van den
Domskamer niet meer betaald wordende, dient alhier
maar voor	 Memorie .
Aan 't Capittel van St . Maria voor eon Jaar subsidie

van de Predikan ten, versch . 10 Jan. 1803 . f 45--8-12
Aan J. C. de Graaff voor zjnen zoon N. de (raaff,

weegens bet inkomen van de Vicarye op St . Nicolai An .
taar in de Kerk to Abcoude (zie bl . 213) versch. 12 Ju1ij
1802	
Aan den Sacrist van
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Vicarye op den Huize van Beverweerd.

Den Rendant heeft betaald aan den Administrateur
W. van Dam voor de derde portie in de ongelden deezer
Vicarie over den Jaare 1802	f 38-1-6
De Kerkmeesters van Baarn hot Jaarlijks onderhoud van

de Kerk aldaar, versch, ult° April 1802 . . ,f 75 „ „
Aan den Thesaurier der Stad Utrecht de Jaarlijkse Sub-

sidie van den Professor Juris Publici volgen s Resol utie
van 10 Maart 1708, versch . 18 Nov . 1802 . , f 600 „ „

fol . 33vv volgen de uitgaven voor Maria Magdalena to

W jk b. D, en fol. 34 van Oostbroek.

(2e Summa van Uitgaave f 4454 4 „

16 »

fol. 35"-37' . Anderen Uitgave van Onkosten van ver-

f 63---6-10
St. Maria, versch. Corsmis 1802

.

	

/14,,,,
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pachting van thienden en daartoe be-
hoorende contribution .

Onder doze rubriek worden vermeld de onkosten van de
bovenvermelde verpachtingen van tienden van Carthuizers,
St. Paul Zeister never, Zoest en Gebenef cieerde Goederen .

(3e Summa van onkosten enz, f 626--9--„)

Fol. 38. Anderen Uitgave van Reparation aan de Pas-
torij Huizinge to Nederhorst 1) .

Den Rendant heeft betaald aan de Respective Leveran-
ciers en werkbazen voor gedane Leverantien en verdiende
Arbeidsloouen in den Jaare 1801 aan de Pastory to Ne-
derhorst den Berg, volgens ordonnantie van 26 Aug . 1803
Reg, fol . 52'	 f 146-18-14

(4a Summa van Reparation etc. . , f 146 18 14 .)

Summa totalis van Uitgave f 5389--1--2 .
Welke getogen van den vorenstaanden Ontvang ter

comma van f 20242-2-10*, zoo blijkt meerder to zijn
Ontvangen dan Uitgegeven f 14853--1--83 .

Aldus gehoord en gesloten bij de Heeren Assessoren tot
hot opnemen en sluiten deter Rekening gecommitteerd
binnen Utrecht, den 16 December 1808 (gett .) A, C . de
Normandie van Schalkwijk, R. H. Nahuys .

De daarop volgende (2e) separate rekening over 1803
emit met eon batig slot van /16337-16-5*, terwijl de 3e,
over 1804, sluit met eon nadeelig slot van f 11567--16--4s
hetwelk afgetrokken van de batige sloten over 1802 en

1) Deze betaling van reparation aan de pastorie, even ala ook die
aan de Kerk to Baarn, zijn van eaceptioneelen aard, daar er vroeger,
in den regel, door hot Comptoir der (ebenef . :goederen geene beta-

lingen voor pastorien en kerken worden gedaan, daar doze reparation
nit de Kerkeyoederen worden bestreden.
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1803 t. z. f 31190 17--14, de rendant ten slotte ult°
Dee . 1804 overhield ears batig slot van f 19623--1--93
dat hij, blijkens zijne 7e Ordinaris rekening (1 Mei 1804 5)
overstortte in de generals domeinkas .

Overigens zijn daze 2e en 3e Separate rekeningen geheel
gelijkluidend aan de le, met sane kleine wijziging ten
aanzien van bet elzenbosch, behoorende tot de vicarie van
Beverweerd, dat gerooid schijnt to zijn en in 1804 voor
f 52 sjaars verhuurd was aan J . Dorrestein .

Alle daze rekeningen berusten op bet prov, archief ; ge-
drukte invent, pag . 92 (n° 353) .

Uit daze domeinrekeningen blijkt alzoo voldoende, dat
de obligation der bovengemelde geestelijke goederen, daar-
onder begrepen die van de Gebeneficieerde goederen , als
ook die vary bet vroegere Domeinfonds, ells uitvoerig be-
schreven in bet Manuaal, onder Biji . M. vermeld, toen tar
tijd, wegens successieve rentereductien slechts rentende
2 pCt., voor zoo ver die liepen ten lasts van bet Comptoir
der Gemeene-middelen of andere comptoiren, zijn vernie-
tigd en de renters daarvan niet meer zijn uitb'etaald 1) .

