
Noten: tot het brmenonderzoek naar de ontwikkeling van 
(l) Tot op heden niet gepubllcaerd. Nederlmdsdstorisdie tuinai, prkmen buikmplaatsen 
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(3) Rij ksdlenst voor de Monumentenzorg: Bijdragen 

p l". 

(4) Hans Verbraaken: S o m m  bankpqmkaaa vlammm 
ontnkc Utrechts 18 septemk 1 987. 

l 

l De kroniek va0 Henn.ca van Elp 
Sm van der Heiden 

l 
I 

Henrica v m  Brp, abdis van het Vmnwmkllooster van 1503-1 548, waa de -te geschiedschrijver van onze 
lokale historie en verdien t dammee een plaatsje in di t eerste nummer van onze jonge verenmg. 
Een korte verkenning van de naslagwerken leert o m  dat Remica een dmhter was van Johannes van Etp 
en Hildegunda Heins, telg van een adellij k geslach t uit Brabant, mamchijnIij k nit de omgeving van '+Her- 
togenbrisch af Gastel (1). Henrica'~ zuster Jacxiba was van 1520 tot 1558 of 1559 abdis van het 
cisterciënzerkloostet Het Munster in Roermond. 
Eea uitvoerig andermck naar de afkomst van Heatica van Erp ral ongetwijfeld nog nadere gegmms aan 
bet licht brengen. 

Op St,-Gillisdag (l wtember) van het jaar 1503 overleed 
Geatnryt van Grmmtqn, aWis van het V m ~ o o s -  
ter bij De Bil t. Naar lichaam werd begraven in de kapel 
van het klooster. Op de plaats van dit in 1585 afgebroken 
klooster (omgeving Klooster1 aan) werd rond de laa tste 
eeuwwisselingeengotehardstenengraf;r~rk gevonden, 
zonder ornamenten, maar met het volgende opschrift 
in gori~he letters (1): 

hier kyt kgm ve wou gertnyt 
van gruenensfeyn stenTa" Wc %n 

op S jdisdach bidt roer &e aZId 

Mm had d J . i i i k  weinig moeite met de keuze van 
een nieuwe abdis, want op 2 september, een dag na het 
overlijden rrui Geerbïlyt, werd Henria van Erp tot haar 
opvolgster gekozen. Enkele weken later werd zij in dwz 
functie bevestigd, en tot baar oyeïlijdcn op 26 dezembct. 
1548 blmf zij abdis van deze nog welvarende abdij. 

Tijdens haar 45 jaar durende ambtsvmlling 
bewaarde men in het klooster m boekje, waarin 
regelmatig aantekeningen werden gemaakt over 
gebeurtenkm die in en rond het klooster pialsvonden. 
Dat boekje ishelaas verloren gegaanvrnaar een deel van 
de tekst is ons toch ovecgelevmd. Aan het eind van de 
17e eeuw kreeg de Amsterdamse amateurhistoricus 
Andnes S c h d m  (lm 1735) het bekje: in handai, 
en hij vond de inhoud blijkbaar zo waardevol, dat hij 

een uittreksel van deaantekeningen heeft gemaakt. Dit 
handschrift wordt kwaadinde handschriftencollectie 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het stuk, dat met 
nag drie werken van zijn hand is samengebonden tot 
& goot boekwerk, heeft als opschrift: 

Uyt &er out boekgíxFutven door de hmt van 
V í m ~  vaniEgpA&iil m- 
buyten w e t  (2). 

De tekst van Schoenmaker werd in 16- in druk 
uitgegeven door de Utrechtse hoogleraar Anthonius 
Matthaeus (1635-1 710) in het eerste deel van zijn Vetm's 
Aevi halerfa,  waanian in E738 nog een herdruk 
verscheen (3). 

