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Als wij S. Muller Fzns Regestenlijst van het Archief der Staten van Utrechtl) 
opslaan, zien wij daarin als nummer 1 de dijkbrief uit 1323 voor de Lekdijk 
Bovendams en als nummer 2 de Stichtse Landbrief uit 1375. En daarmee wil 
Muller de veertiende eeuw als afgedaan beschouwen voorzover het gaat over 
de Utrechtse Staten. In 1323 zijn „die gemene ecclesie ende die geestelijcke 
luyde ende dat ghemene lant ende die stadt van Utrecht" erbij betrokken, in 
1375 de „ecclesy, riddere, knechte ende steden van onsen Ghestichte van 
Utrecht". Het zijn befaamde stukken, vooral de Landbrief, die met recht de 
grondwet voor het Nedersticht is genoemd. Maar behalve dat wij aan twee 
oorkonden onvoldoende materiaal zouden hebben om een betoog over ons 
onderwerp op te bouwen, is er wel degelijk meer materiaal. Dat Muller dit niet 
heeft opgenomen is een.gevolg van zijn visie op het Staten-archief, een visie 
die consequenties heeft gehad voor de verdeling van het bronnenmateriaal 
over de verschillende door of onder leiding van Muller geordende archie
ven. Dat bij deze omvangrijke arbeid, op zichzelf een fenomenale prestatie, 
ook op dit punt fouten zijn gemaakt, valt slechts te betreuren. 
De tegenwoordige gemeente-archivaris J. E. A. L. Struick heeft, om maar een 
voorbeeld te noemen, onlangs nog gewezen op de betekenis van de gebeurtenis 
van 1328, toen bisschop Jan van Diest onder druk van de standenbeweging 
vier ridders en de vier oversten van de stad (de twee burgemeesters en de bei
de overste oudermannen van de gilden) in zijn raad opnam en beloofde zijn 
wereldlijke rechten in het Nedersticht (tussen Nude en Bodegraven) slechts in 
overleg met hen te zullen uitoefenen.2) En de oorkonde, gedateerd 31 augus
tus, bevindt zich zowel op het Utrechtse Rijksarchief als op het Gemeente
archief aldaar en is Muller bepaald niet onbekend geweest.3) 
Na Imminks uitgebreid en gedegen onderzoek, kort samengevat en aangevuld 

1) Regestenlijst van het Archief der Staten van Utrecht 1323-1528. 's-Gravenhage 1920. 
2) Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht/Antwerpen 1968, blz. 72; zie ook de bespre
king hierna. 
3) Zij is namelijk opgenomen in S. Muller Fzn.. Regesten van het archief der stad 
Utrecht. Utrecht 1896 (hierna aangeduid als Reg. Stad), nr. 159. en in S. Muller Fzn.. 
Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht 722-1528. dl I, Utrecht 1917 (Reg. 
bss.), nr. 585. Zie ook J. W. Berkelbach van der Sprenkel. Regesten van oorkonden be
treffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken H. G. 3e serie nr. 
66, Utrecht 1936 (Berk. Reg.), nr. 835. 
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door Enklaar,4) staat nu wel vast dat het ontstaan van de Staten van het Ne-
dersticht gezocht moet worden in een verdere ontwikkeling van de bisschop
pelijke grote raad, het kapittel-generaal. In deze raad zaten behalve de kanun
niken van de vijf Utrechtse kapittelkerken ook leken; het ridder-elcment in de 
raad is hier niet aan de orde, maar naast de „nobiles et ministeriales", zoals 
Wstinc de ridderschap noemt, waren er ook vertegenwoordigers van de stad 
Utrecht en - zij het later en minder sterk op de voorgrond tredend - van an
dere steden. In dit opstel zullen wij ons bezighouden met vragen als: wilden 
de bisschoppen de stad, eventueel de steden, in het overleg betrekken, de
den zij dit dus vrijwillig, om welke reden dan ook, of werd dit door de stad 
afgedwongen? Was er overeenstemming onder de burgers over de mede
werking aan het werk in deze standenvertegenwoordiging of ontstonden daar
over conflicten? En tenslotte: was het alleen Utrecht of is het beter te spreken 
van Utrecht en andere steden of misschien zelfs van „de steden"? Van te 
voren moet er echter reeds op gewezen worden dat het geenszins vaststaat dat 
wij op al deze vragen een bevredigend antwoord zullen krijgen: wij hebben 
te maken met officiële stukken, waarin slechts werd vastgelegd hetgeen be
paald was en waarin de mens gewoonlijk niet of nauwelijks zijn persoonlijke 
visie bloot kon leggen. 
In Duitsland bestaat in de kringen van de „geschichtliche Landeskunde" grote 
belangstelling voor het ontstaan van de Statenvergaderingen in de verschillen
de territoria. Zo werd in Konstanz, waar reeds jarenlang conferenties gehou
den worden over onderwerpen uit de Middeleeuwse geschiedenis, in 1967 en 
1968 gesproken over „Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert".5) 
Een van de sprekers, Professor Dr. F. Petri uit Bonn, behandelde de vorming 
en de structuur van de territoriale staten in het Noordwesten, waaronder hij 
het Noordzeegebied verstaat, van Vlaanderen tot de monding van de Wezer. 
Dat dit gebied aan Petri werd toevertrouwd, mag als vanzelfsprekend wor
den beschouwd door hen die op de hoogte zijn van zijn publikaties, waarvan 
een aantal herdrukt werd in „Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer 
Landes- und Volksforschung".6) En nadien had hij, opnieuw over ons land 
schrijvend,7) het kader al aangegeven waarbinnen dit opstel zijn plaats vindt: 
„Zugleich war sie (de stad Utrecht) die erste Stadt im niederländischen Nor
den, in der sich die Bürgerschaft auch politisch zur Geltung zu bringen ver
mochte: im Bunde mit den bischöflichen Ministerialen errang sie 1122 von 
Bischof Godebald die Anerkennung ihrer städtischen Privilegien; 1196 trat in 
ihr neben das Schöffenkollcgium das klassische Organ der kommunalen Selb
ständigkeit: der bürgerliche Rat. Wie in anderen niederländischen Territorien 

4) P. W. A. Immink. De wording van Staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen, 
Utrecht 1942. resp. D. Th. Enklaar. De Stichtse Landbrief van 1375. Med. Kon. Akad. v. 
Wet. afd. Lett., N.R. dl. 13 nr. 8, Amsterdam 1950. 
5) Gepubliceerd als Vorträge und Forschungen XIII en XIV; de bijdrage van Petri in 
dl. XIII, S. 383-483. 
6) Een negental opstellen van F. Petri en W. Jappe Alberts, Bijdragen van het Instituut 
voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht XXXII. Groningen 1962. 
7) In Handbuch der Kulturgeschichte, H. Kindermann - E. Thurnher. Zweite Abtei
lung: Kulturen der Völker. Die Kulturen der Niederlande und Skandinaviens. Konstanz 
1964, S. 86. 
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De Stichtse landbrief, 1375, verleend door bisschop Arnoud van 
Hoorn. 