Van de andere obligation, ten lasts van particulieren of
corporation, is toen opzegging gedaan en zijn de golden
daarvan alzoo gevloeid in 'a rijks kas, even als ook van de
erfpachteu, oudeigens en dergelijke, strekkende ten bate
van diverse geestelijke comptoiren, die, voor zoo ver
niet reeds waren opgevorderd, krachtens de resolutie van
5 Augustus 1797, alsnog door gedwougen aflossing tegen
den penning 25 (op eenige weinige uitzonderingen na)
made zijn to gelds gemaakt .

t) De Staat won of verloor gears enkeleu penning met daze vernie-

tiging, noch aan kapitaai, noch aan renters, dear hat waren preten-
sien op hem zelven, zoodat hetgeen de Stoat won als debitenr, hij

wader verloor als crediteur .
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Alleen de landerijen zijn gekotnen en gebleven onder
de administratie der domeinen , waaronder zg voor 1798
eigenlijk ook reeds waren, want alle die goederen waren
vroeger reeds eigendom van den Staat, dus domeingoederen .
De administratie echter was toen afgezonderd , zoodat hat
waren Separate administratien van domeingoederen en
obligation, behoorende aan den Lands . Na 1798 warden
daze separate domeinadmistratien gecombineerd in eene
(enerale domeinadministratie, waaronder alle ontvangsten,
ale ook alle uitgaven, aan die opgeheven comptoiren verbon-
den en vroeger daaruit betaald wordende, alsnu ressorteer-
den. De algemeene of nationals administratie was echter ge-
splitst in diverse gewestelijke administratien, die ieder eon
Rentmeester (eneraal en meestal ook nog onder-Rent-
meesters of afzonderlijke Rentmeesters hadden 1) . In hat
algemeen bestond er voor de finantien eene gewestelijke
administratie met eene Departementale Kas en eene alga-
meene administratie voor de geheele Bataafsehe Republiek
(en later voor hat Koningrijk Holland) met eon Agent
van Finantien der Bat. Republiek aan hat hoofd, eene
Nationals Rekenkamer en eene Nationals Kas . Hoe de
verdeeling van administratie der finantien tusschen hat
gewestelijk en algemeen bestuur was ingericht en wat
door de eene of wel door de andere ward ontvangen en
betaald en hoe de verhouding en verrekening tusschen
beide takken was, is ons onbekend en tot nu toe, zoo
ver ons bekend is, ook niet in eenig geschrift uiteenge-
zet of toegelicht .

1) Zoo was er ook nog eene andere separate administratie betref-
fende de domeinen afkomstig uit de nationaal verklaarde goederen
van den Stadhouder Willem V, waarvoor eene afzonderlijke Commis-
sie van administratie en eon of meer afzonderlijke rentmeesters in
functie waren, o, a, ook voor de goederen gelegen in de voorm . pro-
vincie Utrecht. Zie van Lijnden : 1et inkomen der Kroon.1870, p . 23.
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Het blijkt echter uit de bovengemelde algemeene en
separate gewestelijke domeinrekeningen , dat er ook be-

talingen uit andere kassen dan uit de departementale
domeinkas geschiedden, want de predikanten en school-
meesters ten platten laude werden, blijkens die reke-
ningen, riot moor daaruit betaald, dock ontvingen (in-
dien wij one niet bedriegen) ook na 1798 tractement,
dat alzoo uit andere rijkskassen of comptoiren moot vol-
daan zijn .

Waarorn doze tractementen ten platten laude, na 1798,
riot zijn verantwoord order de uitgaven van bet opgehe-
ven comptoir der gebeneficieerde goederen, even als de
overige betalingen, die vroeger uit dit comptoir geschied-
den en in de separate rekening, hierboven vermeld, ook nog
steeds voorkomen (zoo komt daar voor o, a . de possessor in
bet publieke recht), zulks is riot duidelijk . Wij willen er dan
ook sleehts op wijzen dat, niettegenstaande de 12 obliga-
tion ad f 187398-3-„ op bet comptoir der Generale mid-
delen, aan dit voormalig fords of comptoir der gebene£
goederen behoord hebbende , waren vernietigd geworden en
due ook de f 4747- 9--„ rente , welke die jaarlijks afwier~
pen (zie bl. 608) to loos ging, desniettemin de predikan-
ten en schoolmeesters, even als vroeger, burs traktement
bleven ontvangen, zonder dat men weet waaruit .
Hot is dus ook mogelijk, dat de possesseurs der vica-

rien (wettige of onwettige), voor zoover de inkomsten
burner respective vicarien, waarvan zij 3 genoten, merle
voortvloeiden uit de renters dier 12 obligation, ook nog
voor bun s jaarlijks betaling hebben genoten uit de eene
of andere kas . Of dit werkelijk hot geval is geweest, heb-
bon wij, niettegenstaande alle aangewende moeite en on-
derzoek, niet kunnen uitvorschen . Indien zj werkelijk
uitbetaling hebben ontvangen, dan zal dit moeten blijken
nit de rekeningen der diverse kantoren of andere rijks-
adminiatratien op bet Departement van financier berus-
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tondo ; want hot geld moat dan toch organs verantwoord
zjjn, indien hat is uitbetaald .

