
De Gildenbeweging van april 1525 

en haar voorgeschiedenis 

CA. van Kal veen 

Na de oorlog van 1511 tussen Utrecht en Floris van Egmond-Usselstein be
paalden in Utrecht ') vooral de patriciërs Evert Zoudenbalch, Goeyert van 
Voorde, Goeyert van Roeyenborch, Henrick van der Borch en Ernst Taets 
van Amerongen het politiek beleid van de stedelijke overheid, dat gericht was 
op handhaving van de neutraliteit van de stad en het Nedersticht ten opzichte 
van de voortdurende conflicten tussen enerzijds keizer Maximiliaan (overl. 
1519), Karel V, en het Centraal Bestuur van Habsburg in Mechelen en Brus
sel, en anderzijds hertog Karel van Gelre. Afwisselend of gelijktijdig hadden 
Zoudenbalch -), Van Voorde en de andere genoemde patriciërs zitting in de 
stedelijke bestuurscolleges van schepenen, raden, oversten, of Vijven. Met uit
zondering van enkele incidenten in 1512 en 1513 heerste er in de stad orde en 
rust tot 1522. 

Politieke tegenstanders werd de mond gesnoerd door verbanning. De stede
lijke overheid kreeg gelegenheid om stedelijke schulden af te lossen en mee te 
werken aan de aflossing van schulden van de Staten van het Nedersticht ten 
gevolge van de IJsselsteinse oorlog. 

1. Gr aantekent en oproer te Utrecht in 1522 

In 1521 tekenden zich in de stad de eerste uitingen van sociale onrust af. De 
levensmiddelenvoorziening raakte in gevaar, en de graanhandelaren, speculan
ten en profiteurs - of het nu particulieren waren, of kloosters en stichtingen -
zagen kans de prijzen fors te laten stijgen. Sommigen hielden grote voorraden 
en de nieuwe graantoevoer vast, om in nog slechtere tijden hun winsten te kun
nen opvoeren; anderen verkochten hun graan buiten de stad en het Neder
sticht, omdat elders de graanprijzen nog hoger lagen dan in het Nedersticht. 
In november 1521 heeft bisschop Philips van Bourgondië met toestemming 
van de Staten maatregelen genomen, om de ongebreidelde graanuitvoer uit 

1) Algemeen overzicht in J. E. A. L. Struick. Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht/ 
Antwerpen 1968, pp. 122-126. 
2) Van hen was sedert de IJsselsteinse oorlog van 1511 Evert Zoudenbalch de voor
naamste. Met succes had hij in 1511 een oproer onder de burgers en muiterij onder de 
huursoldaten bedwongen. 
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Utrecht en het Nedersticht drastisch te beperken.3) De raad van Utrecht 
scherpte deze maatregel op 17 februari 1522 opnieuw in en breidde deze uit 
met het uitvoerverbod van gerst, boekweit, erwten en bonen. Van al deze le
vensbehoeften mocht iedere ingezetene van het Nedersticht op iedere marktdag 
te Utrecht niet meer dan een halve mud kopen.4) Dit werd op 28 maart 1522 
beperkt tot éénmaal per week, en dan alleen nog maar met vergunning van de 
oudermannen.3) Voorts moesten de graanhandelaren hun in- en verkoopsprij-
zen bekend maken, en zij mochten op de verkoop van de eerste halve mud geen 
winst maken. Niettemin steeg de nood met de dag. 

In juni 1522 werd te Utrecht bekend, dat Jan Thin Henrickszoon, koopman 
te Schoonhoven, aan Gerrit Verschoor, de Utrechtse schout op de Vaart, op 
2 juli schriftelijk verzocht had een graanschip dat aldaar zou aankomen met 
als bestemming Utrecht, door te zenden naar Schoonhoven zoals Jan Thin met 
de schipper zou hebben afgesproken. Te Utrecht beschouwden velen deze 
brief als een mystificatie door Utrechtse graanhandelaren, die zo wilden aan
tonen, dat zij geen schuld hadden aan het levensmiddelengebrek. Men wist 
wel beter, en haatte de graanhandelaren. 
Hierdoor ontstond op zondagmiddag J3 juli 1522 een oploop of commotie 
van vrouwen, die in de nacht van zondag op maandag voortgezet werd door 
mannen onder aanvoering van de leidekkers Tonis Gerritszoon en Willem El-
lertszoon en de wever Jan Toniszoon. De rel was gericht tegen de levensmid-
delenpolitiek van de raad en de oversten. Graankooplieden dreven ongestoord 
de prijzen van het graan op tegen het stedelijk gebod in. Leden van de stede
lijke overheid ontdoken de accijnzen, en de kapittels en kloosters die slechts 
een geringe meelaccijns behoefden te betalen, sloegen grote voorraden in ten 
koste van de burgers, met de bedoeling om die voorraden pas in de tijd van de 
allergrootste levensmiddelenschaarste met aanzienlijke winsten te verkopen. 
Hiertegen had de raad onvoldoende maatregelen genomen. Tijdens de commo
tie moest het Regulierenklooster het ontgelden, evenals sommige woningen 
en kantoren, waaruit zakken graan gesleept werden, zoals uit de kelder van 
het huis van de patriciër Goesen van Scayck. Het huis van Jan van Roeyen-
borch, oud-overste-ouderman, schepen, en lid van de Vijven werd bestormd. 
Overal in de stad hoorde men dreigementen aan het adres van de graanhande
laren en de geestelijkheid.*') 
De raad wist de negen aanstokers van de commotie te grijpen. Zij werden ver-

3) Statenarchief no. 26/a. 14 nov. 1521. Philips van Bourgondië aan de Staten van het 
Nedersticht. Bisschoppelijke bevelschriften aan de drie maarschalken, aan de kasteleins 
van Duurstede en Abcoude, en aan Utrecht. Amersfoort en Rhenen. De maatregel werd 
bij herhaling overtreden. 
4) Buurspraak Boek Utrecht 1522, fol. 235 ro. 17 febr. 1522. 
5) Idem 1522, fol. 236 ro.-236 vo. 28 maart. Graan dat men toevallig als transito door 
het Nedersticht voerde, werd eveneens vastgehouden en tot de Nederstichtse voorraden 
gerekend. Conflict hierover met Amsterdam. 28 maart 1522. A. M. C. van Asch van 
Wijck, Archief voor Kerkelijke en Wereldlijke geschiedenissen III. Utrecht 1853, no. 313. 
Op 1 april 1522 vroeg Utrecht aan de bisschop om de maarschalken nauwlettend te laten 
toezien op de naleving van de mandementen, temeer omdat opnieuw de prijzen scherp ge
stegen waren. G.A. Utrecht no. 19. Brievenboek 1520-1524. 
6) Raads Dagelijks Boek 1522, fol. 96 vo. 15 juli. 
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bannen.7) Ook de aanvoerster van de vrouwencommotie die een „veenken 
van sateldoek" gedragen had, en tot de plunderingen aangezet had, werd ver
bannen.8) Anderen bleken voortvluchtig en mochten de stad niet meer in.9) 
De oversten en raden stelden tussen 14 en 16 juli 1522 orde op zaken. Zij 
kwamen aan de grieven tegemoet, en zo bleef het politiek beleid van de Zou-
denbalch-Van Voorde factie gehandhaafd. Op de Plaats werd schuttersbe
waking ingesteld. Er kwam een onderzoek naar overtredingen van de graan
handelaren tegen de graanordonnanties van de stad 10), en alle voorraden 
graan in de stad werden beschreven u ) . De raad maakte voorts op 14 juli 1522 
bekend, dat alle graanhandelaren hun voorraad dienden open te stellen en te 
verkopen tegen de prijs die de stedelijke overheid vaststelde. Om de burgerij 
gerust te stellen zou de raad van Utrecht zelf alle graan opkopen, dat per 
schip aan de Vaart gebracht werd, en dat graan zonder winst verkopen. De 
overige graanverkoop werd aan banden gelegd. 

Op 16 juli besloot de raad, dat alle graanvoorraden in de stad uitsluitend voor 
de burgers zouden dienen. Ieder mocht voor zich en zijn gezin en voor niemand 
anders slechts 1 schepel per dag halen. Koren van buiten, dat op de zater
dagse weekmarkt gebracht werd, mocht sinds september 1522 uitsluitend 
aan ingezetenen van het Nedersticht verkocht worden. Voor zover die aan
voer van graan op de markt onverkocht mocht blijven, kon dit graan alleen 
met schriftelijke toestemming van stadssecretaris Valentijn van der Voort 
uitgevoerd worden.12) Bisschop en Staten hadden verder besloten om alle 
graan in het Sticht te houden 13), en alleen te Utrecht of in de kleine steden 
ter markt te brengen.14) In 1524 bestond nog de bepaling, dat „hartkoren" dat 
verbouwd was in het Sticht, niet uitgevoerd mocht worden.15) 
Onmiddellijk na de oploop van 1522 volgde een verbod van vergadering of 
commotie tegen de oversten, schepenen en raden.16) 

7) 3 wevers. 1 steenhouwer. 1 zakdrager. 1 messenmaker, 2 leidekkers. 1 volder uit de 
Achter Twijnstraat. Zij hadden geconspireerd in de herberg „'t Zwarte Water". 
8) Raads Dagelijks Boek 1522, fol. 97 ro. 14 juli. 
9) Het waren Jan Evers, Cornelis de Vries wever, Loyck die goutsleger uit de Gort
steeg tussen Springweg en Oudegracht, Henrick Goessensz. de snijder. Arent van Benthem 
bontwerker. Peter borduurwerker uit Gouda, de snijder op de hoek van de ..Groet Eelge-
steege" tussen Springweg en Oudegracht. Neel Jacob, ..die stoeldreyerswijff" uit de Vinc-
kenborgersteeg bij de Neude, Marie Ghijnkens uit de Brantsteeg tussen Springweg en 
Oudegracht. Marie Hermen Jansz. ,.Coelsche Griet", die houtsagerswijff" uit ,After Sunt 
Jacob". Willentken die dochter int Dolhuys", Alyt Scerbyers. Buurspraak Boek 1522, fol. 
5 ro. 21 juli. 
10) Raads Dagelijks Boek 1522, fol. 97 ro. 14 juli. 
11) Idem, 1522, fol. 96 vo. 15 juli. 
12) Gemeente archief Utrecht, no. 19, p. 240, 19 september 1522. 
13) Herhaaldelijke overtredingen, o.a. aan de Vaart. Gemeente archief Utrecht no. 19, 
Brievenboek 1520-1524, p. 229, 27 aug. 1522; conflict hierover met Weesp. september 
1522. Maarschalk Frederik Uten Ham van het Nederkwartier hield schepen met rogge, 
boekweit e.d. tegen. 
14) Raads Dagelijks Boek 1522, fol. 98 ro. 16 juli 1522. Toezicht op de naleving van be
sluiten van bisschop en Staten of van de stad Utrecht werd ten plattelande uitgeoefend 
door maarschalken in de drie kwartieren. 
15) Buurspraak Boek 1524, fol. 29 ro. 2 september. 
16) Idem 1522. fol. 5 vo.-6 ro. 14 juli. 
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2. Utrecht en de bisschopsverkiezing van 
Hendrik van Beieren in 1524 

