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Van	alle	eeuwen	en	overal?

Drs. W.J. Deetman, oud burgemeester van 
Den Haag en oud-minister van onderwijs, 
doet in opdracht van de bisschoppen van 
Nederland als voorzitter van een commissie een 
onderzoek naar de in groten getale gemelde 
seksuele handtastelijkheden van geestelijken 
uit de Rooms Katholieke kerk. Ik las bij toeval 
in het boek Herfsttij	over	Oostbroeks	abdij, 
waaraan de gemeente De Bilt haar ontstaan 
dankt, de volgende in dit kader opmerkelijke 
gebeurtenis. We volgen de letterlijke tekst. Voor 
meer informatie, de bronverwijzingen en nadere 
uitleg zij verwezen naar het boek zelf. 

De persoon, die de beschreven gebeurtenis 
betreft, is Cornelis Anthonisz. Van Utrecht. 
Deze Cornelis is circa 1541 geboren in Utrecht. 
Hij is monnik van Oostbroek in 1569. Onder 
de naam van Cornelis de Molenaer wordt hij in 
dat jaar benoemd tot proost in Klaarwater, een 
Benedictinessenklooster te Hattem. Het blijft 
onduidelijk waarom hij daar benoemd is, want 

hij stond bekend als ‘voortvluchtige monnik, die 
zich onmiskenbaar onledig hield met ketterse 
literatuur. Anticiperend op zijn resterende 
“curriculum” stellen wij (de schrijvers van 
het boek, LvV) vast met een zeer intelligente, 
maar gespleten persoonlijkheid geconfronteerd 
te worden: ijzersterk in het verdraaien van 
de feiten en met een pathologische zucht de 
vermoorde onschuld uit te hangen.’ Cornelis 
Anthonisz. krijgt het ook aan de stok met 
de magistraat van Hattem over door hem 
geweigerde betalingen. Het conflict liep hoog 
op en werd voorgelegd aan de stadhouder van 
Gelderland.
In een ongedateerd verzoekschrift, dat na 20 
april 1578 is verzonden, wenden de priorin, de 
kelderbewaarster en het convent van Klaarwater 
zich tot de stadhouder en kapitein-generaal 
van Gelderland, graaf Jan van Nassau de 
Oude. Krachtens bevel van de abt van Deutz 
bij Keulen, in kwaliteit van visitator-generaal 
van Bursfeld aangewezen op het kapittel in 
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Liesborn aan de Lippe van 20-22 april 1578, 
dat in afschrift is toegevoegd, wordt het aan 
de monialen ten strengste verboden om proost 
Cornelis Anthonisz. (van Utrecht, LvV), die 
drie jaren geleden was vertrokken, toe te laten. 
Klaarwater zelf had daar niet de minste moeite 
mee. Naar het rekest inhoudt was de proost 
immers afgezet wegens ‘zijne feijten ende 
oeveldaeden bij zijn eghene professijde jofferen 
beghaen’. Niettemin heeft de gewezen proost 
zich met geweld toegang weten te verschaffen 
en zijn de zusters uitgeweken. Zij verzoeken de 
stadhouder om maatregelen. 
Van gelijke strekking, maar onverbloemd in de 
weergave van de ‘oeveldaeden’ van de proost, 
is het rekest dat de bloedverwanten van twee 
jofferen – een van haar is zeker van adel – tot 
de stadhouder richten. Het zijn Dederik, 
Peter, Johan van Appeltoren (van Apeldoorn) 
en Dithmar Grevinck, Chrystine Grevinck, 
weduwe van seigneur dokter Splytloff en 
Goddert Splyte Loeff. Zij treden op ten gunste 
van Andrea van Apeldoorn en Blyke Grevincx, 
geprofeste monialen van Klaarwater. Zij 
beschuldigen Cornelis Anthonisz. ervan beide 
zusters drie jaar tevoren te hebben verkracht: de 
man nog wel in wiens handen zij de gelofte van 
zuiverheid hadden afgelegd ‘die den Bedt en de 
lofte van eeuwighe reijnicheijt vande voerszeide 