erwies sich auch im Stift das Bürgertum als besonders wirksamer Förderer des 
ständischen Gedankens. Sein Ringen um die Teilnahme am Regiment war auch 
hier von Erfolg gekrönt: der Stichtse Landbrief vom Jahre 1375 brachte den 
Stiftsständen eine ähnliche Verbriefung ihrer Rechte, wie sie die Blijde Inkom-
ste im Jahre 1356 den Brabanter Ständen gegeben hatte." Met dit gegeven 
als uitganspunt en op basis van de reeds vermelde bronnenverzamelingen 
en literatuur 8) kan een poging gewaagd worden de rol van de stad Utrecht 
bij de totstandkoming van de Staten nader aan te geven. 
Algemeen bekend is hoe in het Duitse rijk het territorialiseringsproces in we
reldlijke gebieden van een bisschop gewoonlijk later op gang kwam dan el
ders, omdat de bisschoppen nu eenmaal geen erfopvolging kenden zoals bij
voorbeeld de graven. Hoezeer de koningen en keizers ook de bisschoppen had
den bevoordeeld, na het Concordaat van Worms en zeker na het einde 
van de macht der Hohenstaufen was hieraan een einde gekomen: voortaan 
moesten de bisschoppen maar zien hoe zij zich handhaafden tegenover wereld
lijke vorsten van de omringende gebieden. En nu kan men wel stellen dat er 
natuurlijk bisschoppen zijn geweest die door hun persoonlijke capaciteiten vol
ledig tegen deze opgave opgewassen waren, maar in de wereldlijke gebie
den van bisdommen moeten er zeker ook andere krachten aanwezig zijn ge
weest die de handhaving van een onafhankelijke positie op prijs hebben ge-

8) Een aantal van de genoemde oorkonden is afgedrukt in F. van Mieris. Groot Char-
terboek der graaven van Holland enz., dl. II en III. Vermeld moet in dit verband nog 
worden dat het niet toevallig is dat de schrijver van dit opstel ook de auteur is van Jan 
van Arkel. bisschop van Utrecht (Bijdragen I.M.G. XXXIV, Groningen 1970). 
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steld en die daar zware offers voor over hebben gehad, met name financiële. 
Anders zou een toch al gehavend gebied als het Nedersticht het achttienjarige 
bestuur of beter: het ontbreken van bestuur, van Jan van Diest waarschijnlijk 
niet overleefd hebben, toen Willem III van Holland en Reinoud II van Gelre 
samen het wereldlijk gebied van de bisschop bestuurden: de een het Neder-
de ander het Oversticht. Dat Jan van Arkel aan deze situatie een einde wist 
te maken is zeker niet alleen te danken aan zijn eigen prestaties en de partij
twisten in Holland en Gelre, maar ook aan de steun die hij van de bevolking, 
althans van een gedeelte daarvan, ontving. 
Tot dit gedeelte van de bevolking behoorde niet in de eerste plaats de ridder
schap. Heel wat ministerialengeslachten in het Nedersticht hadden connec
ties met Holland; hierbij moet bedacht worden dat de Hollandse graven tot de 
Stichtse „nobiles" hadden behoord en in het Nedersticht allerlei bezittingen 
hadden. Bovendien was het voor de notoire vechtersbazen heel aantrekkelijk 
te behoren tot de kring van Jan van Henegouwen, heer Van Beaumont, broe
der van Willem III, en later tot die van Willem IV. Als er dan ook nog de 
kans was op toewijzing van een ambt waaraan inkomsten verbonden waren, 
zoals kastelein van een Stichts slot, dat in de tweede helft van Jan van Diests 
regeringstijd ter begeving stond van de graaf, lijkt een verdere motivering 
overbodig. 

In het Nedersticht kon een bisschop die deze gang van zaken niet wenste te 
dulden daarom alleen steun verwachten van de kapittels en de steden. De ka
nunniken, door afkomst en positie rijk en machtig, vaak verwanten van het 
stadspatriciaat, behoorden van oudsher tot de grote raad van de bisschop, 
niet alleen in kerkelijke maar ook in wereldlijke zaken. Als een graaf de we
reldlijke macht zou overnemen, een graaf die van Den Haag uit het Neder
sticht zou besturen, zou hij wellicht de eerste tijd rekening houden met in het 
verkregen gebied gevestigde machthebbers, maar zou hij toch vermoedelijk 
de kapittels als hem van nature niet vertrouwde instanties zo snel mogelijk ter 
zijde trachten te schuiven. Dat zou het einde van de wereldlijke macht der 
kapittels betekenen, een reëel motief derhalve voor deze kapittels om te trach
ten het Nedersticht zelfstandig te houden en het tot een territorium te maken 
met bevestiging van hun eigen positie naast, eventueel tegenover de lands
heer. 

De steden, normaliter het derde bestanddeel van de Staten, dat was in het Ne
dersticht eigenlijk alleen Utrecht. Er waren meer plaatsen met stadsrecht: voor 
1300 zeker Amersfoort en Rhenen, daarna nog verscheidene andere, maar 
de stad Utrecht bleef geruime tijd een alleenstaande, of wellicht beter tegen
over de andere steden oppermachtige plaats innemen. Er zijn op dit punt 
allerlei vraagtekens te plaatsen: kwam het door die machtspositie van Utrecht 
dat het geruime tijd als enige stad toegelaten werd tot de bijeenkomsten die 
zich zouden ontwikkelen tot de standenvergadering? betekende het alleen-
staan van Utrecht een bewust zwak houden van het stedelijk element in die 
vergadering (de ene stad tegenover de vijf kapittels en de ieder voor zich 
optredende leden van de ridderschap)? en werd die eerst zwakke maar sinds 
ongeveer 1350 bepaald sterk geworden positie van Utrecht (juist de stad had 
de bisschop in staat gesteld zijn zware schulden voor een groot deel af te los-
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sen en daarvoor in ruil had de bisschop de stad natuurlijk van allerlei toe 
moeten staan) later weer binnen de perken gehouden door nieuwe steden als 
Eemnes stadsrecht te geven en Amersfoort en Rhenen tot standenvergaderin
gen toe te laten? 
In de eerste plaats willen wij nu nagaan hoe de stad Utrecht haar intrede 
kon doen in de bisschoppelijke grote raad en wanneer dit gebeurde. Een eer
ste teken zou men kunnen zien in door Enklaar genoemde oorkonden uit 
1196, 1204 en 1227,9) zeker in de laatste twee, waarin onder de getuigen bij 
respectievelijk een overeenkomst tussen de Hollandse graaf en de bisschop 
aangaande enige betwiste rechten en een uitspraak van de bisschop in een 
conflict tussen het kapittel van Sint-Marie en de heer uten Goye over tien
den, met name in het kerspel Houten gelegen, de eerste keer Utrechtse bur
gers en de tweede keer schout en schepenen van de stad genoemd wor
den.10) Of dit optreden in voor de dertiende eeuw nog tamelijk zeldzame ge
vallen zonder meer moet worden uitgelegd als een rechtens behoren van 
de stad tot de grote raad, lijkt mij nog niet zo zeker als Enklaar het wil doen 
voorkomen. Immink n ) wijst er, mijns inziens terecht, op dat de stad nog ge
ruime tijd alleen mocht optreden bij zeer belangrijke zaken en slechts aan
wezig was bij het totstandkomen van de uitspraak, zodat van gelijkgerechtigd
heid geen sprake was. Een aparte vermelding verdient de door Berkelbach 
van der Sprenkel beschreven gebeurtenis uit 1297, waarbij het burggraafschap 
van Montfoort als erfelijk wordt erkend door het leengerecht, hier bestaande 
uit vier ridders en vier Utrechtse schepenen;12) traden de schepenen op als 
vertegenwoordigers van de stedelijke regering, dan ligt de vergelijking met de 
regeling van 1328 voor de hand, toen Jan van Diest vier ridders en vier stads
bestuurders als zijn raden aanwees. 