Op 7 april 1524 overleed bisschop Philips van Bourgondië op Duurstede. 
Goeyert van Voorde, schepen en oud-schepenburgemeester van Utrecht, een 
van de leiders van het politiek beleid in de stad, kwam met dit bericht naar 
Utrecht.17). Over de bisschopsverkiezing is geschreven door R. R. Post.18) In 
dit verband gaat het vooral over de rol van de Utrechtse magistraat. Er wa
ren voor de bisschopsverkiezing heel wat kandidaten gesteld door de vorsten. 
Er was een kandidaat van Karel V in de persoon van kardinaal Everard van 
der Marck, bisschop van Luik.19) 
Ook Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden, 
gaf officieel de voorkeur aan de kandidaat van Karel V, op gevaar af, dat er 
een „élection troublée et non vaillable" zou komen. Persoonlijk had zij als 
haar mening gegeven, dat zij met iedere kandidatuur instemde, als er maar 
géén Geldersgezinde bisschop kwam. Ook hertog Karel van Gelre, de felle 
tegenstander van Karel V, Margaretha van Oostenrijk, en het Centraal Bestuur 
van Habsburg te Mechelen en Brussel, en zeer agressief strijdend voor het 
behoud van zijn hertogdom, had een eigen kandidaat in de persoon van Frans 
van Lunenburg.20) Andere vorsten lieten zich evenmin onbetuigd in het stellen 
van een kandidaat.21) De aartsbisschop van Keulen droeg aan de kapittels 
Hendrik van Beieren voor, kanunnik aan het Keulse domkapittel, proost van 
het Onze Lieve Vrouwekapittel te Aken, coadjutor van de bisschop van 
Worms. Hij was geboortig uit het geslacht van Wittelsbach, en een zoon van 
keurvorst Philips van de Palts. Willem van Rennenberg beval hem aan bij de 
Utrechtse kapittels.22) 
De magistraat van Utrecht heeft op 23 april 1524 de kapittels verzocht 

17) Met toestemming van de ridderschap en de stad Utrecht hebben de kapittels het be
richt aan Deventer. Kampen. Zwolle. Amersfoort. Rhenen en Wijk bekend gemaakt. 
Raads Dagelijks Boek 1524. fol. 142 vo. 7 april f524. 
18) Het stellen van de kandidaten, de voorbereiding tot. en de bisschopsverkiezing van 
Hendrik van Beieren is beschreven door R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bis
schopsverkiezingen tot 1535, Utrecht 1933, pp. 189-192. Samenvatting in R. R. Post, 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen II, p. 55-56. 
19) In de dagen voor de verkiezing op 6 mei waren er namens Karel V en het Centraal 
Bestuur onder vrijgeleide 80 personen naar Utrecht gekomen, onder wie Jean Carondelet. 
aartsbisschop van Palermo, en Adolf van Bourgondië, heer van Beveren. als raden van 
Margaretha van Oostenrijk de voornaamste waren. Buurspraak Boek 1524. fol. 25 ro. 
29 april. 
20) Van 27 april tot 4 mei 1524 mochten 25 personen als afgevaardigden van Karel 
van Gelre te Utrecht zijn. Buurspraak Boek 1524. fol. 25ro. 27 april. Na 4 mei 1524 
heeft magistraat van Utrecht het verblijf van de vertegenwoordigers van Karel V en 
Karel van Gelre verlengd door de onveilige toestand der wegen, in het bijzonder ten 
zuiden van Utrecht, waar troepenbewegingen van Habsburg en Gelre waren, en de strijd 
op ontbranden stond. Op de verkiezingsdag van 6 mei 1524 moesten de Gelderse en 
Habsburgse vertegenwoordigers te Utrecht in hun herberg blijven. J. S. Theissen, De 
regeering van Karel V in de noordelijke Nederlanden, p. 68. Raads Dagelijks Boek 1524. 
fol. 144 ro. 4 mei. 
21) Overzicht bij Post. a.w. pp. 190-191. 
22) Van Asch van Wijck III, no. 3, 8 mei 1524. 
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eendrachtig een neutrale bisschop te kiezen »), en zo buiten de grote conflicten 
in de Nederlanden te blijven. Dit was overeenkomstig de neutraliteitspolitiek 
van de Zoudenbalch-Van Voorde factie in de magistraat. Op 6 mei 1524 vond 
de verkiezing plaats in het Groot-Kapittelhuis ten Dom 2*) door het kiescol
lege onder voorzitterschap van domproost Philibert Naturelli. De verkiezing 
werd overigens beheerst door de Utrechtse magistraat en burgers, die met 
dreigementen een pressiegroep op de kapittels als kiescollege vormden, en 
niet schroomden het conclaaf te verbreken, zodat het een verkiezing werd door 

clerus en volk. 
Op de dag van de bisschopsverkiezing bleven de gezanten van Karel V en 
Karel van Gelre in de stad, en vond de raadsvergadering in het Raadshuis 
gewoon doorgang, hoewel er geen agendapunten behandeld werden. De bis
schopsverkiezing kwam ter sprake. Dit alles, aldus onze zegsman Lambertus 
Hortensius, tegen oude gewoonten in. De oversten, schepenen en raden, die 
gezamenlijk bijeen waren in het Raadhuis, wilden niet uiteen gaan, voordat het 
kiescollege in het Groot-Kapittelhuis ten Dom de verkiezing van de nieuwe 
bisschop bekend gemaakt had. De raad van Utrecht had ook Amersfoortse 
raden in haar midden.^) Voor het Raadhuis was een menigte bijeen, die even
als de magistraat aandrong op de verkiezing van Hendrik van Beieren als 
neutrale bisschop, onafhankelijk van Habsburg en Gelre.*«) Vermoedelijk is 
door het persoonlijk overwicht van Evert Zoudenbalch de menigte op de been 
gebracht. Het was de laatste keer, dat de burgerij Evert Zoudenbalch als lei
der van de stedelijke neutraliteitspolitiek steunde. 
Op aandrang van de verzamelde menigte zijn de oversten (burgemeesters en 
overste ouderlieden van de gilden) in de ochtenduren naar het Groot-Kapit
telhuis ten Dom gegaan.") In strijd met de regels van het conclaaf heeft 
Domproost Philibert Naturelli, voorzitter van het kiescollege, vermoedelijk 
uit onzekerheid door de dreigementen van de te hoop gelopen burgers voor 
het Raadhuis en het Groot-Kapittelhuis, het conclaaf verbroken, en de over
sten te woord gestaan, die in het Groot-Kapittelhuis bij het kiescollege aan
drongen op de verkiezing van Hendrik van Beieren. De oversten keerden daar
op terug naar het Raadhuis, maar vele burgers bleven onrustig en verzamel
den zich opnieuw voor het Raadhuis, waar Willem van Rennenberg, die Hen
drik van Beieren als kandidaat van de aartsbisschop van Keulen bekend ge
maakt had en in wie de burgerij vertrouwen had, hen kalmerend toesprak. 
In de middag zijn de oversten Ernst van Amerongen, en Henrick van der 
Borch met de schepenen en raden Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde 

23) Raads Dagelijks Boek 1524. fol. 143 ro. 23 april 1524. Van Asch van Wijck III., no. 
560 27 aoril 1524 De Ilsselsteden Deventer. Kampen en Zwolle werden door Utrecht 
eveneens aangespoord om bij de kapittels aan te dringen op de verkiezing van een neu
trale bisschoD. Van Asch van Wijck III, no. 561. 27 april 1524 
241 Tekst van het notarieel protocol van de verkiezing in R. R. Post. Stukken betreffen
de de verkiezingen van de bischorjpen van Utrecht en het bestuur sede vacante van 1301 
tot 1559. Archief Aartsbisdom Utrecht, dl. 55. 1931. p. 250 vlg. 
25) Utrechtse rekening 1524 II. fol. 21 vo. 
26) Lambertus Hortensius, Secessionum civihum Ultraiectinarum hbn septem; ed. 
Buchelius. 1643, p. 12. . 
27) Raads Dagelijks Boek Utrecht, fol. 144 ro. 6 mei 1524. 
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opnieuw naar het Groot-Kapittelhuis ten Dom gegaan, met de eis van de 
raad en de verzamelde menigte aan het kiescollege, om niet uiteen te gaan, 
alvorens de leden een nieuwe, neutrale bisschop gekozen hadden in de persoon 
van Hendrik van Beieren, om zo het Sticht buiten alle oorlogsellende te 
houden die heerste rond het Sticht, en waaronder het Oversticht al zo zwaar 
geleden had. Opnieuw ontving domproost Philibert Naturelli de Utrechtse 
oversten in het kiescollege, uit angst voor de dreigende menigte voor de deur 
van het Groot-Kapittelhuis ten Dom. 
In het kiescollege werd „per modum scrutinii", bij meerderheid van stemmen, 
gekozen.28) In feite ging de verkiezing tussen Hendrik van Beieren en Everard 
van der Marck. De volksbeweging en de aandrang van de Utrechtse oversten 
bleven niet zonder invloed. Philibert Naturelli liet niet mondeling, maar met 
gesloten briefjes geheim stemmen, en als uitslag maakte hij bekend, dat de 
éne kandidaat (dat was Hendrik van Beieren, maar dat zei hij er niet bij) 
vijf stemmen meer had behaald dan de andere (Everard van der Marck.29) 
Er was geen canonieke meerderheid. Philibert Naturelli wist toen te bewer-

