
De veranderingen in het Utrechtse stadsbeeld 
van ca. 1570 tot ca. 1620 

C. C. S. Wilmer 

In geen andere noordnederlandse stad heeft de Hervorming zoveel verande
ringen in het aanzien van de stad tot gevolg gehad als in Utrecht. Dit is des te 
opmerkelijker wanneer men zich bedenkt dat een derde deel van de opper
vlakte binnen de stadsmuren werd ingenomen door de immuniteitsgebieden 
van kapittels en kloosters. Deze staatsrechtelijke enclaves binnen de stad, die 
zichzelf konden bedruipen en waarvoor de stedelijke bepalingen niet golden, 
wekten aan het eind van de middeleeuwen steeds meer de ergernis op van de 
burgerij. Al eerder klaagden met name de gilden over de concurrentie van 
handwerkslieden binnen de immuniteiten, omdat deze niet onder de bescher
mende gildebepalingen vielen en daardoor goedkoper konden produceren. In 
de tweede helft van de 16e eeuw, toen de gehele burgerij betrokken was bij 
het verzet tegen de Spaanse overheersers en de stedelijke schatkist snel slonk, 
groeide de ergernis jegens de geestelijken, die niet deelnamen in de kosten 
van de verdediging van hun stad, terwijl men wist dat zij grote rijkdommen 
bezaten. 
Door de verschillende belangengroeperingen, die in het middeleeuwse 
Utrecht een rol gespeeld hebben (geestelijkheid - adel - burgerij - stadsbe
stuur) is de stedebouwkundige structuur, of eigenlijk het ontbreken van een 
structuur, van deze stad bepaald. Elke groepering kwam voor haar eigen be
langen op: een krachtig centraal gezag heeft Utrecht vóór de 17de eeuw 
eigenlijk niet gekend. 
In weinig andere noordnederlandse steden heeft de stedelijke overheid op het 
gebied van openbare werken zoveel gebruik gemaakt van de gilden. Hun 
oudermannen troffen per wijk de noodzakelijke voorzieningen. Slechts in en
kele gevallen, bijvoorbeeld bij hooglopende onenigheid tussen twee buren 
over een erfscheiding, sprak de Raad zich uit, wanneer zelfs de hiervoor aan
gestelde scheidslieden en lijntrekkers geen oplossing wisten te vinden. 

Op stedebouwkundig gebied had deze situatie ondermeer tot gevolg dat de 
adel en tot aanzien gekomen handwerkslieden en handelaren indrukwekken
de huizen lieten bouwen op gunstig gelegen plaatsen in de stad, zonder zich 
om het algemeen belang te bekommeren. Maar ook in dit opzicht kon men 
letterlijk en figuurlijk niet om de immuniteiten heen, die als ommuurde en 
vaak gedeeltelijk omgrachte eilanden vreemde elementen in de omringende 
stedelijke structuur vormden. Verbindingswegen liepen langs, maar zelden 
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Aß. 1. Utrecht ca. 1570. Ingekleurde pentekening door Jac. van Deventer, Kon. Bibliotheek. Madrid. 
Copie G.A.U.. Top. Atlas, Ab 2H 

over een klooster- of kapittelterrein en waar zich wel doorgangen bevonden 
werden deze beheerst door poortgebouwen of hekken en roosters, waardoor 
het doorgaande verkeer aanmerkelijke vertraging ondervond. 
De kaart, die Jacob van Deventer omstreeks 1570 tekende in opdracht van 
Philips II (afb. 1), geeft een goed beeld van de bebouwing van de stad tijdens 
de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Vooral het grote aan
tal kerken is hier opvallend. De omstreeks 1569 gegraveerde plattegrond uit 
de Atlas van Braun en Hogenberg (voor het eerst uitgegeven in 1572; afb. 2) 
geeft aanmerkelijk meer details te zien. De afzonderlijke percelen met hun 
erfscheidingen en doorgangen zijn hier herkenbaar op aangegeven, waarbij 
men zich wel moet bedenken dat een dergelijke kaart nooit een volledig be
trouwbare weergave van de werkelijkheid kan zijn. 
Wat in beide kaarten opvalt is het vrijwel ontbreken van pleinen. De open 
ruimten worden gedeeltelijk gevormd door kerkhoven, behorend bij een 
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/4/Z>. 2. Plattegrond van Utrecht. Kopergravure uit de atlas van G. Braun en F. Hogenberg, Civitates 
orbis terrarum. voor het eerst uitgegeven in 1572, G.A.U., Top. Atlas. Ab 30 

