


Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 72 der Historia episcopatuum ontbreekt veel, dat gewisniet zonder belang voor eene juistere kennis der 14&quot;en 15° eeuw is. Of liet opzettelijk geschied zij, danwel of het daar gebruikte hs. enkel het medegedeeldebevatte, kan niet uitgemaakt worden. Het laatste iswelligt minder waarschijnlijk dan het eerste; de schrij- vende zuster toch laat zich tamelijk vrij over een paarutrechtsche bisschoppen en over de geestelijken van harentijd uit, hoe beknopt en voorzigtig hare aanteekenin-gen ook mogen wezen. En geen wonder dat zij eenig-zins verstoord was; dat onafgebroken twisten over hetbezit van den utrechtschen stoel kwam altijd op geldte staan en de kloosterlingen konden dit volgens haarzeggen

niet wel missen. Ook kan haar eerbied voorMr. Geert, van Deventer, wiens kerkelijke regtzinnig-heid door sommigen zeer verdacht werd, vroeger voorde afschrijvers van het hs. der Historia episcopatuumof later voor de uitgevers, eene reden geweest zijnom eenige gedeelten, die meer bepaald de geestelijk- heid raakten, achter te houden. Het utrechtsehe hs., ons op gunstige voordragt vanden heer Bibliothecaris door heeren Curatoren derhoogeschool ten gebruike afgestaan, is een boekje inklein 8°, en komt op den Catalogus manuscriptorumder bibliotheek, onder de rubriek Scriptores historicimedii aevi n8. 13 voor; het bestaat uit 26 perkamen- ten blaadjes, elke bladzijde heeft 23 regels, het schriftis duidelijk en net en uit de laatste helft der 15eeeuw.Het heeft geen buitengewone versieringen;

alleen deletter O,, waarmede het kronijkje begint, is tamelijk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 73 fraai uitgewerkt. Overigens levert het voor de palaeo-graphie niets bijzonders op. Wij meenen het voor hetoorspronkelijke, in het klooster zelve gemaakt, te mo- gen aanzien, niet alleen om het gelijktijdig opschriftop den perkamenten omslag van het boekje: Hiepmntmen hoe dat onse convent ierst begonnen is, en omde latere bijvoegingen, maar ook omdat hier en daaronder het schrijven eenige ruimte gelaten werd, omnaderhand in te vullen wat bij het opstellen niet metzekerheid bekend was, b. v. de dagteekening van denbrief van 1394, blz. 75, de namen van twee kloos- termoeders, blz. 78, enz. Het hs. der Hisioria epi-scopatuum heeft evenwel eenige weinige kerkelijke bij- zonderheden, die in het

onze niet voorkomen. Uit den inhoud blijkt het, dat eene kloosterzusterhet boekje maakte en wel in de verwachting dat dezeaanteekeningen na haren dood zouden worden vervolgd.Dit is dan ook, ofschoon zeer onvolledig en opper- vlakkig , geschied. De laatste bladzijden zijn blijkbaarvan eene jongere hand, maar wel niet later dan in1500 geschreven. Hier in machmen vinden dat begin ende oersproncende voertganc onses conventes ende hier selmenvoert in scriven, dat nacommende is van denghenen die dan leven. Om te weten hoe ende in wat tijden dat conventende cloester van Sinter Claes begonnen is, so is te





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 75 Daer nae int jaer ons heren M. ccc ende xciiij,op Sinte Gertrudendach, heefft die eerber raet derstat van Utrecht om zeker zaken gheschicket van desraets wegen, die eerberen her Herman van Wulven,ridder, ende Derick Willems soen, om een toesiente hebben op dese stede ende personen. Dese tweeguede mannen hebben aldus mit groter neernsticheyt indesse stede gheschicket een ander manier van susteren,dan daer duslang gheweset ha'dden, ende hebbenhem gheordiniert guede ordinancien ende hebben sighesat in een ghemeen leven, sonder eygenschapnochtant sonder oerden ghehoersamlick te leven, niergheen broet te bidden, mer te leven van horen han- den ende van dat sy daer in