H m 1  de aantekmkgm bijna geheel  oio^ 
staan opgetekend, kunnen we niet van een zuivere 
kroniek spreken. Het is eerder een verzameling van 
tigmtijdse aantekeningen. i% tekst k p t  mt desimpek 
mededeling dat in 1139 het Vrouwenklooster was 
getimmert (4). Na een mededeling over de afbraak van 
twee vervallen kerk torens in 1 5 I R en de h u w  van een 
nieuw toren in 15 19 volgt eea aantal korte notities over 
de periode 1421 -1 503, HieropvoIgen de aantekeningen 
uit 1 503-1 548, de p n i d e  dat Hairica van Erp abdis van 
het klooster was. Dit deel 'beslaat ongeveer 80% van de 
wa omgehede  tekst, en vormt daammee het hmfdbe- 



standdeel van de kroniek. De kroniek krijgt nog een 
vervolg met aanie keningen over 1 549- 1583 onder de 
aixbszn Johanna van Hardenbroek (1 549- 1570$, Maria 
van Z u y h  (1570-1579) m Cahrina van Oostma (1580- 
c. 1589). Tot slot vinden we nog bescareVen hoe men 
proven bidi voorde Kynder. Uit dit overzicht blijkt ai, 
dat Henrica van Erp niet de enige auteur van deze 
kroniek k. l% aantehingen van na overlijdensjaar 
1548 zijn zeker door anderen genoteerd. Bij nadere 
beschouwing van de tekst blijkt, dat ook fragmenten 
uit haar ambtsperiode aanwijsbaar door anderen xijn 
opgetekend. Zo lezen we bijvoorbeeld: 

Anno I517 cast (kachl) mijrr Vrou v m  E p  op 
niar~ae~savonl ,  hei hrrys van Henakick van 
Ewcheren, staende h i m  Utrerfit bfideplompcn 
I O Q ~ .  . . 

Het zirisdd Vrou van Ep'lrcffeu we op m d m  
plaatsen aan, en deze notities zijn uiteraard niet door 
de aMis zelf, maar door een ander uit de kloosterge- 
meenschap gcqchre.vw, Andere fragmenten zijn wel 
aanwijshar van haar hand, zoals: amo 153PpnîTJa.n 
van Erp mij'o brosdflm~ c~.cufef(kazu i fel, deel van m 
misgewaad) van motî71crwrel Indien we het oorspronke- 
lijke b e k  tot om= beschikhg hadden, zouden we door 
handschriftvergelijking beterkunnen oordelen over de 
inbreng van de verschsllende auteurs. 

De archielbescheiden van het Vrouwenklooster zijn 
slmhts fragmentarisch haard  gebleven, maar met deze 
bmiek zijn we in staat om e n  kijkje achter de schmmen 
van deze h l o l m  gmeenschap tenenien. De benedicti- 
nessen waren bepaald niet arm gekleed; ze m n  dan 
ook allemaal afkomstig uit vooraanstaandeen adellijke 
gcslach ten. Dat blijkt onder meer uit de familienamen 
die we aantrercn, zoals Van Zitilen, Van herongen,  
Vronestein, Natevrisch, Van Bilant, Van Driebcr~rm, 
Van Cuyck, Van G a e i r k k ,  Van Tuyl, etc. Demeisjes 
die door h vader in het klooster d m  gelilaatst waren 
nog jong. Tn dc jaren 1533- 1536 werden 7xven meisles 
in het klocistcr opgenomen, wier namen wc elders in de 
kroniek en in een lijst van 1 549 weten teachterhalen (5 ) .  
Zij dcden als novicx hun intrede, om zich in m 
leerpcriodevan enkelejam op het ascelischelcvenvan 
een bcnedictineswvoortebcrejden. Viervan hen w a m  
in 1 523 gebren, re weten: Anna, dochter van Dirc van 
Rijn; Margriet, dochter van k s t  van Meerten: 
Calharina, dochter van Willam van Oostnrm; en 
Geertniyt, dochter van Ernst van Amerongn, T m  
meisjes, Elisaheth van Tuyl en Guilielrna van Cuyck 
h e b  1 524 als gebortqiaar. Van %n meisje, rie dochter 
van Will~rn Raven, heb ik gcm nadere informatie 
gevondm. Een en ander betekent, dat deze meisjes 