klooster of kapittel, of door om welke reden dan ook open gebleven, onbe
bouwde terreinen, zoals de Neude en het Paardenveld. Latere pleinen, ont
staan door het wegvallen van bestaande bebouwing, zoals het Vredenburg (na 
de afbraak van het kasteel) en het Domplein (pas in 1826 ontstaan na het ver
wijderen van het puin van het schip dat door de storm van 1674 was ingestort) 
zijn hier buiten beschouwing gelaten. Van een bewuste aanleg van een plein 
als centraal markt- en ontmoetingscentrum, zoals vele andere steden dat ken
nen, is bij de Utrechtse bebouwing tot de 17de eeuw nooit sprake geweest. 
Het panorama, dat Melchisedech van Hoorn in dezelfde jaren graveerde (afb. 
3) geeft een beeld van de aanblik, die de stad van buitenaf bood met de vele 
torens, de omwalling en het omvangrijke kasteel Vredenburg. 
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A/h. 3. Gezicht op Utrecht ca. 1570. Ets door Melchisedech van Hoorn. De onderste helft van deze 
plaat stelt een panorama van Antwerpen voor lniet afgebeeld). R.U. Leiden. Coll. Bodel Sijenhuis. nr. 
335/275 
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In werkelijkheid was het in Utrecht niet zo rustig als de statische toestand van 
het panorama doet vermoeden. De stad werd al vele jaren beheerst door de 
politieke en religieuze onrust van de tachtigjarige oorlog (1568-1648), die, be
gonnen als een vrijheidsstrijd tegen het Spaanse bewind, steeds meer werd 
toegespitst op de kwestie van de godsdienstvrijheid. Aanvankelijk waren er 
zoveel verschillende groeperingen uit allerlei lagen van de bevolking bij de 
onlusten betrokken, dat het moeilijk is hierin een scheidslijn aan te wijzen. Uit 
deze chaotische toestand kwamen in de loop der jaren twee groepen naar 
voren, die, hoewel onderling vaak verdeeld, hoofdzakelijk betrokken waren in 
de machtsstrijd tussen Katholieken en niet-Katholieken. 
De beeldenstorm van 1566, waarbij ook in Utrecht enkele kerken werden be
schadigd, had vooralsnog weinig gevolgen, behalve dat de Jacobikerk aan de 
Hervormden werd toegewezen. Toen in 1577 burgerhoplieden in de Utrechtse 
Raad werden toegelaten, betekende dit niet alleen een belangrijke maat
schappelijke en staatkundige verandering, maar ook het begin van de gods
dienstige omwenteling. De enkele Calvinisten, die kort daarna een raadszetel 
bleken te bezitten, hadden hiermee een verandering gebracht in de samenstel
ling van de Staten, bestaande uit kapittelgeestelijken, ridderschap en steden. 
Zo kreeg de opstand hier, evenals elders, een steeds Calvinistischer karakter, 
wat onder andere resulteerde in het ondertekenen van de Unie van Utrecht. 
Niet lang daarvoor was bij een nieuwe uitbarsting door een groep rechtzinnige 
Calvinisten de kerk van het Minderbroederklooster in bezit genomen en ge
schikt gemaakt voor de Protestantse eredienst. Behalve dit klooster konden 
de overige geestelijke instellingen zich voorlopig nog handhaven, hoewel zij 
veel macht hadden verloren, nu de band met de - overwegend Protestantse -
regering was weggevallen. Bovendien waren de kapittels onderling ook nogal 
verdeeld. 

Een tweede beeldenstorm in het begin van het jaar 1579 trof de Predikheren-
kapel, de Nicolaaskerk en de Buurkerk. In de bepalingen omtrent de gods
dienstvrijheid, die naar aanleiding hiervan werden opgesteld, wonnen de Pro
testanten zowel letterlijk als figuurlijk veel terrein. Voortaan hadden zij ook 
de beschikking over de Nicolaas- en de Buurkerk (naast de al eerder verwor
ven Jacobi- en Minderbroederkerk), terwijl de Katholieken voor hun pa
rochies alleen nog maar de Geertekerk en de Predikherenkapel behielden. 
Daarnaast bezaten zij nog de vijf kapittelkerken en de vele kloosterkapellen. 
Een jaar later, in januari 1580, werden de Paulusabdij en het Nicolaasklooster 
het doelwit van een beeldenstorm. Ook de Dom moest het ontgelden om 
kracht bij te zetten aan de eis om alle Katholieken uit de Raad te weren. 
De Calvinisten vormden onderling evenmin een eenheid. De grote tegenstel
ling tussen de zachtzinnige Duifhuisianen 1) en de intolerante Consistorialen 
2) en hun steeds groeiende aantal aanhangers leidde er toe dat deze groeperin
gen afzonderlijke kerkgebouwen nodig hadden. Zo stemden de kanunniken 
van St. Marie door de grote druk, die op hen werd uitgeoefend, tenslotte erin 
toe dat ook hun kerk aan de Jacobigemeente werd toegewezen. 

I ) Volgelingen van Hubert Duifhuis, de eerste predikant van de Jacobikerk. 
2) Zo genoemd naar hun organisatie, waarin de kerkeraad (het consistorie) het belangrijkste 
orgaan vormde. 
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Veranderingen t.a.v. de geestelijke bezittingen 

In één opzicht waren de Calvinisten het eens: de zichtbare aanwezigheid van 
het katholicisme moest zo snel mogelijk verdwijnen. 
Door het verbod op de uitoefening van de Rooms-Katholieke eredienst verlo
ren veel geestelijke instellingen hun bestemming. In de ordonnantie op de 
geestelijkheid en haar goederen van juni 1580 werd besloten tot het behoud 
van de belangrijkste stichtingen: in ieder geval zouden de vijf kapittels en de 
beide ridderlijke kloosters 3) blijven bestaan, ook al was het kloosterleven 
voortaan aan strenge beperkingen gebonden. Omdat de nieuwe godsdienst 
een dergelijke vorm van samenleving niet kende, werd bepaald dat de kloos
terlingen voortaan verspreid zouden moeten wonen. De overige kloosters ver
loren nog veel meer van hun vroegere zelfstandigheid. Deze kwamen onder 
toezicht van de Staten, aan wie hun rentmeester verantwoording moest afleg
gen over het beheer van de goederen. Voor zover deze instellingen niet tot 
opheffing bestemd werden, bepaalden de Staten ook wie de opengevallen 
plaatsen van gevluchte, verdreven of overleden kloosterlingen zouden inne
men. Omdat de geestelijken zich sinds deze ordonnantie alleen nog maar met 
wereldlijke zaken mochten bezighouden, is het niet zo verwonderlijk dat de 
vrijgekomen plaatsen dikwijls door Calvinisten blijken te zijn overgenomen. 
Ook financieel werd het voor de kloosters en kapittels steeds moeilijker het 
hoofd boven water te houden. Veelvuldig blijkt uit de kameraarsrekeningen 
van de stad en uit de boekhouding van de geestelijken zelf dat deze grote 
offers moesten brengen, nu zij deel uitmaakten van de stedelijke organisatie. 
Al in februari 1580 werd de vijf kapittels opgedragen om samen ƒ 6 . 0 0 0 - à 
ƒ 7.000,- op te brengen tot ontzet van het volk, dat door de voortdurende on
rust op het platteland moeilijk aan voedsel kon komen. De uitgebreide corres
pondentie over en weer getuigt ervan dat de kapittels zich steeds aan deze ver
plichting probeerden te onttrekken, wijzend op alles wat ze al hadden verlo
ren. Of dit hoge bedrag ooit is opgebracht is niet bekend. Met moeite konden 
de steeds terugkerende vorderingen worden voldaan uit de opbrengsten van 
de goederen buiten de stad en door het te gelde maken van kerkzilver en 
andere waardevolle materialen. Dit is ook de reden waarom in 1583 de Maria-
kerk van zijn loden dak werd beroofd, omdat dit gevorderd werd voor een 
nieuwe aanmaak van kogels. 