brochten, ende mit veelander punten als die cedel dat uutwiset, bezegelt mithoren zegelen, der wi off hebben een copie in onserkist, mer die principael brieff is in der stat kist be- sloten ende die copie staet hier voer!). Tot dien tiden was een groet clerck, gheboren teDeventer, die hiet meyster Gherijt die grote, rijckvan patrimony ende van veel provenen. In desen santGod sinen gheest ende hy wert volcomeliken bekiert,ende liet al sine provenen, en al sijn ander goetschicte hy om Godes wil te gheven, ende ginck inverworpenen clederen oetmoedeliken ende predicte 1) Op de later in het hs. bijgeschreven woorden: besloten,enz. is toepasselijk, wat in de eerste aanteekening gezegd werd.Het woord besloten is ouder dan het overige, dat bij eene latererevisie er bijgevoegd is. De brief, t. a. pi. in de

Hutoriaepiscopatuum uitgegeven, heeft daar bij vergissing het jaartal 1390.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 76 vuerichlike dat woert Godes in allen steden des lants,meesteliken in den Stichte van Utrecht. Ende wantliijt mit sinen werken bewijsde dat hy mitten woer- den leerde, gaff [God] hem groete gracy in veel on-tellike volke te bekieren. Alsoe dat hy bider goe-dertirenheit ons heren een oerspronck hevet ghewesetal der devocien ende der gheistelicheit van desen lande.Want by hem sint ghestichtet vele regulier cloesterenvan mannen ende vrouwen, daer Wyndesim dat ierstevan is; vele cloesteren van der derder oerden vanpenitencien sint Francisci, van mannen ende vrou- wen, van welker datter sommigen reguliers en regu-larissen sijn ghe worden. Vele anderen van sinen dis-cipulen sint ghebleven

beide mannen ende vrouwen ineen simpelen staet sonder eenige oerden, nochtantGode dienende in sonderlingen gueden leven. Uutwelken husen, ende sonderlinge als van mannen, groetevrucht der gheistelicheit cornet, als van clerken tebekieren ende die ten cloesteren te senden, als mees- teliken te Deventer ende Zwol ende ander steden.Behalven dit sint vele cloesteren ghereformiert, dienu ter tijt Gode dienen in gueder devocien. Veleander guede werlike lude sint oec bekiert, blivendein hoeren husen Gode te dienen. In dien tiden was een guet priester tUtrecht, dieher Warmbout hieten, een cappellaen te buerkerck,dye aerbeide dat volck te bekieren tot enen guedenleven ende sonderlynge mageden te bekieren ende tevergaderen. Alsoo dat hi een deel mageden vergaderdeachter

sinte Barbaren gasthuys, die naemals, om last



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 77 dye men hem daer dede, van daer ghescheiden sintmit horen biechtvader her Warmbout voerghenoemt,die nu bi hem sat ende hadde die cappellaenschapovergegeven, ende hebben begrepen een steed inderNode *), dat nu hiet tot sinte Cecilien, noch in eensimpel leven sonder oerde G ode dienende in alreheilicheit. Daer nae was een guet man die hieteAbraham Dolen, wonende onder die smeden; desevergaderde oec een deel mageden, die nu sinte Au-gustinus regel aenghenomen hebben. Daer nae sintoec magheden tot onser Vrouwen biden wingaert, totsunte Agnieten ende te Bethleem. Als wi aldus vergadert waren als voerseyt is endeons die stat van Utrecht twe mannen voer