hooguit 12 of 13 jaar waren, toen zij in hd klooster 
werden geplaats t. Van h a ,  Margriet m Cathxina 
weten we bavendien dat zij in 1539 ten overstaan van 
de abdis de kloostergelofte aflegden, en dus op 1 5-jaige 
leeftijd volwaardige klotisternisters werden. Eenaantal 
ja~en eerder, in 1 5 i S,  werd de 10-jarige Anna van BiIan t 
d s  als novice onder het gcag van de abdis geplaatst. 
In de aantekeningen over 1503-1548 staat Ben 40-tal 
kloosternistersmet namevemeld.Mogelij k m  tbreken 
er enkele namen. Natuurlijk was er gedureodc die 45 
jaar enig verloop, maar &:n schatting dat het aantal 
benedictinessen dat gelijktijdig in het kloostcrverbIef 
ca. 25-30 bedroeg, lijkt r&l. l% eerder genoemde lijst 
van E 549vemeJdt24reli~eu7en,maarookopdezetijst 
kunnen enkele namen ontbreken. 

Sammige hedictinessen hadden een duidelijke 
functie. Aan het hoofd van het convent stond natuurlijk 
de abdis. Zij werd bijgestaan door mn priorin, die bij 
haar afwmigheid of in geval van ziekte m deel van haar 
taken overnam. In 1505,1510 en 151 1 wordt Heylwich 
van Vronesttyn als priorin vcrmeld. Mogelijk kon die 
oudepnofinne haar taken niet meer geheel vervullen, 
want gelijktijdig treedi Mechtelt van Groenesteya op 
als die jonge prronnne, latter gewoon als priorin 
aangeduid. Margriet van Amcrnngen, die wenais 
Mechtelt iu 1487 geburen was,diende Hekm van Erp 
als  haar cappeJaenster  en &dere functie was die van 
keIweemt~, een soort pracusaliehaudcr. In 1 S05 werd 
die functie waarRenomen door joffer van Lunenborch, 
maar in 1533 word t Johanna van Hardenbroek als 
zodanig vermeld. Johanna m u  in 1 549 na Hcnrica van 
Esp aidis van het convent wodon. Peternel van Zijl was 
in 1 51 7 m Zij wd later oppevalgd dmr Adrlana 
van Voed (Voordl. 

Naast de msrm benedictinmen was er in het 
klooster ook veel pernoneel aanwezig, w a w a n  een deel 
in het klooster woonde. Er was nu eenmaal veel werk 
Le doen. en de adellijke ~liligieiizen mllm hun eigen 
aandeel daarin wel beperkt hebben tot delichtere taken 
zoals naaien en bordu ren. De abdis had een dienstjoffer 
Lot haar beschikking,en voordeoverige nonnen waren 
er camenim. Verder treffen we m een backer tevais 
bhrbruuwcr, m mefckmodcr, kmhsrdtï- (herder), 
h~urnieesle~ keu&cnm&cr, wyrhuymneder en een 
veell~eid aan M t r  demaeehdm, m wn o m  aude 
NeImoader niet te spreken. Dat het aantal knechten 
aanzienlijk was blijkt wel uit de aanwezigheid van mn 
dzonde~lijkr: k n a 3 i t n a 3 i ~ P m ~ r e f t ~ ,  ectxaaI). Ten dotte 
dienen we nop te vermelden dat ?eys(lees}mec:Jer 
C;r,n'stuf?ieI hier die bikchlvader w, en de mis wetd 
opgedra~n met medewerkina van twee kapclaanfi, een 
o ~ a n i s t  en een of meer pricstew. 