Indian men inzage had van boeken of aanteekeningen
van een dier posse$seurs, of van zijnen administrateur, en
wel van eene vicarie, waartoe zoodanige obligation of in-
schrjjvingen op hat comptoir der generals middelen be-
hoorden , dan zou men Tangs dien wag kunnen nagaan of
zjj, na 1798, behalve van de landerjen, ook van de ren-
ten dier obligation hum s hebben ontvangen .

Toevallig zijn wij in staat daarover jets op to geven,
dock alleen bij gebrek aan jets beters en meer afdoende,
dear hat de zaak niet volledig opheldert .

Onder de groote masse papieren en stukken, afkomstig
van hat archief der voormalige Momboirkamer to Utrecht,
thane aanwezig op hot Stadsarehief to Utrecht on behoor-
ljjk gesorteerd, waaruit wij in Bijl . 0 . reeds jets mede-
deelden, bevindt zich ook eon pakket stukken betreffende
de vicarie van Westbroek 1) . De zaak vereischt eenige
voorafgaande toelichting, die wij hier zoo kort mogelijk
mededeelen ; to meer dear zulks tevens eene bijdrage levert
tot de histoire secrete der vicarien en er uit blijkt op welke
slordige en achtelooze wijze in de vorige en in hot begin
dezer eeuw de adminietratie over de vicarien, ook in de
provineie Utrecht, gevoerd ward, en hoe de ontvangers
der (ebenef. goederon zich meer tovreden stelden ale bun
de tertian warden betaald en afgegeven door iemand, wie
dan ook. Er word volstrekt niet near omgezien of or nog
een possesseur of collator •possesseur was, nosh ook of de
vicarie, bij gebreke hiervan, aan de Staten was vervallen,

1) Dit pakket schijnt niet to hebben behoord tot een der boedels
die aan de Momboirkamer waren gekomen, m ear afkomstig to zijn

uit de particuliere papieren van Mr . J . C. Pronkert en bij vergissing,
na zijn overlijden, to zijn geraakt onder hat archief dier Kamer,

waarvan hij Administrateur was.
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of j uister gezegd , bet vruchtgenot der s had opgehouden,
zoodat de ontvanger de voile vruehten en renter der capi-
talen moest bekomen. Ter verontschuldiging dier ontvan-
gers kan men echter aanvoeren dat , als zij klachten en
aanmerkingen maakten over dergelijke taken, de Gedep .
Staten , zulke klachten dikwijls naast zich neerlegden en
er niets aan deden , zooals men bij de nalezing der Bij-
lagen K en L kan tier . Het is dus tear begrijpelijk
dat zij , niet gesteund door Gedeputeerden of de auditeurs
dier rekeningen, die hat nepotisme niet aandurfden, en
ziende dat de Sur-Intendenten over de geestelijke goede-
ren en de Directiekamer (die steeds door Gedeputeerden
vooraf moesten gehoord worden) ook al alles goedvon-
den, -- op hunne beurt ook maar iedereen zijn gang lie-
ten gaan en tevreden waren als zij de tertie maar in
hunne rekening als ontvanger konden brengen, zelfs al
was bet, dat zij moesten vermelden die uit harden van
een doode to he bben bekomen (tie bl. 643 : „volgens
memorie van wijlen Mr . W. G. van Nes") .
Doch tar take . -- In de 1e rekening van den ontvanger

der gebenef. goederen (F . van Weede) over 1586/8 komt
(fol. 89) de vicarie, gevestigd in de kerk to Westbroek,
voor met de korte vermelding : „cujus possessor Pereem",
en worden de goederen, ale niet aangebracht zijnde, niet
vermeld en bijgevolg de opbrengst pro memorie uitgetrok-
ken. -- In de daarop volgende rekening van 1669 (de
tusschenliggende ontbreken) (fol . 86v) staat ale collator
vermeld Jor Jeronimus van Buyren, en ale possesseur
Adriaen Strick, met bijvoeging : dat daze tevens als zoo-
danig in hour had hat derde part van 13 morgen, gelegen
order Westbroek, in verschillende perceelen (invoege ale
bl. 589 is vermeld), waaruit door den ontvanger toen voor
de tertie was ontvanger f 18 .