ghenoemtgheset hadden, ende ons guede insettinghe vredelikente leven gheset hadden, doe ontbrac ons noch guedeinsettinge gheesteliken te leven. Soe hebben wi onsvolkomeliken overgegeven onder her Warmbout endeonder die moeder van sint Cecilien, horen raet in allente volgen. Des ghelikes hebben oec die ander con- venten gedaen. Alsoe dat wi al in eenre mynnenstonden. Ende die tot sinte Cecilien biechtvader was,die was over al, ende dit duerde lange jaren oecnae her Warmbouts doet. Ende wy namen een moedervan Abraham Dolens, geheiten ten elff dusent maech-den, Ghijsberta, een heilige devote maget. Dese tym-merde bi horen tiden een guet stenen huys, een reventer,ende boven een dormpter 2), dat nu ghebroken is. 1) plaats aan de Neude, nu 'sRijks Munt te Utrecht. 2)

eet- en slaapvertrek.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 81 by hem sterff en dese hoerde alleen die susteren vansinte Cecilien. Mer wy biechten tot enen guedenman, her Derik van Vredendael, die woende bi densusteren van sinte Agnieten ende hulpen den susterensine cost te betalen. Ende lange tijt gingen wi tekerken in sinter Claes kerck, op enen solre, ende ont-fengen dat heilige sacrament daer van onsen cureyten. Tot dien tiden was een leesmeester te Gronyngen,geheiten Matheus Grabouw, een benider als guets 1),ende makede een boeck op die broederen ende sus- teren van onser oerden, ende wert mit recht aenge-sproken, niet alleen hier, mer nae dat hijt hier ver- loren had, in dat heilige concilium van Constans alsoeverwonnen wert, had hijt niet

al wederroepen, nae dathy lanc inden kerker gelegen had, men soud hem ge-brant hebben; mer doe hijt wederroepen had wert hyghesant over meer 2) nimmer weder te lande te comen. Daer nae ghevielt, dat her Johan van den Berghescheiden soude van den susteren biden wingaert,ende her Deric van Wael, die de susteren ten ximmaechden regierde, mitter moeder, schickedent datwy desen gueden man, her Johan, namen tot eenenbiechtvader ende scheiden van her Deric van sinteAgnieten int jaer ons heren M cccc ende xxxvij,ende setten hem in een arm huysken aen den kerk-hoff, dat ons cofte Andries Peters soen, die onslange regierde in groter vreedsamheit ende eendrach-ticheit, tot in sijnre outheit. 1) alles goeds. 2) over zee. (yc<WZftf***\ .&quot;'} UTK. TIJD s. IV. , 6







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 84 telics en waren, ende quelden ons ende al die anderehusen desen zijs te geven, dat wi langen tijt wederstonden mit groter bangheit. Mer ten lesten soe enhebben wijs niet over gegeven, mer sy nemen eendeel ponden van onsen lijfrenthen, die wi hebbenaen der stat, ende die gheven wy noch. Mer onswart op die tijt gelovet, dat wy vry souden wesen,als die kercke van Utrecht vry waer. Dit gheschiedeint jaer ons Heren M cccc ende xliilj. Daer nae, int jaer ons Heren M cccc ende xlvij,worden alle die susteren bynnen Utrecht gheschattet,omdat sy buten des raets consent husynge ende hoff-steden aengecofft hadden. Ende die raet gaf hembrieven ende vestichden hem dat sy doe hadden,ende gaven hem

sommigen wat meer te copen, bizeker bepalinge. Ende die conventen gaven wederbrieven daer en boven buten des raets consent nietmeer te copen. Mer onse lieve Heer verwecte guedermannen herten, als sonderlinge Aernts van Amerongenende Henric Jacops soen, dat men ons om onseraermoeden te vreden liet. Dese twe lasten gheschyeden onlang 1) die een naeden anderen ende waren zwaer te dragen. Mer bovenalle lasten ginge die last die daer te voren [was], dielange duerde, die was tusschen biscop Zweder vanCulenborch, die geconfirmiert was van den paeus enbynnen Utrecht eerliken ontfangen was, ende tusschenEoloff van Diephout, postulaet van Utrecht, alsoe dan 1) niet lang.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 85 want die paeus den ban liet leggen op die gheen diebiscop Zweder verdreven hadden ende niet gehoersamen waren. Hier om en was niet alleen hier druck,want wy van dage te dage zorgeden datmen onsal heel verdriven zoude; mer alremeest over IJssel,daer men by nae alle die gheestelike luden verdreefende veel werlike die den paeus gehoersaem woudenwesen. Ende dit duerde lange tijt, dat sy buten wa- ren ellendelike tot dier tijt toe, dat die paeus Euge-nius sonde biscop Johan, dien hy macht hadde ge- geven te absolviren ende den ban neder te leggen.Ende aldus quamen die gheestelike lude een yegelicweder in sijn cloester, nyet sonder grote schade vantijtliken en gheesteliken guede.