Het zou een vanzelfsprekende zaak zijn als de beide beroemde gildenbrieven 
van 1304 en 1341 bepalingen bevatten betreffende het optreden van de stad 
naar buiten. Merkwaardigerwijs is dit echter niet het geval; in zijn tamelijk 
uitvoerige bespreking van de inhoud en de omstandigheden waaronder de bei
de brieven werden uitgevaardigd besteedt Vijlbrief 13) er geen aandacht aan, 
Berkelbach van der Sprenkel voor de eerste brief evenmin. In beide gaat het 
om een uiterst gedetailleerde regeling van interne zaken; de positie, de macht 
van de gilden in het stadsbestuur moet worden gevestigd respectievelijk be
vestigd, maar geen woord over de wijze waarop het stadsbestuur naast of te
genover de bisschop moet staan of over de verhouding tot andere steden, laat 
staan tot de andere standen. Interesseerden deze problemen de burgers soms 
niet? of hadden zij het voorlopig te druk met het uitvechten van de onder
linge machtsstrijd en redeneerden zij in de trant van: als er werkelijk belang
rijke kwesties komen op dit punt, zullen de stadsbestuurders toch altijd nog 

9) A.w., blz. 8 en noot 1. 
10) Het stuk van 1196 spreekt mij niet zo aan. omdat hier burgers van de stad partij 
waren. 
11) A.w.. blz. 58 e.V.. 64 e.V.. 132 e.v. 
12) Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305. Bijdragen I.M.G. IX. 
Utrecht 1923, blz. 80. 
13) I. Vijlbrief. Van anti-aristocratie tot democratie, Amsterdam 1950. 
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een beslissing ter zake moeten nemen en dan behoeft dat dus niet al van te vo
ren te worden geregeld. Dit laatste lijkt het meest met de waarheid overeen te 
komen, maar het is dan wel de vraag of men er, nu hieromtrent geen vastom
lijnde bepalingen werden opgesteld, op bedacht was dat een bisschop die enig 
besef had van zijn mogelijkheden de kans zou kunnen aangrijpen bij een me
ningsverschil binnen de stad die groep te steunen die hem het gunstigst ge
zind was. Als zo'n groep aan de macht gekomen was, zou dit op de politie
ke verhouding tussen bisschop en stad van invloed kunnen zijn. Wij zien zich 
iets van die aard voordoen in 1346: Lichtenbergers en Gunterlingen hebben on
enigheid, bisschop Jan van Arkel weet dat de Gunterlingen de vrienden van 
Holland zijn, hij steunt de Lichtenbergers en samen zien zij kans een aantal 
vijanden te verbannen. Het motief, zoals dat in een brief van het stadsbestuur 
aan de stad Brugge uiteen wordt gezet,14) was „verzet tegen de bisschop en 
de gilden, omdat zij de raad wilden afzetten en zelf het bestuur in handen wil
den nemen." Deze gang van zaken leert ons iets over de verhoudingen bin
nen de burgerij: er was duidelijk onderlinge verdeeldheid, al weten wij niet 
precies waarover. De mening dat de positie van de nogal patricisch ingestel
de raad in het geding was tegenover de gilden kan voor deze periode niet 
meer juist zijn, daar de gilden in 1341 hun positie in de raad hadden beves
tigd en versterkt. Was het alleen maar een strijd tussen elkaar de macht be
twistende families? Wij komen er bij gebrek aan gegevens niet uit, moeten 
het bij de constatering laten dat het gezien de ontwikkeling van de positie 
van de stad bevreemdend is, zeker voor 1341, dat de gildenbrieven geen 
bepalingen bevatten omtrent de stedelijke politiek en dat een handige bis
schop hiervan dankbaar kon profiteren. Berkelbach van der Sprenkel mag dan 
concluderen dat de gildenbrief van 1304 de basis werd voor de ontwikkeling 
van de stad in de veertiende eeuw, de brief was zeker niet de basis voor de rol 
van de stad bij de ontwikkeling van het kapittel-generaal tot Statenvergade
ring. 

Laten wij thans echter eerst in ogenschouw nemen op welke wijze die ont
wikkeling van de positie van de stad in de politieke verhoudingen blijkt. De 
reeds genoemde aanwezigheid van Utrechtse burgers bij belangrijke handelin
gen die in bisschoppelijke stukken wordt vermeld, bleef gehandhaafd, het 
bisschoppelijk archief bevat daarvan de nodige voorbeelden. Maar evenzeer 
konden de burgers ontbreken als de bisschop hun aanwezigheid kennelijk 
niet nodig achtte; zo was het bisschop Guy van Henegouwen in 1308 mogelijk 
een schenking van acht hoeven aan Vrouwenklooster bij Oostbroek te laten 
goedkeuren door drie geestelijken voor de ecclesie en door twee ridders.15) 
In hetzelfde jaar kon deze bisschop in het O versticht een dijkrecht vaststel
len buiten de steden om, en in 1311 achtte hij de tegenwoordigheid van de 
Domproost en enige ridders voldoende bij het rechtstreeks belenen van de 
graaf van Gelre met de Veluwe, met uitsluiting van de hertog van Brabant;16) 

14) S. Muller Fzn.. Catalogussen van de bij het Stadsarchief bewaarde Archieven. I, 
Utrecht 1913. nr. 9. 
15) Berk. Reg. nr. 104. 
16) Berk. Reg. nrs. 111 en 218. 
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beide zaken naar het schijnt toch duidelijke voorbeelden van kwesties waar 
de standen als zodanig bij hadden moeten zijn, maar waar in het eerste geval 
de Overstichtse steden en in het tweede geval Utrecht buiten gehouden wer
den. En de stad werd al evenmin gekend in de uitspraak van 1315 betreffen
de de hoge rechtspraak in het Nedersticht.17) Na Guy's dood in 1317 werd de 
stad echter weer wel betrokken bij de benoeming van Zweder van Abcoude tot 
voogd van het bisdom: de vijf kapittels wezen hem aan, de vazallen, de 
dienstmannen, en de burgers van de stad Utrecht keurden de keuze goed.18) 
Aangenomen mag worden dat de kapittels de stad erbij wilden betrekken, om
dat een bestuurder zonder de steun van de stad weinig kon uitrichten; de Over
stichtse steden konden overigens worden genegeerd; over eventuele persoon
lijke betrekkingen van de heer van Abcoude tot de stad Utrecht is mij verder 
niets bekend. Hoe het ook zij, de kapittels namen het initiatief en de stad kwam 
erbij, een gang van zaken die nog vaker in het verhaal zal blijken. 
De nieuwe bisschop, Frederik van Sierck, stond sterk onder invloed van Wil
lem III, de machtige graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland. In 1320 
wees de graaf de bisschop een aantal raadslieden aan, aan wier advies, met 
name betreffende een eventueel te beginnen oorlog, de bisschop zich zou hou
den; het waren geestelijken, ridders en enige dienaren van de graaf.19) Ruim 
een jaar later wees Willem III opnieuw raadslieden aan, ten dele andere, 
en naast geestelijken en ridders gingen ook drie Utrechtse burgers tot de ra
den behoren; bij Jan Boelen, Vembrecht van Composte lie en Jan, zoon van 
heer Rotaert is met nadruk de aanduiding „burgers van Utrecht" achter hun 
naam vermeld.20) Om welke reden in 1321 wel burgers als raden werden aan
gewezen en in 1320 niet, bleek niet na te gaan. Wij moeten ons overigens wel 
realiseren dat het hier niet gaat om de grote bisschoppelijke raad, het kapit
tel-generaal waaruit zich de Statenvergadering zou ontwikkelen, maar om, 
zoals Immink dat noemt, raden in enge zin, de persoonlijke adviseurs van de 
Landsheer en zijn getuigen in oorkonden. Gewoonlijk waren zij tevens leden 
van de grote raad, maar het is niet duidelijk of dit ook geldt voor de in 1321 
genoemde Utrechtse burgers. In elk geval ging het ook hier om een waarderen 
van de Utrechtse burgerij als een grootheid die niet meer over het hoofd te zien 
was. 