D e  gebouwen en hun inboedel 

Debouwgeschiedenisvan het Vrouwenklooster is door 
gebrek- archiefstukkenpo tendeelsonkkend. Deze 
kroniek geft ons de indruk, dat het een tamelijk 
omvangrijk complex was, waar voordurend aan werd 
verbouwd m bijgebouwd. Zo werd in 1469 een nieuwe 
mventerefkr, eetzaai) gebouwd,hetgeeneen kapitaal 
vergde van S8 t Rijns gulden. Verschillende giften 
kwamen daartoe binnen, onder meervan de vaders van 
twee n~euwe  novicen, Feyse van Na tawisc11 en Hqlwich 
van Vronesteyn. Dc priorin Margriet van der Maern 
lict in 1478 het sicckhuys bouwen, Zes jaar later was 
Maria Gruytersptiorin, en zij vereerdehet wnventmet 
m nieuw bou~~uyç(vertcck waar het 'bauwen', bewerken 
van boter en ka as plaa tsheefl) endeplad~ onns b o u l ~ u p  
diiar voms testaen iri dm H~ege, d?erdiestme~ C m  
noch staaf. In 1494 liet de~xlfde Maria Gruyters een 
Heilig Graf plaatsen in de abdijkerk. Dc beeldengroep 
van dit HeiFigcGraf is la tetbeschad igd Leniggevonden, 
en word t thans b a a r d  in het depot van hct Centraal 
Museum te U tmh t .  In 1505 werd het cen m ander aart 
de abdij vertimmerd, al blijkt uit dc tekst niet wal men 
u i t v d e .  h darzelfde jaar werd in de kerk een St.-hna- 
altaa~op~steid,bekas~igddaorHeylwichvanVcones- 
teyn en Margmet van Ameronp. Dat men ai woeg over 
een orgeE beschikte lezen we bij 15 10: 

J~ffer&yh'ch vaa Vronesteyn, 00rrsPnonirOe dm 
m, @??of het &ten van o m  orgizkn arhicr Ann. 
1510 natiti&& M& (Maria gebwlrtc, 8 sgtember) 
sevm R ~ R S  @Idem. darmm die fluytcn daer in 
maeckten. 

In 15 1 1 waren de kakklokken gebatsten, maaidae 
w d e n m w p x p m d , z o d a t ~ e i n  1513 waerph-uikt 
konden worden, Eind t 5 12 vinden we een vermelding 
over een priesterhuis, overigens niet zo'n prettige 
mededeling, want dit werd op 2 1 d c m b e r  door de 
troepen van de hertog van Gelre in brand gestoken. 

Op 1 jam& 15 17 kocht de abdis een huis in de stad 
U trechtnabijdePlorapetoren (einde Plomplampcht) 
voor214 poudguldens. Ofde kreet 'Op de markt is uw 
giilden een daalder waad' toen al wcrcl gehoord weet 
ik niet, maar in juni 15 L7 werden enkele nonnen naar 
Aniwerpen gezrindm om aldaar op dc markL m m~mw 
kizrserkast) &e tdcl te m o p  voor op het boog-altaar. 

De kloostakerk had vanouds twec torens, maar 
dezewaren in 15 18 zo vcrvalien, dat zemoesten worden 
afgebroken, Terwijl men aan de ene toren bezig was, 
litortte, dooreen fout van dernetselaar,deandcre toren 
naar benden. Op dal momen t stondmi er elf mensen, 
waaronder i e  klousterzuiitm, in het ach terkoor, maar 
~clukkig: G d t  hl~i~edese aE/egnder In plaats van de 