Bynnen dier tijt onsesusteren, die storven, brochten wy by nacht tot sinteCecilien om te begraven. Dit weder comen gheschiedeint jaer ons Heren M cccc ende xxxij. Nae langen jaren hier nae soe hadden wy seer groetverdriet van onser koeken 1), want sy snode z) endeout was ende boven al sorchlick om brant, soe lietenonse vader her Johan ende onse moeder Nanne inhoren lesten tiden tymmeren een guet sterck huys,dat nu onse re venter hiet, dat sy beyde by horentiden onder dack brochten mit groter vlyten endenyet sonder druck, want sommige zusteren, der luttelwas, hem hier in contrary waren, die hem nochtanshier in bystant gedaen souden hebben. Ende deseselven waren hem contrary, dat sy den hoff over die 1) keuken. 2) armelijk, in slechten staat.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 87 cuyscheit in alre behoetheit wanderende. Also al wasdat hi geregiert hadde soe lange tijt soe groten pro-chy ende kerspel te Coelen tot sinte Columba, endedaer nae susteren, dat hy altoes bleef onberucht totteneynde toe, datmen anders niet en weet hi en sterfmeghet, dat een selsen z) vogel in onser eerden is.Hy was oec sonderlinge ghehoersaem sinen visitieresen sinen oversten. Alsoe dat wat sy hem hieten doen,dat hi dat niet over en trat. Van ghewoenten plachhy zeer vro 2) op te staen. Die visitiers ghebodenhem in sijnre outheit voer zekeren uren niet op testaen; al scheent cleyn ende niet te achten, nyementen const hem brengen dit te breken, ende soe voertin allen dingen daer veel van waer te

seggen. Nyeen was hi geset op geit te hebben in al sijn leven,al had hi menighe oersaec daer to gehadt. Ja hy enplach gheen geit te kennen, ende dat tot sinen han- den quam, kregen die armen, off hy leydet aen boe- ken. Seer nau bewaerre was hi sijnre consciencien,dattet al somtijt boven maten ging, als sy seggendie sine biecht plagen te horen, dien hij dickwijl las-tich [was], Ende ten was niet genoech eens, twie offiij of somtijt meer, mer alsoe dick als hy reyschaphad 3), alsoe dat Got sinen knecht zeer proveden eerhy en halden *). Doe hem Got dan halen woude, soebegon die natu er van outheit te krenken, ende hy 1) zeldzame, d. i. weinig voorkomende. 2) vroeg. 3) in de gelegenheid was. 4) hem haalde.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 90 druck op druck quam, ende dese guede heilige ma-get, die anders niet en socht dan Got, die vint nuGot, mer in druck ende tribulacien. Got onse Heerwil nu sine bruyt alte mael vercyeren, al ist dat sy alhoer leven veel drucks gehad hevet daer hier te vorenen weynich of geseget is, Got onse Heer hevet hoeralsoe veel graden tijtliken en gheesteliken gegeven.Si hevet alsoe neernstich geweset in vurigen ghebe-de, sonderlinge cuysch van leven, soet ende bequaemhoers omgancs, vlytich voer guede ordinancie endedisciplijn ende gebreken te corrigieren, hoer selvenstrenge, anderen menschen goedertieren, cleyn vanhoer selven altoes te bevoelen *), onderdanich endeeerwerdich tot horen biechtvader ende totten