Sommige kloostergebouwen werden door de stad geconfisceerd en voor 
andere doeleinden in gebruik genomen, bijvoorbeeld als opslagruimten, als 
schuttersdoelen (de tuin van het Brigittenklooster) of als schermschool. 
Andere gebouwen werden verkocht en gesloopt om over de hierbij vrijgeko
men terreinen verbindingswegen te kunnen aanleggen of om bestaande stegen 
voor het verkeer te kunnen verbreden en om er huizen op te kunnen bouwen. 
Bovendien was het afbraakmateriaal op andere plaatsen in de stad hard nodig, 
met name voor het herstel van de stadsmuur. De bestaande claustrale huizen 
van de kapittels werden - merkwaardig genoeg ook al vóór de Reformatie -

3) Johanniterorde en Duitse Huis. 
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niet meer uitsluitend door kanunniken bewoond, maar steeds meer door par
ticulieren gekocht. 
Geleidelijk aan werden de muren, die de immuniteiten van de buitenwereld 
afsioten, afgebroken en met de toegangspoorten en -hekken gebeurde hetzelf
de. De roosters, die dienden om loslopend vee buiten te houden, werden uit
eindelijk verkocht en tot andere doeleinden (voornamelijk militaire) omge
smolten. Ook de ringsloten rond de immuniteiten werden gedempt, als men 
behoefte had aan nieuwe wegen, of uitgediept en zo voor andere doeleinden 
bruikbaar gemaakt. 
In dit opzicht heeft de Reformatie voor Utrechts stadsstructuur de belangrijk
ste gevolgen gehad. Deze beweging, die in Utrecht in 1580 op gang kwam, 
zette zich tot ver in de 17de eeuw voort. Aanvankelijk was de behoefte om 
immuniteitsmuren en -poorten af te breken natuurlijk groot, een begrijpelijke 
reactie van de burgerij, omdat deze obstakels een steeds grotere belemmering 
waren gaan vormen voor het verkeer. Toch was het tempo, waarin de veran
deringen zich voltrokken, niet zo groot. 
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Als men al behoefte gehad 
zal hebben aan veel nieuwe wegen en woningen, dan zullen daartoe zeker de 
nodige middelen hebben ontbroken. Aan de andere kant wisten vele conven
ten, ondanks de veren, die zij moesten laten, nog lang hun bestaan te rekken. 
Zo is het laatste klooster, de abdij Oudwijk, tenslotte pas in 1663 afgebroken. 
Tot dat jaar hadden de invloedrijke familieleden van de nonnen de sloop van 
dit klooster weten tegen te houden. 
Net zozeer als de veranderingen in de stad in een wisselend tempo tot stand 
kwamen, was er ook na de ontmanteling van de immuniteiten nog steeds geen 
sprake van een gerichte stedebouwkundige aanpak. Particuliere initiatieven 
blijken nog lang mogelijk geweest te zijn naast de bouwactiviteiten, waartoe 
van overheidswege werd besloten. Weliswaar werd het aantal algemene bepa
lingen van het stadsbestuur steeds groter, maar toch verbeterden de overzich
telijkheid en bestuurbaarheid van de stad slechts langzaam. 

Het Minderbroederklooster 

De eerste veranderingen ten aanzien van de bezittingen van de geestelijkheid 
deden zich voor op het kloosterterrein van de Minderbroeders. Al in 1580 
werd de Ganzenmarkt verruimd en kort daarna de Teelingstraat aangelegd op 
enkele vrijgekomen erven. Aan weerszijden werd grond uitgegeven voor het 
bouwen van woonhuizen. 
Het jaar daarop werd de Minderbroederkerk afgebroken, nu inmiddels meer 
kerken voor de Protestanten waren vrijgekomen. Hierdoor kon de nauwe 
Minderbroederstraat worden verbreed en de bebouwing - voorlopig alleen 
aan de zuidzijde - achter één rooilijn worden gebracht. 
Ook de Palmietentempel op dit terrein (op de hoek van de Korte Jansstraat en 
de Minderbroederstraat; vgl. afb. 2) werd dit jaar voor afbraak verkocht. Dit 
veelhoekige gebouwtje, ook wel „Tempel" of „Capella Rotunda" genoemd, 
was in 1544 door de kanunniken van St. Jan aan de Johanniter ridders in ge
bruik afgestaan, toen hun „Tempel", behorend bij het buiten de stad (in de 
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Weerd) gelegen Jeruzalemklooster, was verwoest. In maart 1581 was het 
kapittel van St. Jan gedwongen deze kapel met de bijbehorende grond te ver
kopen en de kercken capelle; genaempt den Tempel te demolieren ende off te 
breecken. 
De eigenlijke kloostergebouwen van de Minderbroeders bleven gespaard, 
omdat de stad ze voor andere doeleinden nodig had. Het kapittelhuis werd na 
de Unie van Utrecht bestemd tot vergaderplaats van het college van gedepu
teerden van de verschillende gewesten en, na het verhuizen van de centrale 
landsregering naar 's-Gravenhage, werd de refter in 1581 aangeboden aan de 
Staten van Utrecht, die in hun nieuwe organisatievorm een veel uitgebreidere 
taak hadden gekregen en daartoe meer ruimte nodig hadden dan de kapittel
zaal van de Dom hen bood. In latere jaren kochten de Staten enkele percelen 
grond aan om gemakkelijker doorgangen te verkrijgen. De belangrijkste uit
breiding op dit gebied vond plaats in 1643 met de doorgang onder de Staten-
kamer naar het Hoogt, dat de stad speciaal hiertoe aanlegde als achteruit
gang. 
Andere gebouwen in het kloostercomplex kregen na de confiscatie een be
stemming als Hopliedenkamer en als Artillerie- en Zegelhuis. 