t w e ~  afgebroken torens verrees er&n nieuwe, waarvan 
op 4 april 1 5 19 de eerste steen werd gelegd. 
In 1532 werd de kamer van Joffer Feyse van Natewixh 
afgebroken, en een jaar later begon men met de bouw 
van een nieuwe denni ter (gebouw met de slaapvertrek- 
ken). Waarschijnlijk kreeg dit gebouw m behoorlijke 
omvang, want hct kostte 1932 gulden, 15 stuivers en 1 
blaack. 
In 1537 liet priorin Mecbtelt van Groenesteyn het 
kapittelhuis beschieten, en twee jaar later werd ook in 
de vi,pchmvenrcrbescl~ot aangebracht. Vcrder on lv in~  
het klooster op enkele plaatsen ,qLzsen (ramen} van de 
hooggeplaatste heren bisxhop Gcorgius van E p o n d ,  
graaf Flatis van Burcn, zijn zoon Maximiliaan en van 
graaf Willem van Rennabeg.  We mogen aannemen 
dal de íamllimapns van de goede gevers op de7~ ramen 
waren afgekld. Het koor van de kerk k m #  in 1546 
i ~ i e i ~ w  meubilair van Anna van Bi lant, zoals nieuwc 
stoelen, een kast voor k e r k ~ n o d i ~ h e d c n ,  t tn lectrine 
om dc metten- en mishoeken op te Icggen, enige kisten 
waarin dc kloaslemsters hun pcMmbaekcn iri konden 
kwaren, een lesmaar en een lamp voor het altartr. 

Naast bovenvermelde zaken treîfen we ook nog 
losse verme tdinpen over een windmolen, clen bak buis, 
naaikamet, kneliltsrefter, keukens, e n  boven-gastkamer 
en over de Vrenckpoort. een toegang aan de oosizijde 
van hct kloosterterrein, 

Spannende momcnten 

Hei Vrouwenklasster was niet al tijd een bcstoten 
gemeenschap waar de kloosterzusters zich in alk rust: 
konden wijden aan meditatie en religeuze bezigheden. 
tlerhaaldelijkwerd de vredige rust plotselingenernstig 
verstoord door lieden uit de gote boze burl enwereld 
dj,, vernikkeld in machtss~rijd en oorlog gcen respct 
toonden vmr de klciostermuren van de adellijke ri bdij. 
Oorlog en machtsstrijd waren aan de orde van dc dag. 
Nu eens was het Slicht in strijd met de HoZlandcrs, dan 
wmr met de Geldersen, of zelfs mei de hisschop van 
Utrccht, dic ook een eigen legermacht k a t .  Ik stad 
Utrecht speelde vaak een cen trde rol bij de conflicten, 
maar de bewonersvan de stad waren hkrekkelijk veilig 
achtcr de stevige stxIsrnur~n. Vijandclijkc troepn die 
destad belaagden, gbmik ten ddeomlirnendc klocisters 
als nachtverblijf eri uiltvalshasis voor hun strijd, of 
riditten hun arindadit op het: k w c t i i h  platteland, waar 
zij al plunderend en brandstichtend doorhmn trokkm. 
Ook hct Vrouwenklooster wslslicrhaalddijkhet slachtof- 
ícr y r ~ l  oorlogdiandclingcn. We maakî.cn al melding van 
dc Gelderse rrtiepen die in 1 5 12 het prjesterl~uis in hmd 
staken. 

E m s t i ~ m ~ c l e  situatiein 152711528, ûp 1 aupustus 
1527 wcrd dc clcl-biawhop Henclrik van Bcicren de 
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toegang tot desiad Utnecht geweigerd, reden voor hem 
om En groot leger op  de been te brengen om de stad 
te klagen. Intussen kreeg de stad de twijfelachtige steun 
van deGelderse troeperi,diein destad werdengelegerd, 
Het leger van de elct-bisschop verschanste zich van 12 
tot 14 september in het naastjgkgm klooster Vrdendaal, 
endwong het Vroitwenklooster tot leverantie van bier, 
brood, boter, vlees en andere etenswaren. Gedurende 
de winter bleef hei leger in de omgeving van de stad 
hangen. Op30 april 1528 trokkende Ckldefcesuldaten 
uit Utrecht naar het klooster Vrdendaal, en brandden 
het tot de grond toe af. Re vijandelijke troepen zawden 
zich er niet meer in kunnen nestelen. Dan komt keizer 
Karel V in k l d ,  die met de Geldersen in oorlog was 
om het gezag en dc macht over het Sticht van Utrecht. 
Op dedag na St.-Scrvaas 14 mei) 152% kwam her kger 
van Kasel V onder leiding van veldheer Jan van klresem 
in het Vrouwenklooster, 