visitiersende allen priesteren te eren, ende nochtant en woudsy niet dat die susteren vryentschap hadden mit pries- teren, ende niement en woud sy in cost nemen mit- ten priester te wonen. Deser ende deser ghelikendogeden was sy zeer vercyert, ende sonderlinge wassy verworpen in cledinge ende habijt. Ten lesten naect dat Got sijn bruyt halen wil, soeis sy ghewapent mitten heiligen sacrament des lichaemsons Heren ende des heiligen olijs, dat sy devotelikenontfinc, ende offerde Gode den Vader horen gheestin sine handen, die se vryentliken ontfinc. Ende istdat dat sy yet te purgiren had, ten duerde niet lanc 2),als seyde diet wel wist. Si sterff onlanc na her Johan,als lij dagen nae hem, des xvij dages in April, doe 1) gevoelen. 2) nl. in 't vagevuur?



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 91 sy out was Ixx jaer, ende is eerliken begaen in sin- ter Claes kerck ende begraven in onser capellen byher Johan. Nae hoere doet sijn die susteren in groter ellendi-cheit, want si sitten sonder vader ende moeder. HerEernst, zaliger gedachten, generael minister, cornetsijn kinder te troosten ende sy kiesen eendrachtelikeneen guede devote meget, ghenoemt Griete Bouwen,voer den selven minister, ende die confirmierde hymoeder te wesen. Mer noch en sijn die susteren nietal getroest, want si noch ghenen zekeren man en heb- ben te biechten, want nu biechten sy den enen, nuden anderen. Dit aenmerkende Jacob Alberts soen, die altoestrou had geweset den susteren, dat dit niet lang ensoude staende

bliven, hevet gereyst ierst totten gene- rael, ende naemaels eenwerff ende anderwerff by be-hulpe her Eeyner, pater der susteren tot sinte Mar-gareten, ende her Aernt ten Brync, te Vollenhoe tother Thomas, miftister der bruederen aldaer, om enengueden priester te vercrijgen. Her Thomas, kennendedat convent van den susteren, want hijt dicwijl ge-visitiert had, hevet hem goedertieren ghemaect, mermen moestet vertrecken 1) een tijt om zekere zaken.Ende doet tijt was toech Jacop voergenoemt mit herAernt voergeseyt, over IJssel om te bidden dat con- vent der bruederen, welke convent hem guedertierenmaect ende schicken hem toe enen priester, geheiten 1) uitstellen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 92 her Gheryt van Rees. Ende her Thomas cornet medeende leyden hem in, ende maken hem biechtvader dersusteren, int jaer ons heren M cccc ende liij, op denelfdusent mageden dach. Die moeder Griete, nye gecoren, doet al theste datsy mach in allen dingen, mer want sy cleyn van hoerselven voelde, soe en mocht sy die last niet dragenende arbeyde zeer om verlosset te wesen. Die gene-rael minister voergenoemt cornet ende hoert die stem- men der susteren ende sy kiesen een, hiet AlijtZuermonts, int jaer ons heren M cccc liiij, opderelfdusent mageden dach. Tot dien tiden rees bynnen Utrecht grote last,want biscop Koloff woud hebben precary off schat-tinge van der gheestelicheit. Die

canoniken staentsterkeliken weder. Die oversten, mitten biscop, wil- len hebben die scattinge; die ghemeent valt mittencanoniken toe, alsoe dattie ghemeent die overhantcrijget, daer veel verdriets nae off quam. Tusschendesen beyden werden wi van den cafloniken gheschat,die nochtant ons souden hebben beschermet, ende datprecary costen ons voer ende nae wel ix rijns gulden.Yeel dingen van biscop Koeloff, van der ghemeen-ten, van den oversten te scriven en is gheen noet,wanttet seer lange soude vallen. Doe biscop Roloff, die eerwerdige vader, die sterffint jaer on heren M cccc liij, op onser vrouwen aventannuntiatio in die vasten, doet was, koren die cano- niken her Ghijsbert van Breroed, doemproest, endedoe regnierden die gilden, ende die daer dat regiment