jofferen genaemen, denselven listelicken nacht 
und dach noch jonck van jaeren und der 
werldt onnoosel zijnde naegegaen und totten 
vall gebracht und bij yeder vanden beijden 
(benevens andere schandalen bij hem bedreven) 
vruchte verweckt heeft.’  
Alsof dit alles nog niet genoeg zou zijn, vragen 
de bloedverwanten zich verbijsterd af of zij het 
nu ook nog zullen moeten aanzien, dat hun zo 
gemaltraiteerde verwante monialen opnieuw 
in een van deze onverlaat afhankelijke positie 
zouden komen ‘denselven voer oeghen te zien 
ghaen ende obedientie te sollen leisten.’
Het antwoord op de vraag waarom de monialen 
en haar familie zich dodelijk ongerust maakten 
tegenover deze notoire crimineel, is, hoe 
onvoorstelbaar ook, gemakkelijk te geven. 
Zonder blikken of blozen wendt hij zich in 
kwaliteit van proost van Klaarwater eveneens tot 
de stadhouder van Gelderland onder bijvoeging 
van een notarieel afschrift. Alsof het een bagatel 
betrof, valt hij zelfverzekerd met de deur in huis 
en geeft te kennen: ‘hoe dat hij suppliant duer 
menschelijcke broosheyt gevallen zijnde’ – zo 
simpel is dat – ‘verworven heeft gehadt van  
pauselycker heilichheyt ende vande visitatoren 
van zijnder order brieven van absolutie van 
zijn vorschreven misval.’ Uit de toegevoegde 
notariële akte blijkt hij zich tot herstel in zijn 



92

Van	alle	eeuwen	en	overal?

proosdij ook tot koning Philips II te hebben 
gericht. Deze heeft zijn verzoek ingewilligd en 
op 17 april 1578 te Antwerpen een beschikking 
uitgevaardigd. Zij gaat uit van de gepleegde 
misdragingen, maar stelt vast, dat van de kant 
van de orde en van de gesubdelegeerde van de 
paus absolutie zou zijn gegeven, om te vervolgen 
met de mededeling: ‘hebbende hem zedert 
continuelijcken gehouden tot Staveren int 
cloester aldair met goeder deuchden.’ Het blijkt, 
dat de koning zich dan baseert op een uitspraak 
van de Geheime Raad en ‘gesien de bulle 
apostolique nopende de gratie ende dispensatie.’ 
Hij verkrijgt hierop kwijtschelding van straf en 
herstel in naam en faam als tevoren. Aan ieder 
wordt verboden op de zaak terug te komen. 
Aangezien aan alle ambtelijke instanties 
bovendien werd opgedragen op de uitvoering 
van de koninklijke beschikking toe te zien, 
verzoekt Cornelis Anthonisz. in zijn rekest aan 
de stadhouder het verzet tegen hem van de kant 
van Klaarwater te breken en hem het gebruik 
van de proosdij te verzekeren. 
In het rekest stellen de familieleden, die 
kennis droegen van deze beschikking, vast, 
dat gezien het verbod van Bursfeld van 20 
april 1578 om contact te houden met de 
als misdadiger veroordeelde proost, diens 
beweringen over rehabilitatie door de orde en 

de koning ‘obrepticie ende surreptitie (door list 
en vervalsing) bij sinistre uund ten merendiels 
bedecte enarratie’ zijn verkregen. Bovendien 
hadden zij het recht aan hun zijde toen zij ervan 
uitgingen, dat het rescript van Philips II de 
proost alleen zijn misdaad en de erop gestelde 
straffen had vergeven, maar dat er van restitutie 
in de proosdij niet werd gerept. 
Heel langzaam en door tussen de regels door 
te lezen, komt er soms wat opheldering bij de 
serie vraagtekens welke zich bij iedere alinea 
opdringt. Wij verkeren in het ongewisse over 
wat zich moet hebben afgespeeld, toen drie 
jaren tevoren de feiten aan het licht waren 
gekomen. Vertrok met stille trom beschaamd 
de proost eigener beweging naar de Friese abdij 
van Hemelum-Staveren? Het rekest van de 
verwanten leert wel anders. Zij dringen er bij 
de stadhouder op aan de schout van Hattem 
per ommegaande bevel te geven de proost het 
veld te doen ruimen en wel op dezelfde manier 
als dit drie jaar geleden ook was geschied: ‘wie 
oeck toe voerens geschiet uund die geweesene 
proeft int derde jaer zijne possessie evacuiert 
heeft.’ Bij deze verhuizing zijn de posities van 
Oostbroek en Staveren uit de 12e eeuw precies 
in het tegendeel verkeerd. Werden er toen 
Oostbroekers naar het noorden gedirigeerd om 
een strikte regelbeleving te gaan doorvoeren 
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en heette de Laurentiusabdij de ‘kerker’ van 
de orde, nu moest Staveren – dat overigens 
toen een verre van gunstige reputatie had – als 
opvang voor een Stichtse delinquent fungeren. 