28) Domdeken Jacob van Areltern nam alle kanunniken de eed af. Als stemopnemers 
fungeerden Philibert Naturelli, Herman van Lokhorst proost van Oudmunster, en Georg 
van Solms deken van Sint Pieter. 
29) K. Heeringa, Jacob van Appeltern. De laatste middeleeuwsche domdeken van 
Utrecht, Verslag van de Algemeene Vergadering van het Historisch Genootschap 1928, 
p. 4 vlg. 
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ken, dat de minderheidsstemmen bij de meerderheidsstemmen werden gevoegd, 
waartoe unaniem besloten werd. Toen pas maakte de domproost bekend, dat 
zij Hendrik van Beieren aangewezen hadden. De vraag was alleen of hij ge
kozen of gepostuleerd was.30) 
Onmiddellijk daarna verlangde Philibert Naturelli uit vrees voor de Utrechtse 
burgerij, dat de gevolgde procedure geheim diende te blijven, omdat de 
Utrechtse burgerij, als het maar de uitslag wist, en als het maar niet de oorspron. 
kelijke kleine meerderheids-stemmenverhouding kende, wel tevreden zou zijn. 
De onderling verdeelde kanunniken (pro-Habsburg, en anderen zoals de dom
deken Jacob van Apeltern pro-Gelre) hebben zich daaraan niet gehouden.31) 
Des avonds om 6 uur heeft Jacob van Apeltern van het oxaal van de Dom
kerk af aan de samengestroomde burgers in de kerk de verkiezing van Hen
drik van Beieren bekend gemaakt.32) Hendrik van Beieren, domkanunnik te 
Keulen, proost van Ellwangen, proost van de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Aken, proost van de dom te Straatsburg, proost van Sankt Alban bij Mainz, 
coadjuctor met recht van opvolging te Worms,33)was elect van Utrecht ge
worden. Over zijn verkiezing ontstond daarna ook onenigheid in de stad, in 
het bijzonder tussen enerzijds de neutralistische oversten Henrick van der Borch, 
Ernst Taets van Amerongen, en de raden en schepenen Evert Zoudenbalch, 
Goeyert van Voorde en Goeyert van Roeyenborch, en anderzijds Gelders
gezinden,34) die de wettigheid van de verkiezing betwistten,35) omdat de 
oversten inbreuk gemaakt hadden op het conclaaf, en omdat de domproost 
en het kiescollege dit goed gevonden hadden. Zij meenden, dat de canonieke 
vrije verkiezing van de kapittels door de volksbeweging te Utrecht beknot 
was. Utrecht haastte zich met Hendrik van Beieren in contact te treden,36) 
die tenslotte op 21 september 1524 zijn introïtus in de stad hield. Ernst 
van Amerongen, een van de oversten, vroeg bij de onvangst op het Raadhuis 
aan de elect om zijn introïtus te herhalen, als de bisschop de confirmatie
oorkonde van de paus zou hebben ontvangen.37) Daarna hebben de oversten, 

30) Post. Bisschopsverkiezingen p. 191-192. Zo wilden zij voorkomen zich in Rome te 
compromitteren voor het geval de paus de benoeming voor zich gereserveerd had. 
31) Hortensius p. 13. 
32) Raads Dagelijks Boek 1524, fol. 144 vo. 6 mei. 
33) Hij diende zo snel mogelijk naar Utrecht te komen, zoals Oversticht en Nedersticnt 
verlangden. Van Asch van Wijck III, 3, 8 mei 1524. Hendrik van Beieren, geb. 15 feb. 
1487. overl. 1554. 
34) Overigens heeft Hendrik van Beieren zich reeds op 19 mei 1524 tot Karel van 
Gelre gewend, en verklaard met de hertog in vrede en vriendschap te willen leven, maar 
dat de hertog geen schattingen aan het Oversticht mocht opleggen. Van Asch van Wijck 
III. 12. 19 mei 1524; geschreven vanuit Keulen. 
35) Hortensius p. 13. . 
36) Zie hierover Post. Bisschopsverkiezingen, p. 192-193. De elect zond op 2 juli 1524 
naar Utrecht vooruit zijn raden Wolfgang van Affenstein stadhouder te Worms van de 
bisschop aldaar. Willem van Rennenberg en Schenck Veltin. om te Utrecht als zijn stad
houders een onderzoek in te stellen naar alle politieke problemen in stad en Sticht, in het 
bijzonder van de Staten van het Nedersticht. en zich bezig te houden met de voorberei
dingen voor de vredesbesprekingen te Neuss in september 1524 tussen het Oversticht en 
Karel van Gelre. 
37) J. J. Dodt van Flensburg. Archief voor Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen in
zonderheid van Utrecht (1838). I. 2. p. 1-14. Heda. p. 329. Hortensius p. 13. Beschrijving 
van Hendrik van Beierens tocht door de stad van de Tolsteeg naar het Raadhuis in ge
zelschap van Wolfgang van Affenstein. Willem van Rennenberg, en de heer Van Brede-
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schepenen en raden op 7 oktober 1524 Hendrik van Beieren dringend ver
zocht om te zorgen voor rust en vrede, in het bijzonder in het Nedersticht.3») 
Op 6 oktober 1524 hebben de Staten van het Nedersticht na uitvoerig overleg 
met gedeputeerden van de Staten van het Oversticht besloten, dat de Staten 
van het Nedersticht zich, evenals het Oversticht van 1521-1524, tot het uiter
ste zouden inspannen om het Nedersticht en het Oversticht te beschermen, en 
kosten noch moeite te sparen, om de elect in het handhaven van de Stichtse 
onafhankelijkheid te helpen,39) in het bijzonder tegen Karel van Gelre. De elect 
stelde zich aan het hoofd van de Overstichtse strijd tegen Karel van Gelre 
tussen september en december 1524. 

Conclusie: In de kwestie van de Utrechtse bisschopsverkiezing van 1524 heb
ben de neutralistische patriciërs Evert Zoudenbalch, Goeyert van Voorde, en 
Goeyert van Roeyenborch met steun van grote groepen uit de Utrechtse 
burgerij ten behoeve van hun neutraliteitspolitiek opnieuw succes geboekt. 

3. Het Nedersticht belooft 50.000 gulden aan de elect 

Op aandrang van het Oversticht, in het bijzonder van Deventer, hebben de 
Staten van het Nedersticht bij verdrag van 12 oktober 1524 besloten, om de 
elect in zijn strijd tegen Karel van Gelre, in het bijzonder in het Oversticht, 
en voor de bescherming van het Nedersticht, het enorme bedrag van 50.000 
gulden te schenken. Zij verplichtten zich er toe, om alvast op 1 november 
1524 2.000 gulden, op Kerstmis 1524 2.000 gulden en op 1 mei 1525 nogmaals 
2.000 gulden aan de elect te betalen 40). 
De oversten (burgemeesters en overste ouderlieden van de gilden) schepenen, 
raden en oudermannen van de gilden besloten, dat dit bedrag gevonden zou 
worden door het uitschrijven van een directe belasting in de vorm van een 
morgengeldheffing ten plattelande, die 7.000 gulden moest opbrengen. In 
het bijzonder de kapittels die zelf niet mee hoefden te betalen, hadden de re
geling bevorderd, en de Utrechtse magistraat was meegegaan.41) Elect 
en Staten schreven de schatting uit. Hiervan werd 4.000 gulden door het platte
land bijeen gebracht42) en aan de elect afgedragen, in plaats van het geraamde 
bedrag 7.000 gulden. Er resteerde 46.000 gulden. Alle standen maakten be
zwaar tegen verdere heffingen. 

rode, voorts van de ontvangst OD het Raadhuis door de oversten in aanwezigheid van 
schepenen en raden. Raads Dagelijks Boek 1524, fol. 150 ro. 21 sept. De pauselijke con
firmatie van de postulaat kwam in 1526. Toen werd de Blijde Incomste herhaald. Hen
drik van Beieren bleef echter elect. De bisschopswijding heeft hij nooit ontvangen. Post. 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen II, p. 56. Het langdurig uitblijven 
van de confirmatie hing samen met het feit. dat met de paus onderhandeld werd over het 
aanblijven van Hendrik van Beieren in zijn andere beneficia, en zijn functie als coadjutor 
te Worms. Ook het feit, dat hij en de kapittels niet op de macht van Habsburg konden 
steunen om in Rome de confirmatie te bevorderen, soeelde een rol 
38) Raads Dagelijks Boek 1524, fol. 151 vo. 7 okt." 
39) Statenarchief no. 93, Losse stukken, 6 okt. 1524. 
40) Raads Dagelijks Boek Utrecht 1524. fol. 152 ro. 12 okt. 
41) I. G. Avis, De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de Hssel 
tot 1528. Bijdragen Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis dl XV 1930 p 77 
42) Van Asch van Wijck III, no. 83. 9 nov. 1524. Statenarchief no. 26* Wijk aan de 
Staten, 30 nov. 1524. 
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Karel van Gelre zette intussen van september tot december 1524 de vijande
lijkheden tegen de elect Hendrik van Beieren en het Oversticht voort. Ten
slotte werd op 19 december 1524 te Deventer de vrede getekend op voor het 
Sticht zeer bezwarende voorwaarden.43) Naast de financiële verplichtingen die 
het Oversticht van Karel van Gelre opgelegd kreeg, was voor het Neder-
sticht, en in het bijzonder voor Utrecht, de belangrijkste bepaling, dat hertog 
Karel van Gelre voor afstand van zijn vorderingen op het Oversticht binnen 1 
jaar en 2 maanden van de elect 50.000 gulden wenste te ontvangen met 
als onderpandstelling Genemuiden, Enschede, Lage en Rechteren, totdat het 
bedrag betaald zou zijn. De Staten van het Nedersticht, en in het bijzonder 
de Utrechtse kapittels, hadden de elect aangeraden de regeling te aanvaar
den 44); voor de rust en de vrede in het Sticht - bedoeld is vooral neutraliteits-
handhaving - met de toegevoegde bepaling van de korte betalingstermijn 
van één jaar en twee maanden er bij. 
Voor het vaststellen van deze enorme som gelds was als richtlijn en uitgangs
punt genomen het even grote bedrag, dat in oktober 1524 de Staten van het 
Nedersticht aan de elect beloofd hadden, en dat hij nu bij ontvangst zou moe
ten bestemmen voor Karel van Gelre.45) Het valt niet te ontkennen, dat 
Karel van Gelre in de staten aanhang had onder de leden van de ridder
schap en de kapittels.46) Domdeken Jacob van Apeltern, en de edellieden Ger
rit van Zuylen van Nijevelt en Steven van Zuylen van Nijevelt, landcom
mandeur van de Duitse orde, waren bijvoorbeeld zijn raden, aan wie hij een 
jaargeld uitkeerde. 