In de rekening over 1770 (de tusschenliggende ontbre-
ken) etaat ale gewezen collator vermeld : Ignatius van Buu-
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ren van Zuydoort en als gewezen possesseur: Tieleman
Walraven, predikant to Heusden. Er was dus destijds
geen bekende collator, noch possesseur . Zoo gaat hot
flu steeds voort in alle volgende rekeningen tot in de
laatste rekening van den ontvanger der gebenef, goederen
over 1798 (zie hi . 606) en ook nog in de daarop gevolgde
domeinrekeningen tot en met 1804 (bl . 643), ja zelfs tot
in 1710 (bl . 208). Pit belette echter niet dat de onto an-
ger der gebenef. goederen en later de rentmeester-gene-
raal der domeinen steeds de tertien ontving en genoot,
die hem echter niet door den possesseur zelven , maar
door liens gemaehtigde of administrateur, zooals men dien
toes noemde, werden ter hand gesteld .
Men zou nu meenen dat, waar geen possesseur der

vicarie, ten minste geen wettige, d . i, door Gedep . Staten
benoemde possesseur was, er ook geen administrateur of
gemaehtigde van dien possesseur kon zijn ; maar met dergelijke
subtiliteiten brak men zich destijds, naar 't schijnt, hot
hoofd niet . Hot was genoeg dat iemand zich kwalificeerde
administrateur to zijn der vicarie, zonder dat er verder naar
iota gevraagd were, als hij maar kwam met gevulde han-
den om de tertie to betalen en eene rekening zijner ad-
ministratie over de goederen en obligation tot de vicarie
behoorende overleide .
De goederen, tot doze vicarie behoorende, worden in

de rekening over 1770 en volgende omschreven in dezelfde
bewoordingen als in die van 1798, d . i . op zeer vage wijze
(zie bl . 606), met vermelding tevens, dat die ten deele
waren verkocht en dat in 1704 ook nog 4 morgen, die
verzwegen waren, mode verkocht waren .
In de Memorien of administratierekeningen van den

administrateur dezer vicarie, Mr. W. G. van Nes, loo-
pende van 1772 tot 1804 vindt men echter eene moor uit-
voerige opgaaf der landerijen, die toen beatonden in 2
morgen onder Breukelerweerd, die verhuurd waren voor
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f 16 's jaars, en eon erfpacht ad f 14 's jaars, gaande uit
2 morgen bouwland onder Breukelen , Orts-gerecht, aan
hot riviertje de Aa. Behalve dit land en de erfpacht,
behoorden tot doze vicarie ook nog drie Obligation ten
lasts der Provincie, waarvan de renten geregeld worden
verantwoord door den Heer van Nes in zijne administratie-
rekeningen tot en met 1804 ; nam . eene obligatie ten
laste der Provincie, groot f 400, rentende jaarlijks f 11,
verschijnende op 14 November ; - 2° dito groot f 400,
rentende f 11, verschijnende 13 Februarij , en eene ten
lasts van hot Eene deal der Generals middelen 's Lands
van Utrecht, groot f 3000, rentende f 8-5--„ verschij-
nende 14 Augustus - alzoo de 3 obligation, to zamen
jaarlijks f 30-5--,, . De renten flier obligation zijn alzoo
tot en met 1804 verantwoord en hot 3 daarvan, d. i . de
tertie, genoten door hot Rijk, zoodat men daaruit de ge-
volgtrekking zou kunnen waken, flat de Heer van Nes,
of wijlen de Heer van `Nes, zooals hot in 1801-4 luidt,
d. i, eon onbekende, die voor hem optrad als administrateur
van de vicarie, namens den (niet bestaanden) possesseur
der vicarie, die renten toch moat ontvangen hebben op
de eene of andere wijze, ook na 1798, dear hij de tertie
daarvan toch niet uit zijn zak er zal bijgelegd hebben .
Dit laatste schijnt echter hot gavel geweest to zijn (hoe
onwaarschijn1 jk hot ook op zich zelf is to achten), ook
reeds voor 1798, zooals is of to leiden uit eenige aantee-
keningen in die jaarlijksche memorien van administratie
in margins voorkomende .