Met welke ‘goeder deuchden’ de ex-proost 
van Klaarwater zich in Staveren had onledig 
gehouden, komt naar voren in zijn ‘Joyeuse 
rentree’ in het Gelderse, welke midden in de 
zomer moet hebben plaats gevonden. Het 
spreekt vanzelf, dat de Unie van Bursfeld, 
die zich in Liesborn op het kapittel van april 
1578 in niet mis te verstane woorden over 
het misdadig gedrag had uitgesproken en zijn 
degradatie en bestraffing bevolen, zich niet 
verder onbetuigd kon laten. Op 29 augustus 
1578 roepen de ‘samtliche Colnische Bursfelder 
Union Abten’ de hulp in van de stadhouder. 
Onder verwijzing naar hun veroordeling van 
de proost wegens de verkrachting van onder 
andere de nicht van Peter van Apeldoorn, 
raadsheer van de koning in het hof te Arnhem, 
vragen zij om in te grijpen. De ‘jufferschender’ 
heeft zich onlangs ‘mit einen kriegsknecht 
und seinen bruder gewaitiglich’ toegang tot 
het klooster verschaft, waarop de monialen 
naar haar familie en vrienden zijn gevlucht. 
In het verzoekschrift van de priorin is dit 
aangegeven met de woorden, dat de man ‘medt 

bussen ende anders’ zijn zin had weten door te 
zetten. Ongetwijfeld heeft Cornelis Anthonisz. 
zich daarbij geïnspireerd geweten door de 
schietpartij in Oostbroek toen de ontzetting 
van Roest (abt van Oostbroek, red.) aan de 
orde was. Het mocht er alle schijn van hebben, 
dat aan het verzoek van 29 augustus 1578 
uit Keulen snel gehoor werd gegeven, zodat 
aan het gewelddadig optreden van proost en 
consorten met gelijke middelen een eind ging 
worden gemaakt. Het archief van graaf Jan van 
Nassau bevat immers een concept - met talloze 
doorhalingen en correcties - voor een gezegeld 
bevelschrift, gedateerd op 14 september 1578. 
De graaf draagt daarin Julius Ballochi op om 
met ‘etliche solldaten sovele he darto nodich 
hebben’ naar Klaarwater te gaan om ‘Cornelis 
van Utricht’, daar of waar hij hem mocht 
vinden, te vangen en naar Arnhem te brengen. 
Het meubilair en alles wat wordt aangetroffen 
moet geïnventariseerd en verzegeld worden. 
Het bevelschrift draagt tevens alle ambtsdragers 
op Ballochi in diens taak behulpzaam te zijn 
met ‘wagen ofte meer so het nodig is’. De 
vraag is of dit bevel wel werd uitgevoerd. 
‘Inderdaad is het aan twijfel onderhevig of 
de jacht op de “maraudeur” (plunderaar) wel 
is ondernomen, dan wel is mislukt. … Wij 
zullen niet ver bezijden de waarheid zijn met de 
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veronderstelling, dat de vogel even gevlogen was 
en in Antwerpen doende zijn hoogste troef uit 
te spelen. Hij ziet immers kans op 27 september 
1578 weer te zijnen gunste een koninklijk 
bevelschrift uit te lokken. 
Er bestaat een reactie van 27 september 1578 
op een ongedateerd verzoekschrift “Aenden 
Koninck” van “bruer Cornelis Anthonisz., 
geboiren van Trecht, praist tot Claarenwatere”. 
Onder verwijzing naar ‘s konings beschikking 
van 17 april 1578, welke hem gratie en abolitie 
had bezorgd, beklaagt hij zich “ter plaetse 
sijnder voirscreven proistije comend omme 
hem te begeven in pristinum statum, bevindt 
enen anderen uuijten landen van Westphalen 
daer innen hem zelven geinjungeert te hebben”. 
Deze opponent had naast andere beledigingen 
aan het adres van de koning betoogd aan diens 
bevelschrift geen boodschap te hebben. Cornelis 
Anthonisz. verzoekt daarom, dat aan stadhouder 
en raad opdracht gegeven zal worden conform 
de eerste beschikking te handelen. 
In de in het Frans gestelde marginale 
kanselarijaantekening wordt medegedeeld, 
dat aan de gouverneur en zijn raad in gesloten 
brieven opdracht dient te worden gegeven 
executie te laten volgen in de verleende gratie. 
De datering luidt 27 september 1578 te 
Antwerpen. 