4. Ontwerpen voor schattingsheffingen in het Nedersticht 

In de Staten van het Nedersticht, bestaande uit de vijf Utrechtse kapittels, de 
ridderschap, Utrecht en de kleine steden Amersfoort, Rhenen en Wijk, ont
stonden tegenstellingen over de vraag, hoe de 50.000 gulden bijeenge
bracht dienden te worden. Op 27 februari heeft in het kapittel-generaal dom
deken Jacob van Apeltern mede namens enkele kanunniken, op verzoek 
van een gedeelte van de ridderschap die daarbij aanwezig was, en in tegen
woordigheid van bisschoppelijke raden, het voorstel gedaan, om hoe dan ook 
belastingheffingen zo op te stellen dat niemand in het Nedersticht van heffin
gen van welke aard dan ook vrijgesteld zou zijn.47) Het Domkapittel, en de ka
pittels van Sint Pieter en Sint Jan aanvaardden het voorstel. Leden van de 

43) Dumbar. Analecta II. np. 468-474: Kronyk van Johan van Breda. Kamper Krony-
ken II. Werken Overijsselsen Regt en Geschiedenis, 6. 1864. np. 106-112. 
44) Hortensius. p. 15. 
45) Het bedrag, dat het Oversticht zou betalen volgens een bepaalde verdeelsleutel over 
hoofdsteden, ridderschap en platteland omgeslagen, staat vermeld bij. B. J. van Hattem. 
Geschiedenissen der stad Zwolle. II, Zwolle, 1768. p. 305. Ridderschap en steden van 
Overijssel hebben in 1525 25.000 gulden bijeengebracht voor de hertog. Van Hattum 
II, p. 306. Het is niet duidelijk, of dit bedra.p, een deel is van de 50.000 (of 46.000 
gulden), die Hendrik van Beieren aan Karel van Gelre moest betalen. 
46) J. S. Theissen, De regering van Karel V in de Noordelijke Nederlanden, p. 74. 
47) Domkapittel no. 3450, 26 febr. 1525; K. Heeringa, Jacob van Appeltern. p. 22. 
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ridderschap steunden hen. De kapittels van Oudmunster en Sint Marie waren 
tegen. Het besluit werd toen in het capitulum generale bij meerderheid van 
stemmen genomen. 
Was in het capitulum generale nog besluitvorming bij meerderheid van stem
men mogelijk geweest, in de Staten was eenparigheid gewenst, en in het bij
zonder was daar de consensus van de Utrechtse raad vereist. In Utrecht heer
ste echter een andere opvatting. Evert Zoudenbalch, die in 1525 oud-schepen 
was, en Goeyert van Voorde, die in 1525 raad was,48) meenden, dat de 
50.000 gulden (in werkelijkheid reeds gedaald tot 46.000 gulden) aan de 
elect ten behoeve van Karel van Gelre langs de gebruikelijke weg door 
middel van een aantal zware morgengeldheffingen ten plattelande bijeenge
bracht moesten worden, waarbij zij over het aandeel van Utrecht zwegen.49) Op 
3 april 1525 werd de elect Hendrik van Beieren om medewerking gevraagd.50) 
Het verschil in opvatting tussen de meerderheid van de kapittels, de ridder
schap en de stad Utrecht over de methode van belastingheffing bleef ech
ter niet voortduren. Men kwam tot een vergelijk. 

De Utrechtse magistraat sloot zich op 13 april 1525 aan bij het statenbesluit 
van 12 april 1525, dat men een definitief ontwerp zou maken, en dat men 
40.000 gulden voor de elect bijeen zou brengen in de vorm van een di
recte belasting van een dorpsgeld of huisgeldschatting ten plattelande in een 
nader vast te stellen aantal termijnen gedurende twee jaar, en dat de elect 
de totale opbrengst daarvan aan Karel van Gelre moest afdragen. Voor be
taling van de resterende 6.000 gulden zou pas na afloop van die twee 
jaar een staten regel ing ontworpen worden.51) Aldus besloten de Staten. Op 
21 april 1525 heeft de Utrechtse raad dit algemeen gestelde statenontwerp 
om een dorpsgeldschatting uit te schrijven, goedgekeurd, en er een ontwerp
regeling aan verbonden, omtrent de lastenverdeling tussen grondeigenaren en 
pachters.52) 
Voor Utrecht had dit tot gevolg, dat, nu de magistraat onder leiding van Evert 
Zoudenbalch en Goeyert van Voorde het beginselbesluit van een dorpsgeld 
in de vorm van een zware huisgeldschatting aanvaard had, de burgerij daar 
in een andere vorm uiteindelijk eveneens aan zou moeten bijdragen, te weten 
door middel van uitgifte van rentebrieven door de stedelijke overheid aan 
de burgerij, die aldus tot het verstrekken van leningen verplicht werd. Zelfs 
een vermogensheffing was niet ondenkbaar. Ook accijnsverhogingen behoor
den in zo'n geval altijd tot ditzelfde complex fiscale maatregelen ten behoe
ve van de schuld van de Staten. 
De Staten maakten echter vooreerst nog geen haast met het opstellen van 
de definitieve raming van de huisgeldheffing en het besluit tot doorvoering 
daarvan. 

48) In 1525 droeg eerst Goeyert van Voorde en daarna Goeyert van Roeyenborch de 
stadsbannier. 
49) Raads Dagelijks Boek 1525. fol. 5 ro. 14 febr. 
50) Van Asch van Wijck III, no. 110. 3 acril 1525. 
51) Raads Dagelijks Boek 1525. tol. 9 vo. 13 aoril. 
52) Raads Dagelijks Boek 1525, 21 april. 
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5. De toenadering van de kapittels tot de Utrechtse gilden 

Van Voorde en Zoudenbalch hadden het voorlopige ontwerp-huisgeld in de 
Staten aanvaard zonder voorafgaande toestemming van de gilden, zoals zij 
steeds in de stedelijke bestuurscolleges en in de Staten besluiten namen zon
der voorafgaande toestemming van de gilden. De kapittels meenden niet ten 
onrechte, dat zowel zij als de magistraat van Utrecht over deze belangrijke 
financiële kwestie wel eens moeilijkheden met de gilden konden krijgen. Zij 
zagen duidelijk, dat er in de stad drie heersende belangengroepen waren, die 
in wezen tegenover elkaar stonden: de kapittels zelf, de stadsmagistraat, en de 
gilden. De kwestie van de schattingsheffing zou het breekpunt kunnen wor
den, omdat de gilden al zoveel kritiek hadden op de kapittels en de stedelijke 
overheid, in het bijzonder op de Zoudenbalch-Van Voorde factie. 
In Utrecht hoorde men onder de burgerij de mening verkondigen, dat er al 
meer dan genoeg accijnzen betaald werden. Men verwees naar de kapittels met 
hun uitgestrekte goederen, en naar de ridderschap, die „als luie beesten" er 
maar goed van leefden, terwijl door de duurte van de levensmiddelen sedert 
1521 de ambachtslieden het slecht hadden en de allerarmsten er onder door 
gingen van ellende.53) De gilden hadden kritiek op de kapittels, en zij wezen de 
raadspolitiek van de hand. Zo eisten zij, dat de kapittels een even hoge bier
accijns zouden betalen als de burgers voor het surplus, dat zij meer verbruik
ten boven het hun toegestane accijnsvrije maximum. Accijnsvrijstelling voor 
de geestelijkheid inzake wijn schenken buiten toestemming van de stedelijke 
cijnsmeesters was laatstelijk in 1486 geregeld en verleend door de raad. Tn 1508 
had de raad het gereduceerd tarief voor de bieraccijns voor de geestelijkheid 
vastgesteld.54) In 1491 hadden de vijf kapittels een oorkonde opgesteld,55) waar
in zij onder meer verklaarden recht te hebben op vrijstelling van directe be
lastingen en accijnzen. Vele van dergelijke regelingen waren voortgekomen uit 
misbruiken betreffende vrijstelling of vermindering van accijnzen. Een mis
bruik was, dat burgers vaten wijn lieten opslaan in de kelders van woningen 
van geestelijken of geestelijke stichtingen, om zo aan de normale accijnshef
fing te ontkomen.56) Kanunniken dreven ook handel in graan, bier, en wijn, die 
zij accijnsvrij, of althans tegen lage accijnzen konden inslaan, en tegen de ge
wone marktprijs konden verkopen, zodat ze nog forse winsten maakten, en con
curreerden met bier- en wijntappers, en graanhandelaren in de stad. Bij de 
verbreiding van modernere ideeën over de privileges van de geestelijkheid, 
werd de vrijstelling van accijnzen in het algemeen als onbillijk beschouwd.57) 
De gilden protesteerden bovendien tegen de veel te hoge bieraccijns voor de 
burgers.58) Kortom, hoewel de kapittels, de ridderschap, en de stedelijke over
heid in april 1525 dezelfde financiële regeling voor het bijeen brengen van 