Het Predikherenklooster 

De kameraarsrekeningen vermelden in 1583: Preckerskerck, choor, sacrestie, 
pand, erven, hoven, huysingen, sercksteenen alle verkocht door de regeerders der 
Stadt tot behoef van de fortificatie van de Stadt 4). 
Evenals de Minderbroeders waren de Predikheren tijdens de godsdienston
rust het slachtoffer geworden van de woedende volksmassa. Dit is niet zo ver
wonderlijk omdat deze monniken zich met hun sociale arbeid onder de bevol
king begaven en daarbij blijk gaven de Spaanse koning niet zo vijandig gezind 
te zijn. Bovendien had men al lang behoefte aan een goede verbinding tussen 
de Loeff Berchmakerstraat en de stadsmuur. Tot de afbraak van het klooster 
bestond er slechts een nauwe doorgang, die aan weerszijden met poortdeuren 
was afgesloten. Anderhalfjaar later besloot de Raad een straet van puyn te 
maken tussen de Lauwerstraet en de Jacopinestraet 5), een geplaveide straat dus. 
Deze verbinding met de wal, aanvankelijk Walsestraat genoemd, werd in 1634 
verbreed en met lindebomen beplant, waarbij hij de naam Predikherenkerk-
hof kreeg. Tegelijkertijd kreeg toen de Breedstraat tot aan de Lauwerstraat 
zijn tegenwoordige rooilijn en werden de lege terreinen aan weerszijden van 
het klooster uitgegeven voor de bouw van woonhuizen. Ook de Lange 
Lauwerstraat werd toen verbeterd. 

De Paulusabdij 

Toen in 1581 de Paulusabdij werd geplunderd en de monniken hieruit werden 
verdreven, was ook voor dit klooster een eind gekomen aan zijn eeuwenoude 
bestaan. 

4) G.A.U., 11, nr. 1259, Kameraarsrekeningen 25 april 1583. 
5) G.A.U.,nr. 121, Vroedschapsresoluties 28 september 1584. 
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In 1586, toen verschillende geestelijke instellingen hun oorspronkelijke be
stemming verloren, besloot de Raad tot afbraak van deze abdij om met het 
geld, dat dit zou opleveren, fortificaties tegen de vijand te kunnen aanleggen 
wanneer deze zou terugkeren. Deze afbraak kon voorlopig nog worden uitge
steld, maar wel werden de kerkklokken, evenals die van de Oudmunster- en 
de Pieterskerk, verkocht om met de opbrengst buskruit en salpeter te kunnen 
aanschaffen. Het orgel werd naar de Jacobikerk overgebracht ter aanvulling 
van de pijpen, die onlangs daaruit waren gestolen. 
Een jaar later, toen de Raad opnieuw van plan was de bouwmaterialen van de 
Paulusabdij te gelde te maken, konden de monniken de sloop afkopen voor 
een bedrag van ƒ 2.500,—, dat in twee termijnen binnen veertien dagen moest 
worden voldaan. Hieruit blijkt hoe dringend de stad geld nodig had en er 
daarom op uit was om alles wat niet van nut was voor het algemeen belang, 
voor afbraak te verkopen. 
De administratie van de Paulusabdij kwam in handen van de Staten van 
Utrecht, die de gebouwen een andere bestemming gaven. In 1596 werd het 
grootste gedeelte in gebruik genomen door het Provinciaal Gerechtshof, ter
wijl de kerk met de torens en de sacristie aan de Heren van Oudmunster werd 
aangeboden ter vervanging van hun eerder afgebroken kerk en kapittelge
bouwen. 

Het kapittel van Oudmunster 

Vanaf 1566 hebben veel posten in de administratie van de kanunniken van 
Oudmunster betrekking op de beveiliging en bewaking van hun goederen. 
Tijdens de eerste beeldenstorm was er al veel vernield en gestolen en om her
haling te voorkomen had het kapittel gewapende bewakers in dienst geno
men, de kerkdeuren gebarricadeerd en de kostbare inventaris zoveel mogelijk 
elders in veiligheid gebracht. Later werden ook uit voorzorg de kostbare 
sloten uit de deuren verwijderd evenals het uurwerk aan de noordzijde van de 
kerk. Toen na een diefstal van delen van het orgel ook dit uit de kerk was ver
wijderd, moet deze wel een kale en armoedige aanblik hebben geboden. Al 
deze voorzorgsmaatregelen hebben echter niet lang succes gehad. Ook de 
wanhopige verweerschriften van de kanunniken en het zelfs door Leicester 
uitgevaardigde sloopverbod konden de Staten niet tegenhouden in hun voor
nemen de Salvatorkerk van het kapittel van Oudmunster af te breken. 
Op 13 november 1587 werd een begin gemaakt met de afbraak van de kerk en 
de meeste van de omringende gebouwen. De resoluties spreken van d'affbre-
ken van een onnutte ende ongebruyckelicke kerck, waarvan men de materialen 
hard nodig had voor de fortificatie van de stad. Evenmin konden de kapittel
heren verhinderen dat de stad in 1589 eigenmachtig een gedeelte van hun ter
rein annexeerde en bij het Bisschopshof trok. Waarschijnlijk werd ook de 
tegen de kerk gebouwde school hierbij getrokken en zo voor afbraak ge
spaard. In 1596 kreeg het kapittel onder bepaalde voorwaarden een gedeelte 
van de inmiddels leegstaande Paulusabdij aangeboden, die hiermee tevens 
voor verval werd behoed. 
In 1618 begon de stad met de aanleg van een straat, waaraan al lange tijd be-
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hoefte bestond, de Korte Nieuwstraat. De Lange Nieuwstraat, tot dan alleen 
Nieuwstraat geheten, eindigde namelijk bij de Pauluspoort, die met een smal 
pad, de Paulusgang, de toegang vormde tot deze abdij. Doorgaand verkeer 
moest dus altijd zijn weg zoeken via de Oude- of de Nieuwegracht met alle 
nadelen van dien. Het gedeelte van de Korte Nieuwstraat over het terrein van 
de Paulusabdij leverde nauwelijks moeilijkheden op. De breedte van de straat 
werd op minstens 1,5 roede (ca. 5.60 m) bepaald en de bewoners van de hier-
langs gebouwde huizen werden verplicht het straatdeel voor hun huis te pla
veien om zo de overheidsuitgaven te drukken. 
Het kapittel van Oudmunster vatte dit echter bepaald niet als een vanzelf
sprekende verplichting op. Het bevel om het Oudmunsterkerkhof te bestraten 
beginnende van de nyewe gemaeckte steegh, responderende op de nyenstraet, over 
Oudmunsterkerckhoff tot den Domstoorn toe 6) was voor de kanunniken aanlei
ding om in lange tirades tegen het stadsbestuur nog eens al hun grieven op 
papier te zetten. Dit resulteerde in hevig weerwoord en een ultimatum van de 
opdrachtgever en het ziet er dan ook naar uit dat het kapittel in deze kwestie 
eveneens aan het kortste eind getrokken zal hebben, al heeft de aanleg nog 
zeker vier jaar geduurd. Zo kwam tenslotte een belangrijke doorbraak tot 
stand vanaf de Pauluspoort (die tot 1838 bleef bestaan) tot de Voetiusstraat 
aan de andere zijde van het huidige Domplein. 
De Oudmunstertrans (nu Trans), de doorgang tussen de Paulusabdij en het 
kapittel van Oudmunster, werd geleidelijk aan bebouwd. In 1618 kocht een 
zekere Adr. Henricxz. een erf van de Paulusabdij om hierop een kaatsbaan 
aan te 'leggen. 