Een nieuw element in de ontwikkeling doet zich voor, als in 1322 de bis
schop verklaart samen met „de clesie van Utrecht, de gheystelike lüde (de 
kloosters) ente goede lüde van onser stat van Utrecht" te zijn overeengeko
men dat gezamenlijk de dijk bij de Nieuwervaart zal worden hersteld. Een 
commissie van acht personen, waarin de bisschop en elk der drie groepen 
twee leden aanwijzen, zal de gelden beheren die ook door de betrokkenen ge
lijkelijk zullen worden opgebracht.21) Er was geen sprake van dat de bis-

17) Berk. Reg. nr. 320. 
18) Berk. Reg. nr. 356. 
19) Berk Reg. nrs. 455-457. Zie ook Berkelbach van der Sprenkel. Bijdrage tot de 
kennis van kanselarij en raad der bisschopen van Utrecht in het begin van de veertiende 
eeuw. in Tijdschrift voor Geschiedenis 51 (1936), blz. 64-74. 
20) Berk. Reg. nr. 491. 
21) Berk. Reg. nr. 515; Reg. Stad nr. 137. 
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schop recht had gehad op deze financiële steun: „mit horen goeden wille ende 
niet van enichs rechts weghen maer omme groter noden ons lands". Op dit 
financiële aspect zal hierna in ander verband opnieuw de nadruk worden ge
legd; hier wil ik er reeds op wijzen dat beden toegestaan moesten worden 
door hen die ermee zouden worden bezwaard; omdat altijd het doel van zo'n 
verzoek om financiële steun werd opgegeven, konden de belanghebbenden in
vloed uitoefenen op de politiek van de landsheer: voor het ene doel kon men 
een bede weigeren en voor het andere doel een bede toestaan. Welnu, de stad 
Utrecht was rijk, zeker in staat een flinke bijdrage te leveren, en als de bis
schop in staat was een doel te formuleren dat de stad welgevallig was, dan 
zou de stad wel willen meewerken. En de stad had er nu niet bepaald belang 
bij de steeds sterker voelbare druk van Holland te verwelkomen, de stad zou 
dan ook in later tijd een landsheer die het Nedersticht van Holland trachtte los 
te maken zeker steunen. 
Een volgende stap werd gezet, toen na de dood van bisschop Frederik (20 
juli 1322) het Nedersticht bestuurd werd door de vijf kapittels. De stad Utrecht 
leende hun tweemaal een bedrag en kreeg daarvoor de eerste keer de aan de 
bisschop behorende waag en maat in het waaghuis als pand en de tweede keer 
vrijstelling van land- en watertollen voor haar burgers.22) Zowel de gekozen 
bisschop Jan van Bronkhorst als de door de paus benoemde Jan van Diest 
bevestigde deze overeenkomsten. 
Jan van Diest was door de paus benoemd op verzoek van Willem III; hij was 
volgens gezaghebbende auteurs de meest gewillige volgeling die de graaf zich 
maar kon wensen. Toen de elect eenmaal verklaard had dat hij zich steeds 
naar de raad van Willem zou gedragen,23) leverde hij daarmee in feite het Ne
dersticht aan Holland uit. In overleg met de graaf en zijn raden kwam op 12 
juli 1323 de dijkbrief over schouw en onderhoud van de Lekdijk Bovendams 
tot stand, die Muller als eerste stuk op zou nemen in zijn Statenarchief: de 
elect, de vijf kapittels („wi die ghemene ecclesi"), geestelijke lieden (wijbis
schop Jacob van Zuden en enige kloosters), het gemene land (vertegenwoor
digd door een aantal ridders en knapen) en de stad Utrecht (vertegenwoordigd 
door burgemeesters, schepenen en raad) treden hier gezamenlijk op;24) de 
term „drie Staten", door Muller in het regest van het Stadsarchief gebezigd, 
komt echter niet in de tekst voor. Het volgende stuk Lekdijk, ter bescherming 
van de Lopikerwaard, kreeg nog diezelfde maand een betere verzorging:25) 
met toestemming van zijn raad, de ecclesie, de goede lieden van den lande en 
de stad Utrecht en op advies van Willem III regelde hij de aanstelling en de 
verplichtingen van dijkgraaf en heemraden met in die streek gegoede heren 
als Jan van Beaumont, Gijsbrecht van Ysselstein en Rover van Montfoort. Dat 
deze regelingen nu net in de kraam van Holland pasten, interesseert ons hier 
minder dan dat kennelijk de stad niet meer gepasseerd kon worden als het ging 
om regelingen van deze aard. 

22) Reg. Stad nrs. 138. 139. 141. 142. 145. 
23) 22 mei 1323; Berk. Reg. nr. 567. 
24) Berk. Reg. nr. 575; Reg. bss, nrs. 457 en 462; Reg. Stad nr. 146; de laatste twee door 
Muller volgens Berkelbach onjuist gedateerd. 
25) Berk. Reg. nr. 577. 
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De stad Utrecht behoorde er duidelijk bij; dat blijkt ook uit de scheidsrechte-
lijke uitspraak uit 1324 van Reinoud van Gelre, de latere Reinoud II, aan
gaande de hoge rechtspraak van de bisschop tegenover de pretenties van Zwe-
der van Vianen: vier personen namens de kapittels, vier namens het land en 
vier namens de stad (Muller spreekt over gedeputeerden van de drie Staten, 
Immink juister over de bevoegdheid van het kapittel generaal tot oordelen 
over de jurisdictie) wezen het hoog gerecht aan de bisschop toe.26) Het is ech
ter niet geheel onmogelijk dat deze inmenging van de stad verband houdt 
met de oorkonde in het stadsarchief van dezelfde datum 27) waarin dezelfde 
Reinoud en de bisschop een uitspraak doen in een conflict tussen Utrecht en 
de heer van Vianen, waarin de stad duidelijk in het gelijk gesteld wordt. Een 
doorgestoken kaart, zo lijkt het. 

Van grote betekenis zou ongetwijfeld hebben moeten zijn de benoeming in 
1328 van vier ridders en vier Utrechtse burgers tot raden van de bisschop; 
Jan van Diest beloofde zijn wereldlijke rechten in het Nedersticht slechts in 
overleg met hen te zullen uitoefenen en buiten hen om geen enkele schout in 
dat gebied te benoemen.28) Nu was dat laatste een loze kreet, want hij had net 
een paar maanden tevoren een van deze ridders, Arnoud van Ysselstein, tot 
schout van Amersfoort benoemd.29) Waar het echter op aan komt is dat niet 
vier willekeurig door de bisschop gekozen Utrechtse burgers als raden zullen 
optrede! maar de twee burgemeesters en de twee overste oudermannen „soe 
wie dat zij zijn die van der stat raide", met andere woorden, de voornaamste 
functionarissen behoren qualitate qua tot de raden in engere zin van de bis
schop. Struick 30) ziet hier het eerste succes van de standen beweging bij de on
derdanen van het Sticht. Van daadwerkelijke medewerking van de stadsbe
stuurders aan de landsregering blijkt evenwel nergens, hoewel juist enige we
ken tevoren het stadsbestuur van Deventer de bisschop had verzocht een uit
spraak te doen in het conflict met Gelre, in overleg met ecclesi, goede luden en 
steden, met name Utrecht.31) Een optreden van de Utrechtse burger-vertegen
woordigers was dus van het begin af door andere onderdanen gewenst en zou 
dan ook voor de hand gelegen hebben; er is echter geen enkel bewijs dat het 
ook zover gekomen is. De bisschop kon bijvoorbeeld rustig de stad erbuiten 
laten toen hij in 1330 besloot tot de aankoop van Diepenheim en Dalen, 
inderdaad buiten het Nedersticht gelegen, maar wel aangekocht met toestem
ming van de vijf kapittels en van edelen en dienstmannen; voor de laatste 
groep zegelden drie van de vier in 1328 als raden genoemde ridders,23) al
len dus uit het Nedersticht afkomstig. 