53) Lambertus Hortensius, pp. 18-20. 
54) Overvoorde-Joosting. De gilden van Utrecht II, p. 143 en p. 464. 
55) Domkapittel no. 3128. oorkonde van 1491. 
56) Maatregelen daartegen in 1510. Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht II. 
p . 465. 4 febr. 1510. 
57) J. S. Theissen. De regering van Karel V in de Noordelijke Nederlanden, p. 136. 
58) Lambertus Hortensius. p. 23. In 1524 hadden de gilden tevergeefs bij de raad aan
gedrongen op verlaging van de bieraccijns. 
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46.000 gulden verlangden, vonden de kapittels, gezien de hierboven op
gesomde grieven bij de burgers het thans zeer gewenst sympathie te winnen 
bij de gilden, hen op te zetten tegen de stedelijke raad, in het bijzonder tegen 
Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde, en aldus de aandacht van de gil
den af te leiden van hun grieven tegen de kapittels zelf. 
Vandaar dat op 20 april 1525 het Domkapittel, en de kapittels van Sint Pie-
ter en Sint Marie verklaarden,59) dat weliswaar krachtige financiële medewer
king van de Utrechtse magistraat en de gehele Utrechtse burgerij gewenst 
was bij het doorvoeren van de huisgeldschatting, maar dat mogelijke twee
dracht van de kapittels en de ridderschap met de Utrechtse gilden vermeden 
diende te worden. Daarom meenden de kapittels, dat ieder gilde afzonderlijk 
een afschrift diende te krijgen van het ontwerp-statenbesluit van huisgeldhef-
fingen ten behoeve van het bijeenbrengen van 50.000 gulden, met de 
oudere ontwerp-raming van de kapittel-meerderheid en de ridderschap van 
27 februari erbij gevoegd. Over de andere fiscale maatregelen in Utrecht en 
het Nedersticht, die altijd gelijktijdig genomen werden met de heffingen van 
huis- en morgengelden ten plattelande, beloofden de kapittels, dat na het de
finitieve besluit tot heffing van huisgeld, zijzelf, de abdijen, kloosters en le
den van de ridderschap, leningen aan de Staten zouden verstrekken door ren-
tebrieven te kopen. De kapittels betraden zelfs het terrein van de besluit
vorming van de stedelijke overheid, doordat zij bij voorbaat beloofden, dat 
in Utrecht alleen rijke burgers door verplichte rentekoop of vermogensheffing 
zouden moeten bijdragen. De „schamele" burgers en ambachtslieden behoef
den in geen enkele vorm een bijdrage te geven, en er zou rekening gehouden 
worden met de gevolgen van de watervloed van 1523 in het Nederkwartier 
van het Nedersticht en de hoge levensmiddelenprijzen. 

Door deze beloften haalden de kapittels de gilden naar zich toe, en bemoeiden 
zij zich bij voorbaat met de besluitvorming in de raad. Kanunniken en leden 
van de ridderschap keerden zich tegen een groot aantal magistraatsleden, 
en maakten gebruik van de gilden om een aanval te openen op het politiek 
beleid van de raad.60) fn de kapittels en de ridderschap waren er nog steeds 
velen, die van de stad en de Staten een meer Geldersgezinde politiek wens
ten, in tegenstelling tot de onzijdigheidspolitiek van de Utrechtse raad. 

6. De toenadering van leden van de ridderschap 
tot de gilden 

In Utrecht leefde de vrees, dat Karel van Gelre oorlog zou gaan voeren in 
het Nedersticht.61) Zijn sympathisanten in de stad verkeerden in ernstige 
moeilijkheden. Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde hadden de Gel
dersgezinde kopstukken uit de stad en het Nedersticht verbannen, onder wie 
Melis van Amstel en Mijnden, heer van Cronenburg.62) Dirck Bor van Ame-

59) Archief Domkapittel no. 2450. 20 april 1525. 
60) Lambertus Hortensius. p. 23. 
61) In februari 1525 Gelderse troepenbewegingen in het Nedersticht rond Utrecht. Van 
Asch van Wijck III, no. 99, 17 febr. 1525. 
62) Melis van Amstel en Mijnden was in 1513 aanstichter van onrust geweest. Hijzelf 
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rongen, Steven van Zuylen van der Haar, Christoffel van Weze en Gerrit van 
Zuylen van Nijevelt.63) Deze laatste heeft heel wat ontketend. Op 25 maart 
1525 richtte Gerrit van Zuylen van Nijevelt zich met een brief vol verwijten en 
kritiek betreffende de toestand in de stad Utrecht aan de Staten van het Ne-
dersticht en aan de gilden van Utrecht.6*) Wat betreft de statenpolitiek had 
hij kritiek op het plan tot huisgeldheffing ten behoeve van de 50.000 
gulden schuld aan Karel van Gelre. Hij vond het een eenzijdige belasting
druk die nadelig was voor de grondeigenaren en pachters, terwijl de vermo
gende rentetrekkers buiten de heffingen bleven.«8) Wat betreft de stad Utrecht 
dienden volgens hem Zoudenbalch en Van Voorde zich te verantwoorden 
voor hun uitgaven en politiek beleid in de oorlog van Utrecht tegen Floris 
van IJsselstein in 1511, in het bijzonder ook, hoe zij daarna de 105.000 gul
den schuld van de Staten door middel van morgengeldheffingen, huisgeldhef-
fingen, verhoogde territoriale accijnzen, en uitgifte van rentebrieven hadden 
weten te verminderen, totdat in 1520 alle schulden voldaan waren, zij het 
vooral over de ruggen van de plattelandsbevolking en de grondeigenaren. 
Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde waren de leiders van de oorlog 
van 1511 geweest, (waarin zij samen met Karel van Gelre tegen de heren van 
IJsselstein gestreden hadden) maar de totale afrekening en verantwoording 
had nooit plaats gevonden. 
Vervolgens meende Gerrit van Zuylen van Nijevelt, dat Evert Zoudenbalch 
als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams in 
1523 onvoldoende maatregelen had genomen tegen de doorbraak van de Lek
dijk Bovendams onder Schalkwijk ten gevolge van hoog opperwater, en dat 
hij herhaaldelijk gehandeld heeft in strijd met de Lekdijksbrief van 1323, ten 
nadele van de ingelanden, die te zwaar belast werden. Voorts meende Gerrit 
van Zuylen van Nijevelt ten onrechte verbannen te zijn. Hij hoopte, dat er 
spoedig een einde aan de macht van de Zoudenbalch-Van Voordekliek mocht 

komen. 
Deze brief zond hij naar de Staten en naar de Utrechtse gilden met voorbij
gaan van schepenen, raden en oversten. Hij meende echter, dat het effect ge
ring zou zijn, en de gevolgen van zijn kritiek alleen op zijn eigen hoofd zou
den neerkomen: 

„Een cluppel onder de hoenders, 
't is een cluppel in den blauwen sack". 

en zijn aanhangers werden in 1514 uit de stad verbannen. In 1514 namen zij wraak op de 
stad Utrecht door daden van geweldpleging en terreur op Utrechtse burgers. Raads Da
gelijks Boek 1514. fol. 74 ro. 13 juli. 
63) Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. VI. 2, nosi U34 
en 1344 8 jan. en 11 maart 1525; Van Asch van Wijck III no. 104. 13 maart 1525. Op 11 
maart 1525 heeft Karel van Gelre aan Utrecht geschreven, dat Goeyert van Voorde en 
Evert Zoudenbalch de svmDathisanten van Karel van Gelre in Utrecht, ofwel verbannen 
ofwel in een slecht daglicht gesteld hadden. De raad nam het echter op voor Zoudenbalch 
en Van Voorde; Raads Dagelijks Boek 1525. fol. 6 vo. 20 maart 1525. 
64) Van Asch van Wiick III, no. 109. 25 maart 1525. 
65) Gerrit van Zuylen van Nyevelt zag hierbij over het hoofd, dat over het algemeen 
gelijktijdig met de plattelandsschattingen in de steden de overheid vele burgers verplichtte 
tot het sluiten van leningen in de vorm van uitgifte van rentebrieven. 
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De brief van Gerrit van Zuylen van Nijevelt kwam op maandag 27 maart 1525 
eerst in de Staten in behandeling ,;,i), waar toen harde woorden vielen tussen 
de Utrechtse gedeputeerde Evert Zoudenbälch en de zoons van Gerrit van Zuy
len van Nijevelt. Een dag later brachten de gilden de brief in de Utrechtse 
raad in behandeling, waar de klachten en beschuldigingen van Gerrit van Zuy
len van Nijevelt van de hand gewezen werden.67) De gilden konden niet an
ders dan het afwijzende standpunt van de raad delen.68) De raad maakte bo
vendien een regeling om te voorkomen, dat de gilden voortaan schriftelijk 
zelfstandige politieke contacten buiten Utrecht zouden onderhouden e9). 
De betrekkingen tussen de stedelijke overheid en de gilden verslechterden 
hierdoor. De gilden achtten zich in toenemende mate politiek onmondig, en 
daar maakten leden van de ridderschap gebruik van. 
De greep van de ridderschap op de Utrechtse gilden was nog versterkt, door
dat in het Bakkersgilde en het Brouwersgilde niet alleen leden van het ste
delijk patriciaat, maar vooral ook leden van de ridderschap die in Utrecht 
woonden, doorgedrongen waren en beide gilden beheersten. 