e n d e s i j ' w é w  (staken in bmrd) 0- FyYntrnoh, 
ende smeten ons kerck aen beyden eynden op 
(smeten de deuren op), mdesy stieten dat mempc 
updatI-Iey~ch@uyt, mde b h e n d a t  H G d  
boven enr wee (doormidden), ende braecken een 
yseren &.ie uytln diesade van de Vrouwen /ruy.ï) 
ende cropen daer door. ende sy namen ons twee 
ende iwyn~kh H m ,  ende ddar wy hadden, ende 
spIolidm (pIunderden} ons C7mster, dw datter 
nier so veel int CIoostcr en bleeK daer men een 
spreuken in kmken cost. Sy vingen (namen 
gevangen) ons k n d t s ,  ende sy namen d ons 
k s t m .  ende sy slic.pen hlerin CJo osler h ondert 
e d e  XL ~~~ t 1 48 mi ten j uyt, hehalven (nag 
ongerekend) desy btwen 0pdaSffoffuytsj~pe~. 
Gelukkigwerden de knechts snel weer vrijgelalen, 

maar er blwT veel %&de over, ander meer doos het 
verlies van een wecker bZ& dat de onverlaten hadden 

Nog gen twee welren Iater* op 27 mei 1528, 
kreeg het klooster weer bezoek, nu van de graaf van 
Buren, heer van IJsselstein. &ze meldde zich al om 9 
urn 'smosgensmet eengroot aantal manschappen, 400 
wagensen 1400 paarden, en wenste vrijlogies. Dit lepr 
blceí slechts &n nacht, en trok zonder veel schade aan 
te richten de volgende morgen om 4 uur weer verder. 

Ook in I543 werd het Vrouwenklooster door 
strijdende partijen bzocht. Op 9 oktoher van dat jaar 
kwamjonk2ieervan Raesveld met cen legertje knechten 
naar Oostbrmk, ai Iegerde zijn manschapp in De Bil t 
m Zeist .  Twee dagen later trokken zij weer verder. Rond 
I9 oktober lag Burmanja met een fors leger, bestaande 
uit 10 vendelen, rond de stad Utrecht, 

ende hier op ons Hoff wasser so vee4 dal ons 
Priesters-hwys. backh uys, nyamer. bba uhu,vs, 
voeikoecke~s, knechtsRevenlei-, mdc bovmplest- 
m e r e n  d vol lach, eende laphen hier vyf dagen. 
mdeatm om v i e r o m  oflo p), e n  var Bolm. e d e  

vaten M, wkr veiteLF1aep, cndesy namen 
ons een junck b t  uyl de weyde. ende een vet 
verckeo uyf dat smt (kot), dar bruchlen sy voor 
de Wit revrouweoport. Sy verhamden onsen Iorf 
ende b m r  (verbrandden onze turf en brandstof), 
e d e  sloegen den k t e n  nacht kyde ons cloosters 
dee~:~ op(deum op), ende grramm mil blancke 
messen bopen h 7 C70mfer, ende nepen al, slaef 
dool, slaei. E w f f e r  van Buemn had vyfblamke 
mmm boven húerhoofi. AAIJc Joffmn laL* optm 
UumiferIslaapverblijf3 en sliepen- ende wamn so 
vervaefi, dat men sorchdcn ( b o r g d  was) (Iu I sy 
koer& sot~den worden. 

Het V m w M m t c i  m hter nog m r  
over zich hmhijgm, maar daarover zwijg onze kroniek. 