De Heer van Nes was bij eene schriftelijke onderhandsche
procuratie, d .d. 3 Januari 1766, door Jonkhr . Frederik
van Camminga, Ritmeester, ten dienste van den Staat der
Pereenigde Nederlanden (zoos van wijlen Frederik Ig-
natius van Camminga), zoo voor zich als voor zijne brooders
en zusters, benoemd tot gemachtigde voor de administratie
zijner goederen in de Provincie Utrecht, in pleats van
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Otto van der Schroef. Order deze goederen behoorde,
behalve eene hofstede, ook de vicarie van Westbroek,
zoodat Mr, van Nes na diem tijd steeds is opgetreden als
gemachtigde van Frederik Ignatius van Camminga, (die
echter overleden was) en als adminietrateur over de goe-
deren dier vicarie. Als zoodanig heeft hij in 1796 zelfs
een proces voor het Hof van Utrecht gevoerd tegen den on-
willigen huurder der 2 morgen land onder Breukelerweerd .

Of deze Jonkhr. Camminga vader of zoom eenig recht
had zich to gedragen als possesseur of als collator, tevens
possesseur dier vicarie, en of hij als zoodanig was be-
noemd of geagreeerd door t edep. Staten, is onbekend,
dock valt zeer to betwijfelen . Maar, zooals reeds is aan-
gemerkt , dear werd destijds veelal mist meer near gevraagd
of omgezien .
De memorien, in het pakket stukken aanwezig, zUn ails

gelijkluidend, dock ongeteekend, waarschijnlijk in duplo
opgemaakt, inhoudende de ontvangsten en uitgaven en
eindigende met vermelding van het batig slot, na aftrek
der ongelden wegens verponding, molengeld, enz ., betaald
voor de 2 morgen onder Breukelerweerd 1 ) (gewoonlijk
f 11-4-10), waaronder al edam de ontvanger van de ge-
benef, goederen en later Mr . van Mansvelt ale rentmeester-
gener. der domeinen teekent dat hij bet 8 der zuivere in-
komsten (gewoonlijk p1 . m. f 17.-) heeft ontvanger. Die
memorien waren dus tevens eene kwitantie van hot ont-
vanger s deel, afgegeven ten behoeve van den adminis-
trateur. In bet hoofd staat vermeld, dab de vicarie is
geadministreerd door Mr . Willem (erardus van Nee, dock
in die over 1801 tot en met 1804 staat : „geadministreerd
wordende door wijlen Mr. W. U. van Nes", zoodat hij in

1) In de kwitantien dier ongelden, mede onder de stukken aan-
wezig, staat het land steeds vermeld ten name van de i'icarie tan

Westbroek.
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1801 reeds overleden was , misscbien zelfs reeds vroeger,
want bet was destijds, ten minste bij de administratie der
viearien, eons zeer gewone zaak, om overleden personen
nog steeds als in levers zijnde to vermelden (zie bl . 218,)

In deze memorien of afrekeningen flu vindt men, aan
hot slot of in margins, van tijd tot tijd eenige aanteeke-
ningen ad informandum, o. a. ook betreffende de boven-
gemelde drie obligation , behoorende tot deze vicarie, die
waarschijnlijk waren roortgesproten uit koopprijzen van
verkochte landerijen .
Zoo staat er in die over 1781 bet volgende aangetee-

kend : -- „Zij geweeten dat de obligation bij doses reke-
ning vermelt nooyt in mijne bewaring sijn geweest, dat
ik ook nooyt de interesse daarvan hob ontvangen, maar
die obligation zijn door den Heer Camminga, ten tijde
ale 4tto van der Schroef de administratie van Sijn bog
Ed. goederen niet langer administreren konde, na sig ge-
nomen, ends nadat de Hofetede van Sijn Hoog Ed, aan
den Reeve Staten Pesser (Pesters i~) is gekomen, welke
(ik) tot die tijd toe geadministreerd hebbe, is de adminis-
tratie van dose vicarye mij aan de hand blijven bangers,
sonder dat de beer Camminga sig verder daarmede bemoeyt
heeft ."

In de memorie over 1783 staat : „De obligation bier-
voren gem elt hebbe nooyt gehad, ook hob ik nooyt de
interesse daarop ontvangen, den hebbe deselve als ont-
fangen aan haer Ed . Mog. verantwoord, omdat uyt den
Erfpacbt en Landpagt de portie der revenuers aan haer
Ed. Mog, konde betalen ."

Uit doze aanteekeningen blijkt dus we!, dat Mr, van Nes
nooit renters heeft ontvangen op die obligation, dus ook
niet na 1798, dock dear hij vermeldt dat de beer Camminga
de obligation onder zich had gehouden, ken hot zjjn, dat
doze zelf de renters daarop is blijven ontvangen (ofschoon
hij goon possesseur was) en daarom zijn administrateur
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zich zedelijk verplicht achtte, die in zone verrekening met
de Staten to moeten brengen .