Het kapittel van St. Pieter 

De beeldenstorm, die in 1580 verschillende Utrechtse kerken trof, toen de 
verontwaardigde bevolking na het zogenaamde „verraad van Rennenberg" 
vreesde de opstand tegen de Spanjaarden te zullen verliezen, richtte onder 
andere veel schade aan in de Pieterskerk. Ook in dit Katholieke bolwerk was 
nu een bres geslagen. De Heren van St. Pieter hadden de komende jaren een 
belangrijke taak aan het beschermen van hun bezittingen tegen diefstal en 
inbraak. Hierdoor onderging deze kerk ten dele hetzelfde lot als die van de 
overige kapittels en de Paulusabdij. Steeds zagen de kanunniken zich ver
plicht zilver-, koper- en ijzerwerk te verkopen om de hoge schatting, die hen 
van stadswege werd opgelegd, te kunnen opbrengen. Ondanks de onrustige 
toestand in het omringende land. waar de kloosters en kapittels hun landerijen 
hadden, lukte het hen meestal toch om voldoende graan binnen te halen en op 
te slaan, dat eveneens grotendeels door de stad werd opgeëist. 
Ook de Pieterskerk werd met sloop bedreigd, hetgeen uiteindelijk na moei
zame onderhandelingen op hoog niveau kon worden voorkomen. De inkwar
tiering van achtereenvolgens Duitse en Engelse troepen in de Pieterskerk en 
enkele bijgebouwen, zal zeker ook tot het verval hebben bijgedragen. Enkele 
jaren later had men in een rustiger periode gelegenheid om het kerkgebouw 

6) R.A.U., Inventaris van het archief van het kapittel van Oudmunster, nr. 21-14. 5 april 1619, 
fol. 317. 
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weer enigszins te herstellen. De boekhouding van het kapittel vermeldt in 
1589 grote bedragen voor de aanschaf van lood, leien en nagels, hoewel veel 
van dit materiaal kon worden betrokken uit het afgebroken Kartuizerkloos
ter. In 1594 was de rust zo ver weergekeerd dat het orgel kon worden hersteld 
en de kerk weer kon worden ingericht voor diensten van de kanunniken zelf. 
Sinds het raadsbesluit van 1586 dat de vijf kapittelscholen vóór Pasen moesten 
zijn ontruimd, stond het schoolgebouw bij de Pieterskerk leeg evenals een 
aantal claustrale huizen. Hoewel deze al geruime tijd onderhands aan niet-
geestelijken werden verkocht, kon in 1620 officieel de claustraliteit worden 
afgekocht. Deze huizen lagen verspreid over de immuniteit van St. Pieter op 
straalsgewijs gegroepeerde erven tussen het kerkhof en de Regenboog (nu 
Kromme Nieuwegracht)). Aanvankelijk was de immuniteit van St. Pieter be
grensd door dit water en door een muur met een poort aan de ingang van de 
Voetiusstraat. In een raadsbesluit van 1628 werd het kapittel opgedragen deze 
poort af te breken en de stoepen op het kerkhof te verwijderen. De enkele 
smalle, door poortdeuren afgesloten doorgangen naar de Regenboog van St. 
Pieter werden in de loop der jaren verbreed. Ook nieuw aangelegde wegen en 
het afbreken van de muren zorgden gaandeweg voor ontsluiting van de vroe
gere immuniteit. 

Het kapittel van St. Jan 

Ook de Janskerk maakte aan het einde van de 16de eeuw een moeilijke tijd 
door. Al dreigde voor deze kerk met haar bijgebouwen dan geen afbraak, de 
kanunniken hadden zich toch neer te leggen bij de raadsbesluiten, die altijd in 
hun nadeel uitvielen. In 1581 moest het kapittel besluiten om na het al eerder 
afgestane zilver ook boeken, meubels en schilderijen te verkopen. In wat eens 
een fraaie kapittelbibliotheek was, werd het jaar daarna een stedelijke school 
gevestigd. Het koor van de kerk werd in 1583 afgescheiden en ontruimd om 
dienst te doen als opslagplaats voor graan, maar zo ver is het echter niet geko
men. Verder onderging het gebouw voorlopig geen ingrijpende veranderin
gen. 
Het kapittel van St. Jan bezat een van de grootste immuniteiten van Utrecht. 
Het kerkhof was tot de Hervorming geheel door ringmuren en -grachten om
geven. De belangrijkste toegangswegen, de Lange en de Korte Jansstraat, ein
digden in poortgebouwen aan de rand van het Janskerkhof. Ook aan de Drift 
beheersten twee poorten de toegangswegen. De poort aan de Korte Jansstraat 
werd in 1581 gesloopt tegelijk met de daarnaast gelegen Palmietentempel. 
Omstreeks 1600 werd het kerkplein opnieuw bestraat en werden de toegangs
wegen van nieuwe afsluitingen voorzien, die bestonden uit hekken of draai-
bomen. Aan het eind van de 16de eeuw waren er volgens de boekhouding van 
het kapittel al enkele honderden bomen geplant. 
Deze situatie is te zien op een vogelvluchttekening van het Janskerkhof, die 
de landmeter Jan Rutgers van den Berch in 1604 in opdracht van de Heren 
van St. Jan vervaardigde (afb. 4). De poort aan de Lange Jansstraat en de ver
spreid liggende claustrale huizen met hun grote voortuinen aan de noordzijde 
van het kerkhof geven nog de middeleeuwse toestand weer. Verder zijn er ver-