7. De gilden en het beleid van de raad sinds 1521 jl522 

De argwaan van de gilden tegen het beleid van de raad werd door de kapit
tels en leden van de ridderschap in maart en april 1525 gestimuleerd. Zij spra
ken over rekenschap en verantwoording over de laatste 14 jaar. Er waren zwa
re schulden geweest. Waren die wel afgelost? Zo ja, was dat dan niet over 
de ruggen van de burgerij gegaan? Waren de leden van de stedelijke colleges 
wel integer? Alle politieke en financiële kwesties behandelden de oversten, 
schepenen en raden in het verborgene zonder medewerking van de gilden. 
Kanunniken en leden van de ridderschap wezen de gilden op het huns inziens 
onjuiste raadsbeleid sedert 1511. 
De gilden konden echter beter weten. In 1521 waren de meeste schulden die 
afkomstig waren uit de IJsselsteinse oorlog van 1511, afgelost. En verder had
den schepenen, raden en oversten van Utrecht alleen nog op 3 februari 
1522 met toestemming van de gilden opnieuw lijfrentebrieven uitgegeven, in 
het bijzonder aan Utrechtse burgers, en slechts ter waarde van de in 1520/ 
1521 geëigende lijfrentebetalingen 70). 
Het aangaan van deze leningen in 1522 was noodzakelijk geweest. De feeste
lijke koren- en brooduitdelingen aan de armen ter gelegenheid van de paus
keuze van de Utrechter Adriaan Florenszoon Boeyens die zich Adriaan VI 

66) Gemeente archief Utrecht no. 825, brief van 30 maart 1525. 
67) Op 29 maart werd een concerit-antwoordbrief van deze strekking voor Gerrit van 
Zuylen van Nijevelt opgesteld. Raads Dagelijks Boek 1525. fol. 7 vo 29 maart Door 
deze kwestie waren de Utrechtse oversten op 28 maart 1525 in de Staten veel te laat geko
men voor de verdere besprekingen over de omslag van 50.000 gulden over het plat
teland. r 

68) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 8 ro. 29 maart 1525. 
69) J. C Overyoorde en J. G. Ch. Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528 I. Werken 
Oude Vaderlandsche Recht. Eerste reeks no. 19. 's-Gravenhage 1897. no. 201. 29 maart 

70) Raads Dagelijks Boek 1522, fol. 234 vo. 23 jan. en 3 febr. O D grond van deze le
ningen diende de stad jaarlijks 3624 lb. aan rentebetalingen uit te geven. 
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noemde, hadden veel gekostT1), evenals een Utrechts gezantschap naar hem en 
de Curie te Rome. Door verlaging van de bieraccijns had de verpachtingssom 
in 1521 aanzienlijk minder opgebracht dan de voorafgaande jaren. Er waren 
hoge proceskosten in het geding over rechten van de heer van Brederode. 
Voorts waren er in 1520/1521 herstelwerkzaamheden geweest aan bruggen, 
in het bijzonder aan de Weerdbrug, en het uitdiepen van waterlopen in en rond 
de stad, en herstelwerkzaamheden aan de Steenstraat naar De Bilt.72) Daarom 
achtte de regentenfactie rond Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde 
een strak beleid noodzakelijk, en wilde zij zeker de accijnzen niet verlagen. 
Oversten, schepenen en raden onderkenden lang niet allen de ernst van de on
tevreden stemming in de stad bij de gilden die tegen de raad opgezet wer
den door de kapittels en de ridderschap. Door hun grieven tegen de stede
lijke bestuurscolleges samen te voegen, vormden de kapittels, leden van de 
ridderschap in Utrecht, en de gilden een confoederatio. Dit was in wezen 
een monsterverbond. Kapittels en ridderschap hielden zich wat op de ach
tergrond, en lieten het aan de gilden over, om zich met hun grieven omtrent 
te hoge accijnzen en verminderde politieke invloed openlijk en duidelijk te 
keren tegen Evert Zoudenbalch, Goeyert van Voorde en hun medestanders 
in de stedelijke bestuurscolleges. 
Ten behoeve van leden van de ridderschap voegden de gilden er de eis aan 
toe, om de bannelingen weer in de stad en het Nedersticht toe te laten.73) 

8. Het vertrek van Evert Zoudenbalch en 
Goeyert van Voorde 

Star verzette Evert Zoudenbalch zich er tegen om de grieven van de gilden 
door de raad te laten inwilligen, omdat hij verlaging van de accijnzen en toe
lating van bannelingen in de stad ongemotiveerd achtte, en zijn eigen poli
tiek beleid het enige juiste vond. Toch voorzag hij een ernstig conflict met 
de burgerij en zelfs één of meerdere burgercommoties, als hij aan zijn autori
tair beleid, dat gericht was op neutraliteit en verbetering van de openbare 
financiën, bleef vasthouden. 
Op zondag 23 april 1525 hebben de ouderlieden van de gilden aan Evert 
Zoudenbalch meegedeeld, dat hun twee voornaamste eisen betreffende ver
laging van de accijnzen en toelating van ballingen door de schepenen, ra
den en oversten ingewilligd moesten worden, anders zouden de gilden een 
volksbeweging ontketenen. Evert Zoudenbalch meende aan hun eisen geen 
gehoor te kunnen geven, maar hij deinsde er ook voor terug om het te laten 
aankomen op de ontketening van een gildencommotie en de onvermijdelijke 
bestrijding daarvan achtte hij al even onverantwoordelijk en heilloos.74) Hij 

71) Dodt van Flensburg 111. p . 209. , , , , t M , m l l 

721 De aanliggende grond- en huiseigenaren langs de Steenstraat buiten de Wittevrou-
wenpoort hadden in 1520 en 1521 van bisschop Philips van Bourgondw opdracht gekre
gen te delen in de reparatiekosten van de stad Utrecht. t ' e W v « -
73) J G Ch. Joosting. Charters betreffende de gildenbeweging te Utrecht m 1525, Ver
slagen en Mededeelingen Oude;Vaderlandsche Recht. dl. 4, 1:961, p. 501. 
74) Lambertus Hortensius. pp. 23-24. 
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meende de enige juiste konsekwentie te moeten trekken. Samen met Goeyert 
van Voorde verliet hij nog diezelfde dag Utrecht, en legde zijn verantwoor
delijkheden neer.75) En zo waren de twee magistraten weg, die de eenheid in 
de stad strak hadden weten te bewaren. De conflicten konden nu tot een uit
barsting komen. 
Goeyert van Roeyenborch, een medestander van Evert Zoudenbalch, had 
echter verklaard: 

„lek wilt avontueren 
ende blijven bij den borgheren".75) 

Dit zei hij de volgende dag ook tegen de leiders van de commotie uit het 
Bijlhouwers- en Smedengilde. Het hielp hem echter niet, hij werd toch voor 
altijd uit de stedelijke bestuurscolleges geweerd. 
Lambertus Hortensius (1500-1574), de geschiedschrijver van de ondergang 
van het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht en van de gebeurtenis
sen in het Nedersticht tussen 1524 en 1528 was van 1527 tot 1534 praeceptor 
aan de St. Hiëronymusschool te Utrecht geweest. Hij was goed op de hoogte 
van de gebeurtenissen sedert 1524. En vooral het vertrek van Zoudenbalch en 
Van Voorde had diepe indruk op hem gemaakt. In 1572 was hij rector van de 
Latijnse school te Naarden, waar een groot deel van de bevolking zich 
verzette tegen burgemeester Jan Aartsen Lap en zijn neef de schout Lambert 
Lap, die de magistraat beheersten, de Spaanse stadhouder van Holland Ma-
ximiliaan de Bossu getrouw bleven, en alle, ook de fiscale, ordonnanties van 
Philips II doorvoerden. Toen het gewone volk in augustus 1572 toch geuzen-
troepen in Naarden liet, verlieten burgemeester Jan Aartsen Lap en de schout 
Lambert Lap de stad. Lambertus Hortensius wees hen op het onverantwoor
delijke van hun handelen, en noemde als voorbeeld de gebeurtenissen te 
Utrecht in 1525. Na het vertrek van Zoudenbalch en Van Voorde was het uit 
geweest met de rust en de orde, de ene burgercommotie na de andere ont
stond, en de Utrechtse burgertwisten hadden de ondergang van de temporali-
teit bevorderd.76). Inderdaad ontstond ook te Naarden in 1572 na het vertrek 
van de burgemeester en de schout grote verwarring, en dit bevorderde tenslot
te door gebrek aan eensgezinde verdediging en diplomatieke onderhandelin
gen, de inneming en het bloedbad van Naarden in december 1572 door de 
troepen van Don Frederik. 

9. De gildenbeweging van april 1525 

Op maandag 24 april 1525 besloot de raad van Utrecht eigener beweging 
aan de eisen van de gilden tegemoet te komen. Er werd een commissie inge
steld om de accijnzen te verlichten.77) Adellijke bannelingen die met Karel 

75) S Muller Fz.. Gedenkschriften van jhr. Herberen van Mijnden. Bijdr. Meded Hist 
Gen.. dl. 11, 1888, p. 24. 
76) Hortensius over de opkomst en de ondergang van Naarden, met vertaling en aan
tekeningen van prof. Peerlkamp, en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk Werken Hist 
Gen.. nieuwe reeks. 5. 1866, p. 101. 
77) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 9 vo. 24 april 1525; Gedenkschriften Herberen van 
Mijnden p. 24. Het was een raadsvergadering zonder het luiden van de raadsklok om 
aandacht en commotie te vermijden. 
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van Gelre sympathiseerden en veroordeeld waren in verband met hun opposi
tie tegen het regiem van Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde, maar 
grote aanhang in de stad hadden, mochten Utrecht weer binnenkomen.78) 
Maar de raadsbesluiten waren te laat genomen. Toen schepenen, raden en 
oversten na afloop van de vergadering over de Plaats kwamen, ontstond een 
commotie van kanunniken, leden van de ridderschap, en het Bijlhouwers- en 
Smedengilde, die optraden namens de andere gilden en gewapend op de Plaats 
verschenen. Door bemiddeling van Jacob van Amstel en Mijnden, raad en 
hofmeester van de elect en tevens zijn stadhouder op Bisschopshof, en door 
hem naar de volksbeweging gezonden, kreeg de klerk van het Bijlhouwers-
gilde namens alle gilden de gelegenheid een lijst van eisen van Hasenberch af 
te publiceren.79) 

De inhoud hiervan luidde: 
— 1. Vrijheid en beveiliging voor allen te Utrecht, rijk of arm, geprivile

gieerd of niet. 
— 2. Handhaving van de bieraccijns, maar dan wel op een lager en meer 

aanvaardbaar niveau. 
— 3. De geestelijkheid diende dezelfde even hoge accijnzen te betalen als de 

burgers voor het surplus dat de geestelijkheid aan accijnsbelaste goede
ren gebruikte boven het maximumverbruik, dat hen tegen gereduceerd 
tarief toegestaan was, of waarvoor zij geheel vrijgesteld waren van 
accijnsheffingen. 