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 94 woenden. Behalven dit moesten geven gheestelic endewerlic zwaer mergengelt, want men gaff drie jaerlang v witte stuver ende enen ouden braspennync opeiken mergen. Tot desen tijt toe en hebben wi noch niet dat wionse susteren bij ons selven in onse cappelle mogenlaten begraven, mer al onse susteren, die siec wor- den, die gaf onsen biechtvader dat heilige sacrament,ende een vanden cureyten plach te comen ende olydedie selve suster, ende starff sy, soe moest mensedragen in die kerck ende begaen sy daer, ende gra- ven sy op den ghemeyn kerckhoff, dat druckeliken tesien was; daer om, by der hulpen van Gode endeby vrienden rade lieten wi dadingen mit onsen cu- reyten , als meyster

Aernt Elijs soen ende her JohanFoyt, welke dat hem goedertieren ghemaect hebbenende hebben ons gegunt dat wy dat heilige oly selvemogen hebben ende ons laten olyen van onsen biecht- vader ende dat wy begraven mogen werden in onsercappellen, ende hier voer geven willen selven curey- ten enen gouden rijnsche gulden, behalven den ou- den scilt, die wi hem te voren aldus lange hebbengegeven ende noch gheven sullen. Dit geschiede intjaer ons heren M cccc lx, des seventiende dach inDecember. Ende daer na over ij jaren gonden sy ons vrien-deliken dat wi mochten hangen een kloc mit eentoern buten dakes. Ende onse priester huys was seer snode ende on-bequaem enen priester in te wonen. Hier om soe



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 95 tymmerden wy een huys over die straet, aen die an- der side, ende maecten een cluse onder die straet,daer men eten ende drinken brengen mach. Hier tevoren stonden daer cameren ende ander huse dieout ende bynae vervallen waren, dat sy bynae ledichstonden, ende dese hadden gecofft onse moederNanne, zaliger ghedachten. Ende doe dit huys redewas soe voer onse priester daer in mit Jacop, dielange bij ons gheweset hadde, mer plaeh te huyste gaen, int jaer ons heren M cccc ende lx, op sinteMichaels avent. Ende doe namen wy aen ons diehusinge daer onse priester in plach te wonen. Totdien selven tiden kregen wy onse cybory ende lietenmaken andere cyeringhe in onser cappellen.

Wy had- den daer te voren den halven tienden int &quot;VVael, daerdie heren van sinte Marien die ander helft of heb- ben. Ende daer nae den tienden in Schalcwijc.Item wi hadden groten hinder, dat wy benauwet wa- ren, want die hofstede, die hoerde aen die husinghedie toehoerde het Johan van Beesd, die streckede inonse convent, ende des ghelijc Peter Geel streckedeoec mit sinen hof in onse convent, daerom soe coff-ten wi tot tween tiden Peter Geel off wat van sijnrehoffstede, ende daernae cofften wi her Johan vanBeesd off sine husinge mitter hoffstede, ende namendaer of dat ons diende, ende vercoften die husingeeen deels ende dat grote huys buten wi mit JohanOver de Vecht, om den tiende in Schalcwijc voergenoemt ende gaven geit toe. Mer den anderentiende coften wi van

Henric van Velde om reet geit.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 100 talen en ons daer nyet teghens te behelpen mitghenen gheesteliken noch werliken rechte. Sonderal argelist. In oirkonde der waerheit hebben wy mi-nistra ende ghemeyne susteren des convents voirs.onses convents segel aen desen brieff gehangen. Ge- geven int jaer ons heren dusent vierhondert endeseven en seventich, opt sanct Jacob dach des heiligenApostels.