Het hele gebouw van de schone schijn van zelfstandigheid van het Sticht als 
wereldlijk gebied wordt in één klap ondermijnd, als in 1334 Willem III en 

26) Berk. Reg. nr. 609: Reg. Stad nr. 147; Reg. bss. nr. 474 (hierin is de bemoeienis der 
standen niet vermeld): Immink. blz. 245/6. 
27) Berk. Reg. nr. 610; Reg. Stad nr. 148. 
28) Berk. Reg. nr. 835; Reg. Stad nr. 159; Reg. bss. nr. 585; zie ook A. Matthaeus, De 
Nobilitate. Amstelodami 1686. oag. 320/1. 
29) Berk. Reg. nr. 820. 
30) A.w., blz. 72. 
31) 12 augustus; Berk. Reg. nr. 833: Reg. bss. nr. 584. 
32) Berk. Reg. nr. 973. 
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Reinoud II het grondgebied gaan verdelen: de een het Nedersticht, de ander 
het Oversticht. Zij nemen de enorme schuldenlast van de bisschop, 44.000 
pond, op zich, ieder voor de helft. Opvallend is de bepaling dat zij elkaar be
loven zich niet te zullen verbinden met de stad Utrecht.33) De stad moet vol
gens afspraak overal buiten worden gehouden en zo gebeurt het ook: de be
slissingen die de eerstvolgende jaren genomen worden, gaan alle buiten het 
stadsbestuur om. Wel zijn Willem III en zijn zoon in 1335 bereid de stad, 
zoals dat heet, in bescherming te nemen, omdat zij een som geld heeft voor
geschoten om de bisschop uit zijn schulden te helpen, maar een dergelijke 
belofte verplicht tot niets en is al even weinig zeggend als een tweede belofte: 
in de ambachten van het Sticht zullen personen worden aangesteld die hun 
funktie ten nutte van ecclesie, land en stad zullen vervullen.34) Dat is dan wel 
een vertrouwde aanduiding voor de drie standen, maar de belofte zelf heeft 
geen enkele betekenis, immers niemand anders dan de graaf kan deze am
bachtslieden aanstellen en hij zal dus wel bepalen wie de funktie naar beho
ren kan vervullen. Jan van Diest heeft weliswaar zijn wereldlijk gezag niet 
overgedragen, maar moet wel beloven dat hij dat voor het gebied aan deze 
zijde van de Yssel slechts zal doen aan Willem III.35) Hij kan dus nog een af
spraak maken met de stad Utrecht over het huis Oudegein, waar hij eventueel 
een Utrechts burger tot kastelein zal benoemen.36) Tegen Gelre kan hij helemaal 
niet op; als gevolg van de aankoop van Diepenheim en Dalen heeft hij van 
Reinoud II in totaal 43.000 pond moeten lenen, waarvoor deze vrijwel het 
gehele Oversticht in pand neemt. De oorkonde van de graaf is medebezegeld 
door vier Utrechtse burgers, die van de bisschop door de stad Utrecht.37) 
De stad is belangrijk, de stad is machtig, de stad mag mee zegelen als er wat 
te zegelen valt, maar mee regelen is er niet bij. Prelaten hebben althans via 
de kerkelijke zaken nog inspraak en ook reële macht, ridders hebben als zij 
bij de graaf in de gunst staan de kans hun positie te behouden of zelfs uit te 
bouwen ten koste van de bisschop, maar de stad is op een dood spoor ge
rangeerd. Is het om deze reden dat de stad in 1337 een verbond sluit met 
Amersfoort? De jongere stad is in alle opzichten de mindere, maar het ver
bond zal niet voor niets in hetzelfde jaar gesloten zijn als waarin Jan van 
Diest beloofde de stad Amersfoort te zullen laten in alle rechten die zij van 
zijn voorgangers had verkregen en de Sint Joriskerk tot kapittelkerk verhief. 
Utrecht en Amersfoort spreken af elkaar te zullen bijstaan wanneer een van 
beide beoorloogd wordt en Amersfoort zal geen verbond sluiten zonder goed
keuring der stad Utrecht.38) Zoeken Utrecht en de bisschop steun om uit de 
moeilijkheden te komen? Waarschijnlijk is in de eerste bisschoppelijke oor
konde niet voor niets de formulering opgenomen „dat wi om vrede ende 
tlant ende onszelven in rechte te houden ende onrecht van ons te verwe-

33) Berk. Reg. nr. 1123. 
34) Berk. Reg. nr. 1132. 
35) 17 maart 1335; Berk. Reg. nr. 1144. 
36) 31 maart 1335; Berk. Reg. nr. 1151; Reg. bss. nr. 722; gedrukt Matthaeus o.e.. 
pag. 836. Zie ook mijn Jan van Arkel, blz. 92 en noot 116. 
37) 27 maart 1336; Berk. Reg. nrs.1167 en 1168; Reg. bss. nrs 725 en 726. 
38) 28 juni; Berk. Reg. nr. 1211; Reg. Stad nr. 199; de beide andere stukken o.a. Berk. 
Reg. nrs. 1209 en 1212. 
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De huizen Lichtenberch en Hasenberch, kopergravure a°. 1752. 