Tegen dergelijke rnogelijke misbruiken plachten de Statenn
of burro Gedeputeerden to waken door de bepaling dat,
bij ' verkoop van landerijen, behoorende aan vicarien, de
obligation, voortgesproten uit de belegging van den troop-
prijs, moesten worden gedeponeerd bij den ontvanger van
de gebenef. goederen (bl . 598), of wel dat die van eon
brandmerk moesten worden voorzien ter herkenning (bl . 582) .
De uitbetaling der renten blijft alzoo onzeker, dock

de meeste waarschijnlijkbeid is er voor, dat zij riot meer
zjn uitbetaald en ontvanger , want , nadat de doode Heer
van Nes (blijkens de memorien over 1801 tot en met
1804, en de bovengemelde Separate domeinrekeningen
over 1802-1804) steeds was blijven door administreeren 1 ),
treedt, in 1805 , eensklaps op als administrateur Mr. J .
C . Pronckert, die zich in zone memorien, aan bet hoofd,
kwalificeert : als administreerende de gemelde vicarie, dock
daarin alleen de landpacht en de erfpacht verantwoordt,
zonder eenige renten van obligation .
De memorien, in hot pakket aanwezig, loopen tot 1807

en zijn, evenals de vrofgere, door van Mansvelt getee-
kend, als ontvanger hebbende hot 3 der zuivere inkomsten .
In bet Manuaal, bl . 208 vermeld, staat aangeteekend dat
de tertien ook nog in 1810 zijn ontvanger, zoodat de
Heer Pronckert tot in dat jaar heeft geadministreerd.

Hoe en op welke wijze bij administrateur deter vicarie
was geworden en wie hem als zoodanig had aangesteld, is
eon ondoorgrondelijk raadsel, evenals ook waar de g van
hot zuiver batig slot bleef, dat hij, en voor hem de doode
Heer van Nes, overhield uit zijne administratie .

1) Merkwaardig is hot, dat ook hot schrift geheel en al hetzelfde

is als hot vroegere, zoodat men bijna aan spiritisme zou gaan ge-
looven. Na hot optreden van Mr. Pronckert verandert echter hot schrift.
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Na 1810, waarschijnlijk ten gevolge van de meer nauw-
keurige en betere domain-administratie onder hat Keizer-
rjk, schijnt daze administratieve Augiasstal sans schoon ge-
veegd en de geheele opbrengst van bet land en de erfpacht
aan de schatkist getrokken to zijn, en aan den Heer Prone-
kert hat beheer over die goederen to zijn ontnomen . -- Na
de bevrijding van de Fransche overheersching diende echter
de Heer Pronckert, waarschijnlijk van oordeel zijnde dat
flu de bon vieux temps wader was aangebroken , aan de
Hoofd-Administrateurs der domeinen eon verzoekschrift in,
waarin hij, onder opgaaf dat hij voor s was possesseur (!)
van de vicarie, gefundeerd in de kerk to Westbroek, uit-
betaling verzocht der hem competeerende s over de jaren
1814, 1815 en 1816, en dat daarmede van jaar tot jaar
geregeld zou worden voorcgegaan (zie hi. 208). Wat er op
dit rekwest is geantwoord, en of bet Goevernement dwaas
genoeg geweest is om hem zijn verzoek in to willigen, is
onbekend, dock kan blijken uit de domeinrekeningen van
dien tijd, die niet aanwezig zijn op hot prov . archief 1) .
Wij besluiten met de opmerking, dat uit de wijze

waarop dit comptoir en de overige opgeheven comptoiren
der geestelijke goederen zijn geliquideerd en vereffend,
waarbij de obligation kortweg zijn vernietigd en verbrand,
de nog overgebleven erfpachten en uitgangen zijn opgezegd
en opgevorderd, en de golden, daaruit voortgesproten, in

1) Onder hat afdrukken dazes valt ons in handen de 9e Generals
domeinrekening van van Mansvelt, loopende van 1 Jan .- tilt. Dec.
1806, op bet prov. archief aanwezig (de 8e ontbreekt), dock door
ons over 't hoofd gezien. Daarin komen de ontvangsten cn uitgaven
voor de geestelijke goederen wader voor (op last van sane aanschrij-
ving van den Secretaris van Staat voor de finantien der Bataafsche
Republiek van 19 Febr. 1806), en wel geheel op dezelfde wijze als in
de Separate rekeningen over 1802 t . en m. 1804 hierboven vermeld,
behalve alleen dat hat tractement van der professor juris publici is
vervallen . Latere rekeningen ontbreken .

Bijdr. en Meded. IV.

	

42
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's lands schatkist zijn gevloeid, voldoende blijkt, dat, ook
tijdens de Bataafsche Republiek, het foods of comptoir
der gebenef, goederen niet werd beschouwd to zijn cone
stichtinq in den zin der wet, en mitsdien ook de bestand •
deelen daarvan, t . w. de pastorien en vicarien, evenmin
geweest zijn stichtingen . Wat zij in andere Provincien ge •
weest zijn, laten wij in het midden .