Henrica van Brp 

De kroniek is onverbrekelijk verbonden rnct de naam 
Henrica van Erp. Zij staat ook enkelemalen zelf in di: 
kroniek vcrmeld. Op 15 juli 1505 was zij aanwezig op 
de Dynsel in het gerecht van Zeist om de grenzn van 
=n stuk land van het Vrouwenkloosier vast te laten 
stellen. In datzelfde jaar geeft lij opdraclrt tot enkele 
kleine verbouwingdviteiten in de abdij. De aMis kocli k 
in 1 5 17 txn huis in de stad Utrecht. Verder vinden we 
haar n a m  vermeld bij de start van de bouw van een 
nieuwe dormi ter op 28 oktober 1533. In 1539 ontving 
zij van haar broer Jan (Johannes) van Erp een zeer 
kostbare rood fliiwelen kazuifel. Toen op de 18e 
novemhr van datzelfde jaar drie novicen plechtig tot 
kloosterzuster werden gewijd, was zij ernstig riek Zij 
werd   aar het koor van dekerk gebracht, waar zij naas( 
het altaar plaatsnam. De formulieren werden niet door 
haar, maar door de priorin voorgeleïxn, waarna dedrie 
novicen de kloostergelofte aflegden. Drie dagen later, 
toen deze drie geprofemyde Jofferen aan de aMis 
gehoorzaamheid m m t e n  beloven, gebeurde dit op de 
kamer van de zieke. In 1548 treffen we het bericht van 
haar overlijden, en tevens de vermelding van haar 
verkiezing tot alxiis van het klooster: 

Ann. MVXLJ7isferf Yrou Hennnca van Erp up 
St. Stevensdacb na Cor.~rn:s.~e(2 6 decan ber) , ende 
wa~paca~en (gekom) A M& van d m  Con venie 
des &p na St. Gilfi~ d& (2 septemkr) Am. 1503 
ende quam in dcA Myc D y ~ d c l ~ s  na St. L a m b s  
dach (de dinsdag na 17 september) Ann. 1503 
voorn oemr. 

Men doelt met dit laatste op haarintredc als abdis 
inde abdij. Vnormeerinformatieover Henrica van Erp 
zijn we afhankelijk van andere bronnen. Wanneer zij 
in het klooster is cipgcnomen weten we niet. De oudste 



Gd? november 1992 

vermelding is uit 1498, w m m  i j  ds nister van de orde 
van St.-bedichis m d d  ontvmgt in de gede werken 
vande congregatieder predikhere0 (6). Het iswaarxhijn- 
lijk,dat zij toen reedsin het VrouwenkPoosterws.Dan 
is er nog m inventaris van meubilaire goederen door 
Hmrica van Erp in 1933 overgenomen van haar 
voorgangster Geemyt van Gsmesteyn. Eenzelfde 
inventaris werd opgesteld in 1549, toen de meirbels 
werdai overgedragen aan haar opvol- Johanna van 
Hardenbroek (7). N a  haar dood werd zij i j v e n  in 
de akiijkerk, m haar grafstm werd in I61 2 teniggevon- 
&n in de nzines van het Vrouwenklooster. Op de m k  
stond de volgende kkst (8): 

Hier Jeyl befira uea die eerbarn 
joffmu H&& van Erp vrou 
varr dit ciz~a~ter was m sted m" 
MVc XL V11 dm XXWderxnnki 

In d e ~ s t c ~ n w a r c i n o o k  m f d e w a p x l 9  aange 
bracht, het linker mei een geblokt Andreaskruis. het 
rechter met een zespuntige ster. In het linkenvsipn 
lierkennen we het wapen van het adellijk eg es lach^ Van 
Erp, in het Nederland's M e i s b k  als volgt omschreven: 
"n zwart een van zilver en rood  ebl lakt St. Andri&mk 
(negen zilveren en acht roode vlakken)' (9), Het 
rechterwapen hebben we niet kunnen identificeren, nmar 
het is ongetwijfeld afkomstig van haar familie van 
moederszijde, het geslacht Heins. 