Alb. 4. Hel Janskerkhof vanuil het zuiden in 1604. Waterverftekening door J. R. van den Berch, 
(, 4.1 . Top. Atlas. Janskerkhof 1604(11 

schillende veranderingen ten gevolge van de Reformatie te zien: de poorten 
aan de Drift en de Korte Jansstraat zijn verdwenen (de laatste is vervangen 
door een hek), op de plaats waar de Palmietentempel stond zijn woonhuizen 
verschenen en de ommuring is gedeeltelijk verdwenen. 
Geleidelijk aan werd het Janskerkhof verder ontsloten. In de 17de eeuw wer
den er voorname huizen gebouwd direct aan de Drift en aan de noordzijde 
van het plein, dus in de voortuinen van de voormalige claustrale huizen. In 
1628 kochten de Staten een hoekje van het plein om dit te verfraaien. Tot dan 
toe blijkt deze hoek als mestvaalt te hebben gediend, waar de heren begrijpe
lijk een eind aan hebben willen maken. Hierbij werden enige voor de Staten-
kamer gelegen huisjes afgebroken evenals de poort aan de Lange Jansstraat. 
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Het kapittel van St. Marie 

Al voor de grote beeldenstorm van 1580 hadden de kapittelheren van St. 
Marie aanzienlijke uitgaven gedaan voor de reparaties aan de muren, die bij 
de beschieting vanuit kasteel Vredenburg in 1577 beschadigd waren. 
Ondanks de grote financiële lasten en andere beperkingen, kreeg dit kapittel 
pas in 1616 ernstige moeilijkheden met het stadsbestuur, toen dit zijn oog had 
laten vallen op de Mariaplaats als centrale stadsmarkt. Hiervoor was ook een 
gedeelte van het kerkhof van St. Marie nodig, waarvoor de oostelijke schei
dingsmuur afgebroken en enkele zware iepen geveld zouden moeten worden. 
Het grachtje, dat op deze plaats een afscheiding vormde, was toen al gedempt. 
Een terrein van ca. 30 roeden lang en ca. 3,5 roeden breed tot aan het koor 
van de kerk zou voor deze markt moeten worden ontruimd. Het hevige verzet 
van de kapittelheren leidde tot niets. De Raad drukte zijn plannen door en 
bracht alle tot dan toe over de stad verspreide markten op de vergrote Maria-
plaats bijeen, niet zonder protest van veel betrokkenen zelf overigens. 
In 1618 werd de markt bestraat en werden de voorbereidingen getroffen voor 
de bouw van een grote hal om onder alle weersomstandigheden markt te kun
nen houden. De bouw, die in 1619 werd aanbesteed, kwam met de nodige 
complicaties tot stand. Het niveauverschil van de Mariaplaats bleek een on
overkomelijk bezwaar, zodat de marktgalerij tenslotte op het Mariakerkhof 
werd opgericht. Zowel levensmiddelen als gebruiksvoorwerpen werden voort
aan op deze markt verhandeld. 

Hetzelfde jaar moesten de kanunniken van St. Marie weer een grote conces
sie doen, toen zij noodgedwongen wel moesten toegeven aan de eis van het 
stadsbestuur om het koor van hun kerk af te staan als meubeltoonzaal voor 
het schrijnwerkersgilde. Er werd hun zelfs opgedragen de doorgang tussen het 
koor en de rest van de kerk dicht te metselen en een nieuwe kooringang te 
maken. 
Tegelijk met de aanleg van de markt werd in 1616 het Mariawaterpoortje in 
de stadsmuur aangebracht, waardoor de schepen gemakkelijker hun markt
waar konden laden en lossen. Hierbij ontstond ook de Mariahoek of Drie
hoek van St. Marie tussen de stadsmuur en de westzijde van de kerk om het 
waterpoortje achter de kerk om te kunnen bereiken. Pas in de tweede helft 
van de 17de eeuw ontstond er, als gevolg van de marktfunctie van de Maria
plaats en het kerkhof, bebouwing van enige betekenis. 

De kloosters 

Evenals dit bij de kapittels het geval was kwam ook voor de overige conventen 
vroeg of laat het einde in zicht. Voor zover de beeldenstormen geen schade 
hadden aangericht en de kloosterleden niet waren gevlucht of verdreven, 
gaven de hoge financiële eisen van het stadsbestuur hen dikwijls de genade
slag. 
Het is niet de bedoeling hier te beschrijven hoe het elk klooster afzonderlijk 
verging. Een enkel voorbeeld kan voldoende zijn, omdat de meeste kloosters 
een soortgel ijk lot ondergingen. 
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Van het Cellebroedersklooster aan de Nobeldwarsstraat is bekend dat in 1583 
één van de gebouwen door de stad tot weverij werd ingericht. In de kame
raarsrekeningen van 1586 blijken enkele gebouwen al voor afbraak te zijn ver
kocht. Vijfjaar later werden alle goederen van de Cellebroeders aan de stad 
getrokken, waarbij de verschillende huizen met hun erven in erfpacht werden 
uitgegeven. Een gedeelte kwam zo aan een zekere Cors Jansz., die hierop vier 
kameren liet bouwen. 