ren". Veel kan die steun van Amersfoort niet betekend hebben, maar wellicht 
zou er in de nabije toekomst een mogelijkheid zijn gebruik te maken van 
eensgezindheid der steden. En dat zou dan bij alle zozeer gerechtvaardigde 
kritiek op Jan van Diest een blijk van enig inzicht in de politieke toekomst 
kunnen betekenen. Maar herwinnen van zijn macht was voor hem niet weg
gelegd. Toen hij op 1 juni 1340 stierf, moet hem bekend geweest zijn het ver
drag dat Willem IV en de stad Utrecht hadden gesloten: de stad zou, als de 
bisschoppelijke zetel of een andere kerkelijke waardigheid binnen Utrecht 
vacant werd, een Hollandse kandidaat steunen. Inderdaad werd Jan van Ar-
kel, Willems kandidaat, tot bisschop gekozen. Achtte men zich in Utrecht 
niet in staat zich te verzetten tegen de Hollandse eisen? Holland was in het Ne-
dersticht zeker machtiger dan Gehe, dat zich voornamelijk bezighield met het 
Oversticht; op Jan van Bronkhorst, de Gelderse kandidaat, werden bij de 
bisschopsverkiezing maar weinig stemmen uitgebracht. Ligt hier ook de ver
klaring voor de inhoud van de tweede gildenbrief, die van 1341? Er werd 
reeds op gewezen dat hierin geen enkele bepaling voorkomt betreffende het 
optreden van de stad naar buiten. Dat de burgerij dat onbelangrijk vond, is 
niet aan te nemen; veel waarschijnlijker komt mij een verklaring voor dat 
er weliswaar intern orde op zaken moest worden gesteld, maar dat men in 
een optreden naar buiten geen heil zag; vanzelfsprekend zouden burgemees-
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ters en overste oudermannen, eventueel ook schepenen en raad oud en nieuw 
of ook nog de gemene gilden, het beleid kunnen bepalen. Belangrijker was 
echter hoe men aan de juiste mensen kwam dan welk beleid er gevoerd moest 
worden, want van een werkelijk beleid kon toch geen sprake zijn, gezien de 
Hollandse overmacht. En die juiste mensen moesten, betoogt Struick,39) am
bachtslieden zijn, geen patriciërs. 
Aan deze Hollandse overmacht kwam een einde. Het is bisschop Jan van 
Arkels grote prestatie geweest het Sticht te hebben ontworsteld aan de heer
schappij van Geldersen en Hollanders. Weliswaar kan evenzeer gesteld worden 
dat het herstel van de feitelijke macht mede te danken is geweest aan de in
terne opvolgingsproblemen in Gelre en Holland, maar de eerste tekenen van 
het herstel doen zich al voor terwijl Willem IV nog in leven is. Immink be
klemtoont de rol van het kapittel-generaal bij het ongedaan maken van de bui
tenlandse macht en het ordenen van de intern-Nederstichtse zaken, en met 
reden, want één man, hoe krachtig en handig ook, zou er nooit in geslaagd 
zijn de successen te boeken die Jan van Arkel ten deel vielen. Anderzijds 
had datzelfde kapittel-generaal de stimulerende kracht en de leiding van een 
Jan van Arkel nodig om tot daden te komen. De overvloed aan beschikbare 
gegevens over Arkels regeringsperiode (1342-1364) maakt beperking tot een 
te verwerken aantal noodzakelijk. Als een rode draad loopt door het verhaal 
van deze ruim twintig jaren de steun van twee van de drie standen, de kapit
tels en de stad, aan de strijd van de bisschop. De ridders vormen nog geen 
vaste groep, zij zijn in de begintijd bovendien nog te zeer betrokken bij de po
litiek van Willem IV en moeten eerst merken hoe het is een eigen landsheer 
te hebben die het niet accepteert als zijn ridderschap niet meewerkt. Op de 
zojuist genoemde regel bestaan vanzelfsprekend uitzonderingen. Zo heeft de 
bisschop in zijn laatste Utrechtse jaren heel wat te stellen gehad met zijn kapit
tels over de kerkrechtelijke kwestie van de visitatie: mocht de bisschop, het
zij zelf hetzij door middel van ambtenaren, een onderzoek instellen naar de 
kapittelkerken en de aan die kapittels verbonden kanunniken of was dit recht 
voorbehouden aan de kapittels zelf? En ook met de stad Utrecht heeft Jan 
van Arkel wel moeilijkheden gehad. Het is niet voor niets dat na Arkels 
vertrek juist geestelijkheid en steden samengespannen hebben om de nieuwe 
landsheer een lijst van eisen voor te leggen. Maar wij moeten eerst zien op 
welke wijze het kapittel-generaal zich ten tijde van Jan van Arkel verder ont
wikkelde en welke rol de stad daarbij vervulde. 

Contacten tussen bisschop en stad in de trant van bevestiging van privileges 
laten wij hier buiten beschouwing, evenals de beloften over en weer van steun 
tegen de Gunterlingen binnen de stadsmuren. Een uitzondering moet echter 
gemaakt worden voor de rol die Jan van Arkel speelde bij het beëindigen van 
het beleg van Utrecht in juni/juli 1345 door het Hollandse leger van de dol
drieste Willem IV: de bisschop was zelf officieel geen partij en wist bij Wil
lems oom Jan van Beaumont te bereiken dat de vredesvoorwaarden - hoewel 
zij vernederend moeten worden genoemd - geen werkelijk nadeel voor de 
stad inhielden. Al is het einde van het beleg op 22 juli dan niet de aanleiding 

39) A.w.. blz. 75. 
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geworden tot de jaarlijkse festiviteiten rond die dag (op Maria Magdalena-
dag werd al vóór 1345 de kerkwijding van de Dom gevierd), indruk maakte 
de jonge bisschop zeker door zijn zo duidelijk zelfbewuste, weinig serviele 
houding tegenover de machtige graaf. Een stad en trouwens iedereen die het 
Sticht zelfstandig wilde houden tegenover machtsaanspraken van buitenaf of 
van binnen uit kon met zo'n man samenwerken. Bovendien bestond er ook 
een machtsmiddel tegen een al te eigenmachtig optreden van de landsheer: 
als iemand over het wereldlijk bestuur wilde klagen, kon hij zich richten tot 
het kapittel-generaal dat dan door de Domdeken werd bijeengeroepen; werd 
de bisschop gevraagd, dan was hij verplicht te verschijnen. 
Wstinc de Domkanunnik die de rechtsgewoonten van zijn kerk optekende, 
kende dit gebruik; aan het begin van Jan van Arkels regering werd het op
nieuw vastgelegd, ten overstaan van elf prelaten, die kennelijk de pretentie had
den namens de gehele bevolking te spreken.40) Het is een bewijs hoezeer het 
kapittel-generaal behalve als adviesorgaan van de bisschop en medebestuurs
lichaam zich kon opwerpen als zelfstandig optredende instantie, buiten de bis
schop om en eventueel zelfs tegenover hem. Hoe oud dit recht precies was, 
bleek niet te achterhalen, maar het vermelden ervan door Wstinc bewijst wat 
het al voor Arkels bewind bestond; dat de jonge bisschop zich erin schikte 
was bittere noodzaak: hij had slechts te kiezen tussen macht samen met het 
kapittel-generaal of helemaal geen macht onder de druk van het toen nog op
permachtige Holland. Immink legt zeer sterk de nadruk op soortgelijke pun
ten die in 1364 als aan de nieuwe bisschop voor te leggen eisen werden op
gesteld 41) en ziet daarbij over het hoofd dat deze eisen allerminst nieuw wa
ren, dat zij zelfs al als rechten waren geaccepteerd. 

Een vergadering van het kapittel-generaal waar in de officiële tekst inder
daad ook van kapittel-generaal sprake is, kwam bijeen op 9 juli 1344; Zweder 
van Abcoude erkende toen dat hij bepaalde goederen en de bijbehorende 
rechten in en om Rhenen in leen hield van het Sticht en de bisschop.42) 
En dat terwijl de heer van Abcoude, overigens een oom van de bisschop, 
tot de vriendenkring van Willem IV behoorde. In november 1345, na de zo 
verpletterende Hollandse nederlaag tegen de Friezen bij Wams, moest de 
nieuwe burggraaf van Montfoort ondervinden wat het betekende dat zijn Hol
landse beschermer was weggevallen: in het kapittel-generaal verklaarde hij dat 
hij niet de hoge heerlijkheid bezat.43) Dat wist natuurlijk iedereen allang, maar 
met Van der Linden 44) lijkt het mij aannemelijk dat de burggraven die hoge 
heerlijkheid ten tijde van de Hollandse overheersing wel hadden uitgeoefend. 
Deed de stad aan beide vergaderingen mee? Het is niet met zekerheid te 
zeggen, want de teksten geven op dit punt onvoldoende informatie; het zou 
kunnen zijn dat in de zaak-Abcoude slechts de geestelijkheid in kapittel-gene
raal bijeen was; in de zaak-Montfoort was zeker naast de geestelijkheid een 