KON. BESLUITEN, ENZ. OVER DE VICARIEN
TE AMERSFOORT .

wij Willem bij de gratis Gods, enz .
Gezien de voordracht van Onzen Minister van Binnen-

landsche Zaken van den 22eri Junij 1838, N° 155, 5e Afd .

betreffende de vicaryen, gevestigd in de St . Joriskerk to
Amersfoort, omtrent welke eenige andere beschikkingen
Onzentwege zijn noodig geacht .

Gezien hot rapport van Onzen Minister van Justitie
van den 4en Maart 11, n° 70.

Den Raad van State gehoord (advies van den 15 April
1839 n° 13) .

Gezien hot nader rapport van Onzen Minister van Bin-
nenlandsche Zaken van den ten 11. N° 107 .

Den Raad van State andermaal gehoord (advies van den
21e° Mei 1839, N° 18) .

Hebben goedgevonden en verstaan hot navolgende vast
to stellen
1e De goederen, behoorende aan de Vicaryen in de

St. Joriskerk to Amersfoort, zullen worden beheerd vol-
gens de voorschriften, welke omtrent het beheer der goe-
d~ren van beurzenstichtingen voor hot onderwijs zijn ver-
vat in ooze besluiten van den 26 December 1818 (Stbl .
n° 48) on 2 December 1823 (Stbl . N° 49) .
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2e Het beheer over de vicaryen zal bij voortduring wor-
den uitgeoefend door den als Rentmeester fungerenden
Heer J, van Goudoever to Amersfoort, zullende bij vaca-
ture der betrekking van Rentmeester eene nieuwe benoe-
ming als zoodanig worden gedaan door Gedeputeerde Staten
der provincie Utrecht,

3e De gezegde rentmeester zal, van of het tijdstip dat
laatstelijk zijne rekening is gedaan aan het stedeljk be-
stuur van Amersfoort, van zijn beheer jaarlijks verant-
woording doers aan Gedeputeerde Staten voornoemd .

4e De tegenwoordige rentmeester zal, bij het doers van
verantwoording en rekening , kunnen brengen de tot dus-
verre door hem genoten belooning, dock zal de vergelding
van zijne opvolgers geregeld worden volgens art . 14 van
Ons besluit van den Zen December 1823 .

5e Het derde gedeelte der inkomsten van de onderha-
vige vicaryen zal voorloopig, tot wederopzeggen toe, blij-
ven uitgekeerd worden aan het stedelijk bestuur van Amers-
foort, onder gehoudenheid om de daardoor to verkrijgen gelden
to doers strekken ten behoeve van bet onderwijs in die stall,
waarvan het stedelijk bestuur, ten genoege van Gedeputeerde
Staten der provincie Utrecht, zal moeten doers blijken .

be Aan bet stedelijk bestuur van Amersfoort zal geene
uitkeering nicer worden gedaan van bet geheel der inko-
men van de Vicaryen 3, 7, 9, 20, 21, 22 en 24 ; zullende
de stall daarvan op den voet, hiervoren gemeld, alleen
genieten een derde gedeelte en van de twee andere derde
gedeelten door Ons nader eene begeving worden gedaan .

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit -- enz .

's Gravenhage den 27 Mei 1839.

	

(get.) Willem .

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 11 Dec . 1875, N° 28, 5e Afdeeling .

Gezien het Kon . Besi. van 27 Mei 1839, n° 78, rege-
42
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lende hot beheer der vicaryen, gevestigd in de St . Joris
kerk to Amersfoort .

Den Raad van State gehoord (adv . van 4 Jan . 1876, n° 15) .
Gi ezien hot nader rapport van Onzen voornoemden Mi-

nister van 11 Jan . 1876, u ° 37, 5e Afdeeling .
Hebben goedgevonden en verstaan, - met wijziging van

art. 2 van hot aangehaald Kon . Besluit, to bopalen, dat
bij de voormelde vicaryen zullen zijn provisoren, to benoe-
men op de wjze in art. 3 van hot Kon . Besluit van 2 Dec .
1823 (Stbl. n° 49) aangegeven, met alle 4e regten on
bevoegdheden en verpligtingen, bij laatstgemeld Kon . Be•
sluit aan provisoren toegekend en opgelegd .

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
do uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State .
's (ravenhage den 14 Jan . 1876 .

	

(get.) Willem .