Langzamerhand in de dubieuze affaires van 
de Oostbroeker eraan gewend geraakt ons 
nergens meer over te verbazen, zien wij diezelfde 
dag een gunstige koninklijke beschikking 
verschijnen. Zij gaat uit van de obstructie 
tegen het heraanvaarden van de proosdij 
vanwege “eenen van Westphalen”, waaronder 
wel een van Bursfeld uit benoemde zal moeten 
worden begrepen. Opvallend is echter, dat dit 
hier gebeurd heet te zijn tijdens de driejarige 
boeteperiode van Cornelis Anthonisz. in 
Staveren, terwijl hij in dit laatste rekest daarvan 
geen gewag maakt. Stadhouder en raad van 
Gelre wordt met klem opdracht gegeven de 
brieven van gratie terstond ten uitvoer te leggen 
“nae heure voorme ende inhouden”. 
Men moet in Arnhem bij ontvangst van 
die opdracht wel meer dan vreemd hebben 
opgekeken, in het bijzonder wanneer men 
bedenkt, dat ook Peter van Apeldoorn, neef 
van het slachtoffer Andrea van Apeldoorn, 
als raadsheer lid uitmaakte van het hof. 
Trouwens het ontbrak in dit college niet 
aan geschoolde juristen, die zouden kunnen 
concluderen tot hetgeen in het familierekest 
al ter zake was gesteld. De gratie- en 
abolitieverlening in eerste instantie van 17 
april 1578 was geformuleerd: “sonder enighe 
mention van restitutie der praefstien aende 
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priorinne uund andere joufferen te doene”.                                      
Hoe deze afhandeling precies is verlopen blijft 
onduidelijk, maar tijdwinst moet er voor de 
afgezette proost weer hebben ingezeten. …. nog 
op 28 januari 1579 wederom de Keulse abten 
van de Bursfelder Union zich nu tot het hof 
richtten met een ongeveer gelijkluidende brief 
als die van 29 augustus 1578 aan de stadhouder. 
Ook het extract van het kapittelbesluit te 
Liesborn genomen wordt weer toegevoegd, 
terwijl de abten zich verontschuldigen wegens 
de tijdsomstandigheden niet in persoon te 
kunnen komen. Bij ontvangst hiervan op 16 
februari 1579 ging er per ommegaande een brief 
uit aan Klaarwater met afschrift van de abbatiale 
uit Keulen. Aan de abten liet het hof weten te 
wensen, dat de geen krimp gevende proost niet 
alleen afgezet zou blijven, maar ook voor zijn 
“ubeldaet” gestraft zou worden. Wat er nu van 
de zijde van het hof is geschied, komt niet uit de 
verf.
Wij nemen hiermede, althans voor wat Cornelis 
Anthoniszoons Klaarwaterperiode betreft, 
afscheid van deze Lombrosowaardige figuur. 
Te lang haast moesten wij ons met diens 
kwalijke praktijken inlaten. Behalve aan het 
gelukkig slinkend getal der gestoorden, dat in 
ieder klooster per definitie een vergaarbak van 
zedelijk bederf wenst te zien, zal het verder 

elkeen duidelijk zijn hier met een zo goed als 
uniek geval van doen te hebben. Ware dit niet 
zo, dan zouden archivalia van deze teneur in 
groter getale aan het licht zijn gekomen. 
De verdere completering tot een volledig 
signalement kan heel wat korter uitvallen 
aangezien zijn later optreden in de regionale 
geschiedenis en sinds kort zelfs daarbuiten 
enige bekendheid geniet. In die kortheid blijft 
het echter niet minder verrassend. Cornelis 
Anthonisz. van Utrecht, alias Molenaer, moet 
in 1579 van Gelderland uit eenvoudig naar 
zijn vroeger werkterrein zijn teruggekeerd. 
Wij ontmoeten hem dan niet alleen in andere 
functies (in de jaren ’80 van de 16e eeuw zien 
we Cornelis Anthonisz als eerste predikant 
in Zeist, red.), maar hij treedt ook nog onder 
andere naam te voorschijn.’

Aldus M.P.van Buijtenen en A.K. de Meijer 
OSA  in Herfsttij	over	Oostbroeks	abdij. Zeist, 
1990.