— 4. De raad diende afgezet te worden, de nieuwe raad moest gekozen wor
den uit de gemene gilden, maar er mochten geen leden van de ridder
schap in, en evenmin leden van het Bakkers- en Brouwersgilde, die im
mers door enkele leden van de ridderschap beheerst werden. Dit was 
overigens al dadelijk een wrijfpunt tussen ridderschap en gilden. 

— 5 Evert Zoudenbalch, Goeyert van Voorde Henricszoon en Goeyert van 
Roeyenborch mochten nooit meer in de stedelijke bestuurscolleges 

zitting krijgen. 
— 6 Aan de gilden diende verantwoording gegeven te worden over het ge

hele financiële beheer, in het bijzonder ook over de buitengewone las
ten, de schulden, en de afbetaling daarvan sedert de IJsselsteinse oor
log van 1511. 

— 7 De stadssleutels kwamen in handen van een commissie uit het Bijlhou-
wersgilde en het Smedengilde, de voornaamste aanstichters van de 
commotie. 

Voorts verzochten de kapittels, de ridderschap en de gilden aan de elect om 
naar Utrecht te komen, de eisen en ontwerp-bestuursmaatregelen van de gil
den goed te keuren, de wetsverzetting die de volgende dag zou komen, te 

78} Het waren Melis van Amstel en Mijnden, heer van Cronenburg. Gerrit van Zuylen 
van Nijevelt. Steven van Zuylen van der Haar. Christoffel van Weze en D.rck Bor van 
Amerongen.. Raads Dagelijks Boek 1525. 24 april, fol. 10 ro . 
79) Raids Dagelijks Boek 1525. fol. 10 ro. 24 april. De eisen zijn afgedrukt in Over-
voorde en Joostlng. De gilden van Utrecht tot 1528, I, pp. 130-132; Dodt van Flensburg 
I. p. 41. 
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aanvaarden, en samen met de nieuwe bestuurscolleges aan de ontwerp-maat-
regelen rechtskracht te geven. 
De elect kwam nog diezelfde avond met twee ruiterafdelingen in de stad.80) 
Jacob van Amstel en Mijnden stelde zich namens hem aan het hoofd van de 
confoederatio tot aan de raadsvergadering van de volgende dag, 25 april, 
het feest van Sint Marcus.81) Naast Jacob van Amstel en Mijnden en de 
ouderlieden van het Bijlhouwers en het Smedengilde, waren ook Cornells van 
Zuylen van Nijevelt (de zoon van de balling Gerrit van Zuylen van Nije-
velt), de domkanunniken Marcus van Weze en Adriaan van Renesse, en Ste
ven van Rumelaer,82) de leiders van de commotie. Lambertus Hortensius be
schrijft in de oratio directa en naar het voorbeeld van de rhetorische stijl van 
Livius, hoe Jacob van Amstel en Mijnden een galmende toespraak gehou
den zou hebben tot de burgers die voor het Raadhuis bijeen waren. Hij keer
de zich fel tegen het regiem Zoudenbalch-Van Voorde, en maakte de eisen 
van de gilden tot de zijne.83) 

De kapittels en leden van de ridderschap hadden geen deel aan de wetsver-
zetting op 25 april, en de bekrachtiging van de gildeneisen op 26 april. De 
gilden en de nieuwe magistraat hadden daarvoor wel het gezag en de mede
werking van de elect Hendrik van Beieren nodig. Op dinsdag 25 april heb
ben gedeputeerden van de gilden bij monde van de stadssecretaris Valentijn 
van der Voort aan de elect op Bisschopshof en aan zijn raden de eisen van 
de gilden van de vorige dag voorgelegd, met het verzoek er mee in te stem
men, en op de handhaving daarvan toe te zien. De raden van de elect Jacob 
van Amstel en Mijnden, Adriaan van Rede, Frederik van Seldenneck heer van 
Zuylenstein, en rentmeester Gijsbert van Hardenbroeck beraadden zich hier
over. Jacob van Amstel en Mijnden antwoordde namens de elect, dat de raad 
van de elect er mee instemde, en de elect zelf dit advies overnam, met de wijzi
ging dat de rekeningen sedert 1511 niet alleen door de gilden, maar ook door 
gedeputeerde van de Staten gecontroleerd dienden te worden.84) 
Na dit bezoek aan Bisschopshof hebben de gilden de wet verzet.85) De gilden 
kozen elk twee oudermannen die op hun beurt de cameraars benoemden.se) De 

80) Utrechtse rek. 1525 II: ..Doe die yerste oploep was. soe hebben lan Volkerszoon 
ende Vredenck zijn brueder elcx mit enen wagen gevoert den gescicten van den gilden 
aen mijn genadige heer van Utrecht tot Wijck om zijn genaden te begeeren te willen ko
men, elcx enen gulden belieft". Hortensius vroeg zich af. waarom de elect zo snel naar 
Utrecht kwam. De elect was bang voor de radicalisering van de gildencommotie, en hij 
wilde rrn de stad met behulp van kapittels en ridderschap in zijn macht houden, zodat 
hij veel met hun overlegde. Hortensius D. 29. 
81) Hortensius, p. 24. 
82) Hortensius, o, 25. 
83) Hortensius, p. 26-29. 
84) Raads Dagelijks Boek 1525. 25 aoril. fol. 10 vo. 
85) Joosting. Charters gildenbeweging, p . 502. Het was een bewijs, dat de eisen van het 
Bijlhouwers en Smedengilde gedeeld werden door de overige gilden. Bij gelegenheid van 
deze wetsverzetting werden zeven votief-missen ter ere van de H. Geest gelezen (misfor
mulier: ..Spiritus Domini"). Zo belangrijk vond men dit. dat hiervoor het feest van Sint 
Marcus moest wijken, Utrechtse rek. 1525 II, fol. 6 vo. 25 april: ..Van 7 missen te doen 
van den Heylighen Geest, alsoe doen die ganse rait verandert ende die oversten offgeset 
worden, te weten van elcke misse 1 Ib., facit 7 lb 
86) Raads Dagel. Boek 1525. fol. 13 ro. 25 april. Gameraars werden Goesen van Scayck 
Jacob Jacobsszn. in Luttekenhuys, en Goeyert Willemszoon in de Clocke. Jacob Ja-
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raad die sedert 2 februari de stad regeerde, werd door de gilden afgezet, en de 
nieuwe oudermannen van de gilden kozen 24 raden en 12 schepenen. Van die 
24 raden waren er nog 6 over van de raadsverkiezing van 2 februari; 8 kon
den echt gelden als representanten, als vooraanstaande leden van de gilden, 
hetzij omdat zij onderman waren geweest, hetzij omdat zij in hun gilden een 
belangrijke plaats innamen, van die 24 raden had reeds 14 man eerder deel 
uitgemaakt van een van de stedelijke bestuurscolleges ten tijde van het be
wind van Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde. Van de 12 nieuwe 
schepenen waren er nog 3 over van de schepenverkiezing van 2 februari; 4 
golden als exponenten van de gilden; 8 hadden sedert 1521 reeds eerder een 
magistraatsfunctie bekleed. In de plaats van de oudraad kozen de gilden 42 
meentemannen, te weten uit elk gilde twee personen,*") die de stad, de raad, 
en de gilden „ten beste moesten raden". 
Alle magistraatsleden werden aan de elect op Bisschopshof voorgesteld, die 
hen overigens niet in functie behoefde te confirmeren. De schepenen dien
den hun eed ten overstaan van de domdeken af te leggen,»8) en alle magi
straatsleden dienden hun eed af te leggen aan gecommitteerden van de gil
den twee uit ieder gilded) Oversten werden Adam van Diemen als raads-
burgemeester, Goeyert de Coninck als schepenburgemeester,«») Gerrit Foeyt 
en Johan van Voirde als overste-ouderlieden van de gilden. 
De nieuwe schepenen, raden en oversten maakten onmiddellijk de gilden-
eisen zoals die door Bijlhouwers en Smeden de vorige dag geformuleerd 
waren, vanaf het Schepenhuis aan alle burgers bekend in de vorm van een 
officiële ontwerp-ordonnantie, waarvan de elect en ieder gilde een afschrift 
kregen.91) 

10. De goedkeuring en beoorkonding van de gildenehen 
door de elect en de nieuwe magistraat 

Op 26 april 1525 stelden de elect Hendrik van Beieren en burgemeesteren, 
schepenen en raden van Utrecht een oorkonde op,9*) waarin zij behoudens 

cobsszn van Luttekenhuys begon een nieuwe tweede cameraarsrekening o p 24 april 
1525 vermits die veranderinge van den rade. ende dat e c k d,e cameraer doe otfgeset 
worden" O D 24 acril legden zij ook de eed af. Raads Dagehiks Boek, fol. 16 ro. 
87) Raads Dageï Boek 1525. fol. 14 vo. 25 april: ..Deze nabescreven 42 meentemannen 
zijn gesteh in de stede van den ouden raide, ende hebben en seilen mede te ra.de comen 
als die raitklock luvt". 
88) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 11 ro. 25 april. 
89) Joosting. Charters gildenbeweging, p. 502 en 503. 
901 Hii kreeg de stadsbannier in beheer. . 
91 Utrechtse rek. 1525 II. 25 anril: „Soe heeft Cornells Henncksz. een ontwerp gemaict 
voer den twee gilden, ende dairnae openbaer gekundicht van Scepenhuys voer alle de ge
meen borgeren ende uut beveel 23 cedulen dair uut gescreven. voer mijn genedigen 
hTer ende allen gemeen gilden". Voorts werd een huishoudelijk reglement voor de ver
gaderingen vastgfsteld. De aanhef van de besluiten luidde sedert dit ogenblik: „Sleten 
sceoenen raide ende oudermanne mitten meentemanne van allen gilden dat . . . 
92) Joosting. Charters gildenbeweging, p. 505 vlg. I. Oorkonde van 26 april 1525. Ten 
behoeve van de elect, de magistraat en de 21 gilden werden 23 grossen gemaakt. De elect 
was 1 mei 1525 nog in Utrecht. Utrechtse rek. II 1525. 
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één zeer belangrijke uitzondering, rechtsgeldigheid gaven aan de eisen van 
de gilden.93) De inhoud hiervan luidde: 
— 1. Vrijheid en beveiliging voor allen in Utrecht: rijk en arm, geprivile

gieerd of niet. 
— 2. Handhaving van de bieraccijns op een aanvaardbaar niveau.94) 
— 3. (Is vervallen en werd niet opgenomen in de grossen.) 
— 4. Uitgifte van lijf- en erfrentebrieven alleen met toestemming van de 

gilden. 
— 5. De magistraatsverkiezing van 25 april werd bevestigd en gewettigd. 
— 6. Evert Zoudenbalch, Goeyert van Voorde Henricszoon en Goeyert 

van Roeyenborch mochten nooit meer in stedelijke bestuurscolleges 
ziting krijgen.95) Op 5 mei 1525 werden Evert Zoudenbalch en Goe
yert van Voorde verbannen volgens besluit van schepenen, raden, 
oudermannen, en meentemannen.96) 

— 7. Aan de gilden diende verantwoording gegeven te worden van het ge
hele financiële beheer, in het bijzonder ook van de buitengewone 
lasten en schulden, en de afbetaling daarvan sedert de oorlog van 
Utrecht tegen IJsselstein in 1511.97) 

— 8. De stadssleutels kwamen onder toezicht van de oudermannen van het 
Bijlhouwers- en het Smedengilde, en 16 gecommitteerden van de an
dere gilden, die aangewezen zouden worden door de oversten. 