Er werden in deze halve eeuw verschillende liefdadige instellingen als gast- en 
weeshuizen, vrijwoningen etc. gesticht, terwijl de gebouwen van de katholieke 
geestelijkheid veelal werden afgebroken of een andere bestemming kregen. 
Zo werden in 1597 op erven van het Arkelconvent tussen de Lange Nieuw
straat en de Nieuwegracht door Adriaen Beyer de naar hem genoemde 
kameren gesticht. Het kloostercomplex, waarvan de ommuring al in 1570 was 
gesloopt, was zelf hierna afgebroken. De kerk wist het echter tot 1659 uit te 
houden, maar werd toen ook voor afbraak verkocht. 
Een derde voorbeeld is het St. Nicolaasconvent, dat uit een mannen- en een 
vrouwenklooster bestond. In tegenstelling tot de meeste andere kloosters was 
hier de rol van de vrouwengemeenschap eerder uitgespeeld, toen het nonnen
klooster in 1585 werd afgebroken. Hiermee kreeg het Nicolaaskerkhof de 
ruimte, die het thans heeft. Dit plein werd geheel met bomen beplant. In 1615 
werd het mannenklooster als tucht- en werkhuis ingericht. De hierlangs 
lopende Kerckwech van Sunter Claes werd voortaan Tuchthuissteeg genoemd. 
De kerk van dit klooster werd in 1632 gesloopt, waarna het vrijgekomen ter
rein voor de bouw van woonhuizen werd uitgegeven. 
Tenslotte moet hier nog één belangrijke doorbraak worden genoemd, al heeft 
die niet met een klooster te maken, maar met een parochiekerk. De Buurkerk 
was na de beeldenstorm van 1579 in het bezit van de Protestanten gekomen. 
Het koor van deze kerk strekte zich uit tot aan de Zoutmarkt, wat het verkeer 
aan deze zijde van de Oudegracht belemmerde. Om een niet al te grote om
weg te hoeven maken reed men met wagens en al door de kerk, wat tenslotte 
tijdens de diensten werd verboden! In 1586 werd, omdat de calvinisten het 
koor voor hun eredienst toch niet nodig hadden, geresolveert by den Rade dat 
men de Choren te Beyrkerck sal copen, om aldaer een straet te vinden, mits aan 't 
cruyswerek de kerek mit een muyr wederom toemaeckende 7). De afbraak van het 
Buurkerkkoor verliep snel. De vrijgekomen grond werd ten dele gebruikt 
voor de nieuwe, doorgaande Choorstraat; het resterende gedeelte werd in 
acht erven verkocht, waarop huizen zouden worden gebouwd. De bewoners 
van deze huizen en van die aan de Zoutmarkt waren verplicht voor de helft in 
de bestratingskosten bij te dragen. Tegelijkertijd werd ook de Steenweg ver
beterd en bebouwd, nu er grond bij de Buurkerk was vrijgekomen. 

Verdere veranderingen in de stad 

Naast de - letterlijk en figuurlijk - baanbrekende gevolgen van de ontsluiting 
van de immuniteiten waren er ook in de rest van de stad veranderingen gaan-

7) G.A.U., II, nr. 121, Vroedschapsresoluties 20 juni 1586. 



de. Ook hier werd gestreefd naar een beter toegankelijk maken van stegen, 
die belangrijke verbindingen vormden. 
Het meest doeltreffend, maar wel ingrijpend, was het om de rooilijnen te ver
leggen er. de zo verbrede straat te plaveien, zoals tussen 1570 en 1590 met de 
Vinkenburgstraat gebeurde, die in 1618 nog eens een bredere aansluiting op 
de Oudegracht kreeg. Waar de bebouwing dit echter niet toeliet stelde het 
stadsbestuur beperkingen aan het uitsteken van stoepen, luifels, uitstalkasten 
etc. Zo werd bijvoorbeeld in 1597 verordend dat alles wat in de Lange Vie-
straat verder dan 1 el buiten de raamstijlen uitstak, moest worden verwijderd. 
Hen goede toegankelijkheid van de straten was in deze jaren niet alleen nood
zakelijk voor het handelsverkeer, maar ook voor militaire doeleinden: de ver
dedigers van de stad moesten in noodgevallen snel ter plaatse kunnen zijn. 
Dat hieraan ook nadelen waren verbonden blijkt uit een verordening van 1583 
dat alle belangrijke straten, stegen en toegangen tot de wallen 's avonds met 
zware kettingen of draaibomen moesten worden afgesloten, dit om relletjes en 
oplopen 's nachts tegen te gaan. De kosten van deze dure aanschaf werden 
bestreden uit de verkoop van kerkklokken van het omringende platteland, die 
hiertoe werden ingezameld. Alle bewoners van de betrokken straten kregen 
een sleutel om in noodgevallen, zoals bij brand, de doorgang vrij te maken. 
Deze barrières werden echter de komende tijd regelmatig vernield en na het 
raadsbesluit van 1606 om de nog bestaande kettingen te herstellen en deze op 
de meest noodzakelijke punten aan te brengen, werden ze vijfjaar later hele
maal opgeruimd. 

ten belangrijke aanvulling op de bebouwing van de stad kwam tot stand na de 
afbraak van kasteel Vredenburg (1577-1583). In 1584 werd de Koestraat, 
waarvan de huizen voor de bouw van het kasteel hadden moeten wijken, weer 
bebouwd tot aan de Lange Viestraat en drie jaar later volgde het andere ge
deelte van de straat. Ook de toenmalige Catharijnestraat werd hierbij in haar 
oorspronkelijke toestand hersteld. 
Het Vredenburg zelf werd met bomen beplant. In 1596 werd hier een houten 
schavot geplaatst, dat echter in 1619 werd vervangen door een stenen schavot 
op het Paardenveld. Dit plein diende tot dat jaar als militair exercitieterrein, 
maar toen deze ruimte te klein werd voor dit doel, werd het St. Jansveld 
buiten de Wittevrouvvenpoort als „Drilveld" in gebruik genomen. 

De fortificaties 

De versterking van de stad vormt door de gebeurtenissen van de Tachtigjarige 
Oorlog een niet minder belangrijk stedebouwkundig aspect. 
Omstreeks 1530 was Utrecht begonnen met de versterking van walmuren en 
-torens, waaraan naar ontwerp van Italiaanse vestingbouwmeesters vier lage, 
vijfhoekige, stenen bastions werden toegevoegd: Morgenster, Sterrenburg, 
Manenburg en Zonnenburg. Door de politieke ontwikkelingen bleef het 
bouwen aan deze verdedigingswerken tussen ca. 1560 en ca. 1570 vrijwel stil
liggen. De bastions waren wel grotendeels voltooid, maar het muurwerk was 
over het algemeen slecht onderhouden en grote gedeelten dreigden zelfs in te 
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Aß. 5. Plattegrond van Utrecht met gezichten op de stad uit het oosten en het westen in 1598. Koper
gravure door A. van Vianen, G.A.U., Top. Atlas, Ab 57 