40) Wstincs Rechtsboek van den Dom. ed. S. Muller Fzn., 's-Gravenhage 1895. pag. 59 
en 80; de oorkonde van 11 september 1343 bij Mathaeus. o.e.. pag. 615/6. 
41) A.W., blz. 80 e.v. 
42) Reg. bss. nr. 761. 
43) Reg. bss. nr. 770. 
44) M. P. van der Linden. De burggraven van Montfoort. Assen 1957. blz. 28/9. 
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aantal leden van de ridderschap aanwezig, met „anders veel gueder lüde van 
der Stadt ende van den lande van Vuytrecht". In elk geval wenste het kapittel-
generaal samen met de bisschop orde op zaken te stellen: usurpatie van rech
ten van bisschop en kerk werd bestreden en men beperkte zich niet tot het tot 
de orde roepen van de kleine machthebbers maar tastte ook de positie van gro
te heren aan. En een van deze grote heren, Abcoude, zou na 1345, toen hij 
opnieuw een veer moest laten, zij het zonder ingrijpen van het kapittel-gene
raal, de partij kiezen van de bisschop en hem bij al zijn verdere ondernemingen 
behulpzaam zijn. 
Dat de geestelijkheid ook door anderen nog steeds gezien kon worden als de 
groep die ook in zaken van wereldlijk bestuur de dienst uitmaakte, blijkt dui
delijk uit het zenden op 18 oktober 1347 van een bode door het stadsbestuur 
van Deventer „ad ecclesias" om te overleggen over een antwoord dat aan 
de hertog van Gelre moest worden gezonden op een enige dagen tevoren door 
deze geschreven brief over zijn onenigheid met de bisschop en Hendrik van 
Vianen, een van de zes heren die in die tijd namens de bisschop optraden.43) 
Enklaar4(i) meent dat dit duidt op een recht van Overstichtse inwoners om deel 
te nemen aan het kapittel-generaal; ik zou daar aan willen toevoegen dat de 
hertog dit recht blijkbaar ook kende, omdat hij anders zijn brief niet naar 
Deventer, dat nu eenmaal voor zijn handel het grootste belang had bij een goe
de verstandhouding met Gelre, zou hebben gezonden. 

De genoemde zes heren die namens de bisschop het bewind voerden over 
het Nedersticht, hadden de mogelijkheid hiertoe gekregen door de enorme 
schuldenlast waarmee Jan van Arkel bezwaard was. Vijf leden van de ridder
schap waren het en één geestelijke: Zweder Uterlo, proost van Sint-Pieter en 
kanunnik, later proost ten Dom. Zij hadden grote bedragen voorgeschoten 
en daarvoor alle mogelijke sloten en ambten als onderpand gekregen, zodat 
zij in feite meester waren over het Nedersticht. Hun doel was echter beslist niet 
het Nedersticht uit de schuld te helpen, integendeel, zij zorgden er wel voor 
hun positie zo blijvend mogelijk te maken. Hiertegen moest wel verzet rijzen, 
in de eerste plaats bij de bisschop zelf en verder natuurlijk bij de stad Utrecht 
die zich niet kon schikken in wat Petri noemt de uitverkoop van heerlijke rech
ten. Gezamenlijk bepaalden zij in 1352 dat zij niet zouden dulden dat iemand 
een slot in het Nedersticht zozeer zou versterken dat dit gevaarlijk kon wor
den voor de rust van het land.47) Op deze wijze gaf de landsheer de stad het 
recht zich te bemoeien met zaken die rechtstreeks betrekking hadden op het 
landsbestuur. Geheel nieuw was een dergelijke situatie niet, want de stad had 
ook wel eerder blijk gegeven van bemoeienis met landszaken, maar nu ac
cepteerde de landsheer dit met zoveel woorden op het punt van de grensverde-
diging en ook van het machtsevenwicht binnen die grenzen. Dit verdrag be
tekende dat het voor de stad Utrecht zin had onmiddellijk tegen de zes voog
den op te gaan treden, wat dan ook twee dagen later gebeurde: Utrecht betaal-

45) J. I. van Doorninck e.a.. De Cameraars-rekeningen van Deventer, dl. T. blz. 291. 
46) Uit de voorgeschiedenis der Staten van Overijsel, in Bijdragen LM G XXVI Gro
ningen 1953, blz. 58. 
47) 10 september; Reg. Stad nr. 268; Reg. bss. nr. 872. Een vergelijkbare overeenkomst 
had de bisschop op 6 mei van dat jaar gesloten met Deventer, Kampen en Zwolle. 
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de de door de heren geleende bedragen terug en de rust leek hersteld. 
Leek, want de heren berustten nog niet in het einde van hun macht. De heren 
van Culemborg en Vianen gebruikten eind 1352 een familieruzie als aanlei
ding om in het Nedersticht te gaan roven en plunderen, samen met hun zwa
ger de burggraaf van Montfoort. De laatste moest in mei 1353 volledig capi
tuleren en daarbij afstand doen van zijn in 1345 al niet geaccepteerde aan
spraken op de hoge rechtspraak.48) Een half jaar later werd een college van 
scheidsrechters geformeerd om een, overigens niet bewaard gebleven, uit
spraak te doen tussen Culemborg en de bisschop met zijn stad; aangewezen 
werden twee gezaghebbende geestelijken, een zestal leden van de ridderschap 
en twee Utrechtse burgers. Wij mogen aannemen dat de bisschop deze samen
stelling wenselijk achtte om er zeker van te zijn dat geen der standen de ver
dere voortgang van zaken zou kunnen hinderen. Zweder Uterlo, de enige gees
telijke onder de voogden, misschien beter gezegd de enige der zes heren die 
met een geestelijke waardigheid bekleed was, want priesterlijk was hij nu niet 
bepaald, was evenmin van zins zich goedschiks zijn positie te laten ontne
men. Hij had sinds 1348 het slot Eembrugge in zijn macht en behield dit ook 
na september 1352. Op 25 mei 1354 kon de bisschop de beslissing over de mis
drijven van Zweder Uterlo onderwerpen aan de uitspraak van de stad Utrecht, 
een dag later erkende hij dat de stad aan Eembrugge geld ten koste had gelegd, 
dat hij terug zou betalen uit een hem te gunnen bede of morgengeld, en de dag 
daarop oorkondde hij dat hij het huis niet zou verpanden, dat hij niemand 
daaruit schade zou doen tenzij hij eerst geklaagd had voor de drie standen 
van het Sticht en dat hij altijd een Utrechts burger tot kastelein zou benoe
men.49) De drie standen worden in de tekst als volgt aangeduid: „wi en haddent 
eerste vervolghet voer onse ecclesie, voer ridderen ende knapen, ende steden 
van onsen lande." Het meervoud steden is met opzet gebruikt: naast Utrecht 
zegelden Amersfoort en Rhenen; deed Jan van Arkel dit om de stad Utrecht 
toch weer niet een al te grote macht te moeten toestaan? De oorkonde van 27 
mei is duidelijk een aanwijzing dat de vorming van de Staten van Utrecht een 
kwestie van tijd was. De oorkonde van 26 mei trouwens eveneens, want het 
morgengeld werd toegestaan door een kapittel-generaal van geestelijkheid, rid
derschap en drie steden. 