Noten: 
1 Nieuw Nedeilamdsch Biografisch Woordenboek 191 1-1937 
dl. 1 1  (1932) pp. 434-440 
2Degrafsteen werd dmrmr. G.H.L. baron van B&aw 
geschonken aan het museum van Oudheden te Utrecht. 
Zie mr. S. Muller Fr.: Ghtcgus van hef museum van 
0udhw'enI Uhchi, 1904. 
3 Universiteltsbitilidheek Utrecht afâ. oude drukken, Hs. 
1254 (wk Hs. 6 R 1 3), fol. 307-336. 
4 Ed. 1698, pp 141-1 87; ed. 1738, pp 86-124. We volgen 
hier de tekst naar Matthaeus uk de 1698-edRIe. 
5 Bij het jaar van de stichting van het Vrouwenklmster 
kunnen nogal wat vraagtekens d e n  g&. een prableem 
waar we hler gemakshalve aan vowbijgaan, 
6 A. van L(ommel): Hef VmwnMmxfer van Oosfbmek 
bil M t  A' f544 in: k h l e f  m de Geschiederr/s van 
hef Aadsbbdom Ltnwbt, dl I1 I, p. 395393, Van Lommel 
plaatst dit proces verbaal ten onmcMe In 1548, 
7 Dr. J. de Hullu en S.A. Waller Z e p r :  CataIogus van ats 
aehkswn wn &b hpihkbn en *, R)'-sarch)ef 
Utrecht 1905, nr. 1 135. 
8 id. nr. 1137, 
9 Arnoutven Euchel: Mmume m... , Ms. Gemeentearchief 
UtreeM, bibl. 593++11840+, fd. 252. 
l Q Nederiand's Metsbaek, jg. 1 1 (1913) p. 283. 

* In het artikel is sprake van een 'wecker block'. De 
betekenisisons onbekend.1ndieneen Eezerdit wel weet, 
horen wij dit graag. 

Voor u gelezen 

Nieuwe uitgaven over De Bilt en Bilthovm kort belicht. 

J .  Honderna FlaienzÍ~ 7 5 M h  E 1 7 blz 
op A4-famaat; prijs f E S,-. 

Ter plegenheid .van het 75-jarig ktarin van Fratemi tas 
i s  een kroniek uitgegeven waarin de gwhierfenis van 
de vereniging b r i l 1  belicht. Het boek i s  ingedeeld in 
n- hoofdstukken. In chronologische volgndt wordt 
daarin het wel en wee van de vereniging verteld. 

h o r h e t  b m k  h m  komtdevereniginp: vaak vanuit 
de positievan liet k t u u r  naarvoren. Het plezierin het 
goed runctioneren wan de vereniMnp, maar ook de zorg 
als het minder dreigt te @.aan, ligt ru1c4en de regels van 
dcpagina's bloten. Geen wonder want de auteur was 
jarenlang zeer actitiin het bestuur. 

I h  vete oudc Toto's en kranknknipsels mken het 
boek tos cen wa~rdevol bezit voor iedereen die in 
Fratemitss geïnteresseerd is. Aardig i s  de volledige 

ojxomming, achter ia bet bmk,vam alie bestuursleden 
van de afgelopen 75 jaar, compleet met functie m de 
p i o d e  dat zij in het bestuur zitting hadden. 

Wel mis ik andotes,  verhalen en k k v d s s e n  van 
oude en nieuwe leden. De vereniging zou daardoor wat 
meer vanui t verschillende gezichtspunten naar voren 
zijn gekmen. 

Gekom is h o r  ecn W o p e  uirvmhg. Voordel 
daarvan is dal het boek bladbaar is gebleven. Een 
nadeel is wel dat nict alle foto's even @ gmprorEuo4erd 
kondm worden en dat het bindwerk nietjarenlang mee 
za l kunnen. 

De inhoud vergoedt echter vetl. Wat MijR i s  een 
leuke uitgave, die de lei!! uitgeMd dc sfcer laat p w e n  
van Fm~mnitau door de jaren heen. 

Het &k iq uilangde voorraad strekt, bij Fmtemi- 
tas te verkrijgn. 