storten. In 1572 stortte inderdaad een gedeelte van de muur achter het St. 
Nicolaasklooster in, dat wegens geldgebrek de eerste jaren niet kon worden 
herbouwd. 
Deze gevaarlijke situatie was voor de Prins van Oranje aanleiding om Utrecht 
op te dragen onmiddellijk met het herstel en de uitbreiding van de stadsver
dediging te beginnen. Door de Alkmaarse vestingbouwmeester Adriaen An-
tonisz. en de Utrechtse architect Hendrick van Noort werden vanaf 1577 de 
plannen voor vijf polygonale aarden bolwerken getekend. Eerst werden in het 
noorden het Begijnenbolwerk en in het westen het Mariebolwerk aanbesteed, 
kort daarna volgden in het oosten Wolvenburg, Lucasbolwerk en Lepelen
burg (vgl. afb. 5). Door de aanleg van Wolvenburg werd de weg naar Blauw-
kapel afgesloten. Hiertoe werd de Kapelstraat aangelegd om vanaf de Bilt-
straat een nieuwe aansluiting te vormen op de Blauwkapelseweg. 
Voor het enorme bedrag, dat met deze aanleg gemoeid was, werden de eenen
dertig dorpen en buurtschappen aangeslagen ter stads fortificatie behouff, die 
hiertoe volgens het stadscharter van 1122 verplicht waren! Hoeveel inkom
sten hiervan zijn binnengebracht is niet bekend. Dat een dergelijke schatting 
bij de betrokken dorpen tot felle protesten en zelfs tot processen leidde, is 
begrijpelijk. 

Voor de veiligheid van de stad werden verder de vier toegangswegen van op
haalbruggen voorzien: in 1572 voor de Wittevrouwenpoort en in 1575 voor de 
Weerd-, Catharijne- en Tolsteegpoort. 
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De stad had gedurende de oorlogsjaren de grootste moeite om haar verdedi
gingswerken te onderhouden. De materialen, die vrijkwamen bij de afbraak 
van kerkelijke gebouwen, en het geld waarover de stad beschikte, nu zij het 
beheer van de kloostergoederen min of meer aan zich getrokken had, waren 
bij lange na niet voldoende. De muren dreigden steeds verder te vervallen en 
voor de bolwerken werd in de tijd dat ze niet gebruikt werden naar andere 
exploitatiemogelijkheden gezocht om toch maar iets van de kosten terug te 
verdienen. Zo werd in 1597 aan Dierck van Aelst toegestaan om op het Marie-
bolwerk schuttersdoelen aan te leggen, op voorwaarde er wel op toe te zien 
datier nyemant deur het schieten beschadigt en werde 8). In 1616 werd het bol
werk aan Jan Gerritsz. van Overmeer verpacht, die er een plateelbakkerij 
begon. In de loop van de 17de eeuw zou deze fabriek worden vervangen door 
een boomgaard, een overgang, die bij meerdere bolwerken is te zien. Het 
Mariebolwerk werd tenslotte in 1664 helemaal afgebroken. 

Het begin van de gouden eeuw 

Ondanks de moeilijke jaren aan het begin van de 17de eeuw, ging Utrecht 
weer een gunstiger en welvarender periode tegemoet. Het bleef belangrijk als 
markt- en handelscentrum en ook de industrie trok veel mensen aan. Het 
inwoneraantal was vooral gestegen door de talloze vluchtelingen uit verschil
lende regionen, met name uit de Zuidelijke Nederlanden. Vooral na de val van 
Antwerpen in 1585, waarbij deze stad weer in Spaanse handen was gevallen, 
waren veel inwoners vanwege hun geloofsovertuiging en uit economische 
motieven naar de noordelijke steden gevlucht. Hun grote kennis en ontwik
keling op velerlei gebied droegen mede bij tot de bloei van menige noord-
nederlandse stad. 
In toenemende mate zorgde de overheid er voor dat de stedebouwkundige 
ontwikkeling aan banden werd gelegd door middel van bepalingen, die het 
aanzien van de stad betroffen. De wildgroei die in de smalle straten dreigde te 
ontstaan door allerlei hekken, troggen, luifels, uitstalkasten en andere uit
steeksels, moest regelmatig met dreigende verordeningen worden tegenge
gaan. Ook het vervangen van houten gevels door stenen was iets, waar de hui
zenbezitters slechts in uiterste nood aan wilden meewerken. In 1610 werd in 
Utrecht voor het eerst een verbod op het timmeren en in stand houden van 
houten gevels uitgevaardigd, niet alleen vanwege het brandgevaar, maar ook 
omdat zij als merckelijk discieraat deser Stad werden gezien. Dit verbod is nog 
vele malen daarna herhaald en verscherpt; het heeft echter tot ver in de 17de 
eeuw geduurd voor de laatste houten gevel was verdwenen. 
Tegen het midden van de 17de eeuw ging men ook bepalen dat in de voor
naamste straten alleen huizen van meerdere verdiepingen mochten worden 
gebouwd en in de zijstraten de kameren en andere huisjes van één verdieping. 
Uit die tijd dateren ook belangrijke doorbraken als het Hoogt (1643). de 
Pieterstraat (1644), Wijde Begijnestraat (1647), Agnietenstraat (1651), Booth-
straat (1659) en Keistraat ( 1664). 

8) G.A.U., II, nr. 121. Vroedschapsresoluties 24 oktober 1597. 
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De grote percelen, die door de secularisering van de geestelijke bezittingen 
beschikbaar waren gekomen, boden de komende eeuwen voldoende ruimte 
voor het bouwen van huizen en het aanleggen van straten. Een uitbreidings
plan, dat Paulus Moreelse in 1642 ontwierp ter verruiming van de scheep
vaart- en handelsmogelijkheden, werd door de machthebbers van de stad 
afgewezen. Voorlopig was Utrecht nog lang niet toe aan een uitbreiding bui
ten de stadswallen, maar hield het zich tot in de 19de eeuw bezig met het be
bouwen van de vele vrijgekomen terreinen. Dit proces is op gang gekomen in 
de laatste decennia van de 16de eeuw als gevolg van de Hervorming, die voor
al in het aanzien van Utrecht zoveel veranderingen te weeg heeft gebracht. 
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