De Minister van Binnenlandsche Zaken .
Golet op hot Kon. Besluit van 14 Jan . 1876, n° 5, tot

wijziging van art . 2 van dat van 27 Mei 1839, n° 78, in
flier voege, flat bij de vicarien to Amersfoort, zullen zijn
Provisoren, to benoemen op de wijze die art . 3 van hot
Kon. Besluit van 2 Dec. 1823 (StbI . n° 49) aangeeft, met
al do regten, bevoegdheden en verpligtingen bij laatstge-
meld Kon. Besluit , aan Provisoren toegekend en opgelegd .
Gezien de voordragt van Gledeputeerde Staten van Utrecht

dd . 30 Jan. 1876, n° 16 en hot advies van de Commissie
voor de stichting van beurzen voor hot onderwijs van
10 Maart 1876, n° 185 .
Overwegende flat door do seta van stichting geene Pro-

visoren worden aangewezen . - Heeft goedgevonden tot
Provisoren voor de gemelde stichting to benoemen 1° den
Burgemoester en 2° den in jaren jongsten Wethouder der
gemeente Amersfoort .

'B (ravenhage 17 Maart 1876 .

	

(get.) Heemskerk.
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Ordre op de Geesfelijkheid en hate goederen. (1580 .) . . .
Instructie voor de Gecommitteerden voor de geestelijke goe-

160
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Korte Inhoud.
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§ 6. Resignatie van vicarien	 476
§ 7 . Mortificatie van vicarien	 478
§ 8. Hedendaagsch vicarierecht in Utrecht	485
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BLILA0EN .
A . Resolutieli en Ordonnantien der Staten 's Lands van
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B . Ordonnantien van den Stadhouder. (5 Aug . 1680 en 3

Maart 1675 .)	
C. Vroedschaps-resolution van Utrecht (1578 1697) en The-
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Agreatie van eon vicaris (possesseur) door Gedep . Staten,
op voordracht van den Collator . (1632.)	

F. Begeving eener vicarie door Gedep. Staten aan den Col-
lator (zijnde R.-Catholiek) (1769. 1774 en 1786) . . . . 571

G . Resignatie eener vicarie. (1699.)	575
H. Formulier der belofte door den benoemden vicaris of to

leggen aan Gedep. Staten	 578
I. Consent van Gedep. Staten tot verkoop van vicariegoed .

(1623, 1653 en 1777 .)	 579
J . Mortificatie eener vicarie door de Staten . (1613.) . . 584
K . Aanteekeningen nit de rekening van den Ontvanger der

495

554
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M .

Gebeneficieerde goederen (D . de Leeuw) over 1669 . .
Idem van den Ontvanger J. G. Loten over 1798 . . .
Manuaal der 12 obligation op de Provincie, staande ten
name van hot Comptoir der Gebeneficieerde goederen .

586
602

(1799.)	 616
N. Aanteekeningen nit de Rekeningen van den Rentmeester-

Generaal der domeinen van hot voormalig Gewest Utrecht
(A. J. van Mansvelt, zoowel algemeene als speciale .
(1798-1805 en 18 )	 618

0. Kon. Besluiten, enz. over de vicarien to Amersfoort . . 658



664

VERBETERINGEN .

Bl. '137, noot -- bijvoegen Matthaeus : Analecta V pag. 956.
206, reg. 3 - 2 3/4 ° Jo -- lees : 2 ' / 2 O/o.

»

	

»

	

» 8, in plaats van : niet to vinden - lees : to vinden,
(zie de 2e domein-rekening 1799-1800 hi . 623) en
waarschijnlijk ook op to sporen . . . enz .
reg . 15 - Waarschijnlijk zijn zij merle begrepen . . .
eiiz . - lees : Het is niet wel aan to nemen dat zij merle
behoord hebben tot die begrepen in de decisie . . . enz.

207, reg . 6 - rentmeester - lees : Rentmeester-Generaal
der Domeinen .

» » reg. 7 weg to later - later een Agent van het Domein .
>~ reg . 11

	

Deze Agent

	

lees: Deze Rentmeester-Ge-
neraal.

421, reg . 18 - achter proces - to voegen : zie hi . 606.
» 122, reg . 5 -- Bijl . K . fol . 168 -- lees : 167, 169v en 173.
>> 465, reg. 7 - achter D . van de Weulis - to voegen : zie hi . 596.

492, reg . 21 -- Bijl . 8his - lees : 10bis .
621, reg . 23 - Latere Domeinrekeningen - bijvoegen : dan

eene over 1806 .
» » reg. 31 - op hi. 207 vermeld bijvoegen : die ook

bevestigd wordt door de 9e Generale Domeinrekening
over 1806 en de daarin woordelijk opgenomen aan-
schrijving van den Secretaris van Staat voor de finantien
der Bataafsche Republiek, van 19 Febr. 1806.

639, reg . 16 - achter f 74750 to voegen - (nieuwe regel)
9e Rekening

	

1806 (zie hi . 657, root) .
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