— 9. Leden van het Bakkers- en het Brouwersgilde, waarin nogal wat le
den van de ridderschap die te Utrecht woonachtig waren zaten, 
mochten niet in de magistraat gekozen worden. 

— 10. De gemene ouderlieden van de gilden kozen voortaan de cameraars. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, werd het belangrijke artikel 3 van de eisen 

93) Vergelijk hiervóór par. 9. 
94) Nader geregeld op 27 april 1525. Op elk vat bier kwam een accijns van twee pond, 
de burgers dienden 5 stuivers te betalen, de tappers $y2 stuiver. Raads Dagelijks Boek 
27 april 1525, fol. 16 ro. Op 28 april hebben schepenen, raden, ouderlieden. en meente
mannen besloten, dat on het bier, dat van buiten de stad ingevoerd werd. omiddellijk 
accijns betaald diende te worden. Raads Dagelijks Boek 1525, 28 april, fol. 16 vo., 2 
mei, 17 ro. 
95) Op 2 mei 1525 maakte de raad bekend, dat Utrechters niet uit eigen beweging brie
ven mochten schrijven of mochten reizen naar Zoudenbalch en Van Voorde, die de stad 
uitgevlucht waren. Buurspraak Boek Utrecht, 1525, 2 mei, fol. 34 ro. 
96) Schepenen, raden, oudermannen en meentemannen beschuldigen Evert Zouden
balch ervan, dat hij in strijd met de stedelijke privileges en ..plebisciten" als burgemeester 
van Utrecht tevens dijkgraaf van het Hoogheemraadschan van de Lekdijk Bovendams 
was gebleven. Hij zou schuld hebben aan de doorbraak van de Lekdijk ter hoogte van 
Schalkwijk in 1523. omdat hij al jaren steekpenningen en zwijggeld ontvangen zou heb
ben van sommige ingelanden, zodat hij stilzwijgend zou hebben toegelaten dat zij hun 
phcht verzaakten. Goeyert van Voorde werd ervan beschuldigd, dat hij bij de elect op 
maatregelen aangedrongen had. die in strijd waren met raadsbesluiten, hoewel hij aan 
de elect het tegendeel verzekerd had. In 1528 werden beide ballingen weer in de stad ioe-
gelaten. Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 17 vo. 5 mei. 
9 7 \ °PA2 m e i 1 5 2 5 W e r d e e n c o m m i s s i e ingesteld, die bestond uit 4 leden van de nieuwe 
raad en 4 van de meentemannen, en die als taak kreeg alle rekeningen sedert 1511 te con
troleren. Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 17 vo. 2 mei 1525. Op het Oudermanhuis heeft 
deze commissie samen met de secretaris dagelijks gewerkt, 31 weken lang. Utrechtse rek 
1525 IL fol. 23 ro. 
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van de gilden niet overgenomen. Dit was de eis, dat de kapittels en de andere 
geestelijken dezelfde even hoge accijnzen dienden te betalen als de andere 
burgers voor het surplus, dat de geestelijkheid aan accijnsbelaste goederen ver
bruikte boven het maximum verbruik dat tegen gereduceerd tarief toegestaan 
was. De kapittels en andere geestelijke instellingen wilden deze bepaling slechts 
voor zes jaar aanvaarden en doorvoeren.98) Dit had tot gevolg, dat de raad 
en de meentemannen op 9 mei 1525 het artikel in zijn geheel hebben laten 
vervallen. 
Deze gildenbrief van 25 april 1525 gaven de elect en de raad van Utrecht op 
10 mei 1525 aan het college van meentemannen ter lezing, die de inhoud 
goedkeurden, zodat daarna de elect op Duurstede en de stedelijke overheid 
de grossen zegelden.99) En de gilden beloofden deze gildenbrief samen met 
de elect en schepenen, raden en oversten te onderhouden. De raadsbesluiten 
kwamen voortaan op naam van „scepenen, raide ende oudermanne mitten 
meentemanne van allen gilden". 
Op 27 april 1525 is volgens besluit van de gecommitteerden uit de gilden 
bepaald, dat ter stabilisering van de stedelijke schuldenlast de magistraat geen 
lijf- en erfrenten meer diende uit te geven.100) Om meer geld te krijgen werd 
op 2 mei 1525 een loterij ingesteld.101) 
Burgers die door de raad verbannen waren ten tijde van Evert Zoudenbalch 
en Goeyert van Voorde, keerden op 11 mei 1525 weer in de stad terug. Het 
waren 46 personen, onder wie enkele vooraanstaanden uit de gilden.102) 

11. De gilden en de politiek van de raad en de kapittels op 
grond van de gildenbrief van 26 april 1525 

In de statenvergaderingen verschenen nu ook Utrechtse gedeputeerden van de 
meentemannen.103) 
Ten aanzien van Utrechts positie in de Staten besloten de oversten, de sche
penen, raden en meentemannen mee te werken aan de definitieve vaststel
ling van de directe belasting in de vorm van een huisgeldheffing door de Sta
ten ten behoeve van de 50.000 gulden, die de elect aan hertog Karel van 
Gelre moest afdragen. Vandaar dat Karel van Gelre een goede verstandhou-

98) Raads Dagelijks Boek Utrecht 1525. 25 april. fol. Uro . ..Om der willen die heeren 
nyet consenteren en wouden, dat se meer excijs geven zouden boven hoer taxe langer dan 
zess jaer, soe worde dat punt der heeren uten brieff gelaiten. die mijn genadige heere 
ende die stat den gilden van den muiten gaven". 
99) Raads Dagelijks Boek Utrecht 1525, fol. 18 ro., 10 mei; Utrechtse rek. 1525 II, 12 
mei; de charters van deze eerste gildenbrief van 1525 werden officieel uitgevaardigd op 
15 mei 1525. 
100) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 16 ro 27 april. 
101) Joost van Eyck. lid van het college van de Vijven, diende het gehele bedrag van de 
te ontwerpen loterij voor te schieten. Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 16 ro. 28 april. Van 
de bestaande lijf- en erfrenten hebben de raad en de meentemannen een nieuwe legger 
laten maken. Buursoraak Boek 1525, 5 mei. Ieder lot kostte twee stuiver. De prijzenwaar
de van het totaal "aantal te trekken loten bedroeg 2.000 gouden gulden. Raads Da
gelijks Boek 1525, fol. 17 vo. 2 mei. 
102) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 18 ro. 11 mei. 
103) Raads Dagelijks Boek 1525, fol 17 ro.. 2 mei. 
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ding wenste met de kapittels, de ridderschap, en het nieuwe bewind te 
Utrecht.1"4) 
Op 11 en 12 mei 1525 maakten de Staten van het Nedersticht een begin met 
de vaststelling van nieuwe kohieren voor de directe belastingen van morgen
geld en huisgeld.105) 
Ondanks de wetsverzetting en de gildenbrief heeft ook de nieuwe stedelijke 
overheid noodgedwongen in alle financiële kwesties de politieke lijn van het 
bewind van Evert Zoudenbalch en Goeyert van Voorde doorgetrokken. De 
kapittels behielden hun accijnsvrijstelling en hun gereduceerde tarieven. Land-
schattingen zouden toch uitgevaardigd worden, en de daaraan verbonden zwa
re fiscale maatregelen, zoals accijnsverhogingen in Utrecht, bleven dan on
vermijdelijk. 
De gilden behielden hun grieven,106) die des te zwaarder wogen, omdat hun 
politieke invloed aanzienlijk vergroot was. Ook de terugkeer van ballingen 
die er in hun ballingschap niet verdraagzamer op geworden waren, maakte 
de gilden roeriger. De confoederatio van gilden, raad en kapittels bezweek 
hieraan, en de nieuwe raad kon de beweging in de gilden niet gemakkelijk 
meer in de hand houden. In het bijzonder de ambachtslieden in de gilden 
oefenden zich steeds intensiever met de wapens. 
In de sanctie van de gildenbrief van 26 april stond wel,107) dat wijzigingen 
in de inhoud van de oorkonden alleen mogelijk waren als de elect, de raad, 
en de gilden gezamenlijk daartoe het besluit namen, maar de tegenstellingen 
verscherpten zich zozeer, dat in de tweede helft van mei 1525 de gilden in 
conflict kwamen met de kapittels, leden van de ridderschap, en met de ste
delijke bestuurscolleges die zijzelf aan de macht hadden helpen brengen. De 
tweede gildenbeweging zou radicaler van aard zijn dan de eerste. 

104) Utrechtse rek. 1525 II, 16 mei. 
105) Statenarchief no. 26*, Rhenen en Wijk aan de Staten, 11 en 12 mei 1525. 
106) Raads Dagelijks Boek 1525, fol. 11 ro.. 25 april: „wairomme die ghilden murmu
reerden". 
107) loosting. Charters gildenbeweging p. 507. sanctie van de oorkonde van 26 april 
1525. 
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