Toch was het eindpunt nog niet bereikt, in die tijd was het nog geen vanzelf
sprekende zaak dat de standen gedrieën gekend werden in kwesties die voor 
alle drie belangrijk konden zijn. De beëindiging in 1354 van de verpanding 
van een groot gedeelte van het Oversticht aan de met een erfdochter van Rech
teren gehuwde en vooral ook in Gehe buitengewoon machtige Frederik van 
Hekeren werd door de Sallandse steden voorbereid samen met de geestelijk
heid en de stad Utrecht, naar de mening van Enklaar in het kapittel-generaal, 
maar in elk geval zonder ridderschap.50) Toen er een nieuwe, de zoveelste, 
oorlog tegen Holland uitbrak, waarbij wij de kwalificatie, „romantisch rid-
dertje spelen" wat betreft Willem V voor rekening van H. P. H. Jansen 

48) Reg. bss. nrs 882 en 883. 
49) Reg. Stad nrs. 274-276. 
50) Reg. bss. nr. 896; Cameraarsrek. II, blz. 268 en 273/4. 
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laten en voor Jan van Arkel afwijzen, bleek het mogelijk dat de bisschop aan 
het begin van de strijd, november 1355, de kapittels beloofde geen vrede te zul
len sluiten zonder toestemming van de vijf kerken, van de ridders en knapen 
en van de stad Utrecht en de andere steden, en nog heel wat meer, zelfs dat hij 
iedere zoen zou aanvaarden die de standen redelijk zouden achten, maar dat 
hij op 30 juni 1356 vrede kon sluiten zonder toestemming van wie dan ook, 
behalve van de stad Utrecht, die overigens als partij werd beschouwd en 
daarom niet kan zijn opgetreden als bestanddeel van het kapittel-generaal.51) 
Hoe dan ook uitgevoerd, het ging om een belofte aan de kapittels, de kapit
tels hadden bij Jan van Arkel, de bisschop, nog altijd voorrang, de wensen 
en belangen van de geestelijkheid stonden voorop. Maar de landsheer besefte 
heel goed dat de beide andere standen naast de eerste stand gekomen waren 
en dat ook deze hun rechten hadden: recht op landrecht bijvoorbeeld, waar 
de bisschop recht moest spreken volgens de mening van zijn ministerialen, en 
ook het recht mede te beslissen over oorlog en vrede. Voor Enklaar is dit de 
tweede stap op de weg naar de vorming van de Staten van Utrecht. Een stap 
in die richting zeker, wellicht is het rangtelwoord niet geheel juist. En wat men 
ook van deze oorlog en de wijze waarop hij gevoerd en beëindigd werd zeg
gen wil, het is zonder meer een vaststaand feit dat 1356 voor een eeuw het 
einde betekende van de Hollandse pogingen het Nedersticht te overheersen; 
het Nedersticht was een zelfstandig staatje met een eigen politiek tot de komst 
van David van Bourgondië. Het territorialiseringsproces, zegt Immink, dat ge
dragen werd door het kapittel-generaal, werd door bisschoppen als Jan van 
Arkel versneld; maar Immink noemt na Jan van Arkel geen bisschop meer in 
dit verband en ik ben geneigd te stellen dat wij het in 1356 als voltooid mogen 
beschouwen. Het kwam er nu op aan hoe het bestuur van het territorium ge
consolideerd zou worden. Zou de landsheer eigenmachtig zijn gang kunnen 
gaan buiten het kapittel-generaal om of zou hem dit onmogelijk gemaakt kun
nen worden? Zolang het landsheerlijk gezag zich vormde, steunden de ste
den de vorst die bescherming kon geven; na de voltooiing van het landsheer-
lijk gezag waren de stedelijke belangen niet langer veilig bij de vorst en kon 
het tot een machtsstrijd komen, redeneert Enklaar. Het zou de moeite lonen 
deze stelling na te gaan aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis van 
het Nedersticht. 

De enige daden van Jan van Arkel die in dit verband nog van belang zijn 
betreffen kasteel Vreeland en een muntregeling, beide uit 1363.52) Op 15 maart 
beloofde de bisschop de stad Utrecht dat hij van dit slot uit nooit vijandelijk
heden tegen haar zou plegen, tenzij de stad hem onrecht had aangedaan, dat 
hij ingeval van een conflict arbitrage zou inroepen van „ecclesi, ridderen ende 
knapen ende onsen anderen steden van onsen lande", en dat hij het kasteel 
slechts van het Sticht zou vervreemden met goedvinden „onser ghemeenre 
ecclesien ende des raets onser stat van Utrecht".53) Een verschil met de regeline 

51) Reg. Stad nr. 279; Reg. bss. nr. 912. 
52) Dat bij de zoen met de heer Van Voorst mede het Nedersticht betrokken werd. be
hoeft nauweliiks betoog en geen nadere toelichting. 
53) Reg. Stad nr. 310. 
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aangaande Eembrugge ligt in het ontbreken van een bepaling over een Utrechts 
burger als kastelein, door Immink over het hoofd gezien.34) Ook zouden bij on
enigheid de andere steden in het overleg betrokken worden, daar Utrecht dan 
partij was. Jan van Arkel moet zich ervan bewust zijn geweest op deze wijze 
de eenheidsgedachte onder de standen te bevorderen. Uit vrije wil of ge
dwongen? Het is niet zeker, maar de factor dwang der omstandigheden is 
niet geheel onwaarschijnlijk te achten, zoals hierna zal blijken. 
Twee weken na de beloften inzake Vreeland regelde de bisschop de munt-
verhoudingen. De te Utrecht geslagen munt zou gangbaar zijn en blijven, 
andere munten zouden gewaardeerd worden door personen die daartoe door 
bisschop en kapittels zouden worden aangewezen en in geval van moeilijkhe
den werd overleg voorgeschreven.55) Het meest merkwaardige van de regeling 
is niet wat er bepaald werd maar het feit dat de steden die er toch het grootste 
belang bij hadden er niet bij betrokken werden maar alleen de vijf kapittels 
en een achttal leden van de ridderschap. En dat terwijl met name Utrecht 
steeds de grote financiële problemen voor de bisschop had helpen oplossen. 
Het buitensluiten van de stad was voor de bisschop overigens nog maar een 
eerste stap: in 1364 zou een van de privileges die keizer Karel IV aan Jan 
van Arkel, die toen kort tevoren naar Luik overgeplaatst was, verleende, als 
inhoud hebben dat hij overal binnen de grens van het Sticht gouden en zil
veren munten mocht slaan van gelijke waarde als die der keizers en vreemde 
munten behalve keizerlijke mocht waarderen zonder toestemming van geeste
lijkheid, leenmannen of stad.56) Hiermee was een van de regelingen van 1363 
dan weer ongedaan gemaakt: waardering door mede door de kapittels aan
gestelde personen. Voelde Jan van Arkel zich te zeer onder voogdij staan op 
financieel gebied en trachtte hij zich daaraan te ontworstelen? Dit zou dan een 
eerste stap kunnen betekenen van vestiging van wat absoluut gezag zou gaan 
heten: de regeling van financiële problemen was immers een van de hoofd
oorzaken van de instelling van standenvergaderingen. Zover was de bisschop 
nog lang niet, van vaste belastingen die voldoende opbrachten was geen spra
ke en dus zou medewerking van de standen voorlopig zeker nodig blijven. 
De conclusie aan de ene kant is duidelijk: Jan van Arkel heeft heel goed be
grepen dat hij de standen nodig had maar dat zij tevens de meest principiële 
aantasting vormden van zijn macht. En aan de andere kant kunnen wij stel
len dat men bij de standen, zeker bij twee van de drie, begreep dat Jan van 
Arkel eigenlijk hun rechten trachtte te omzeilen en dat men zich moest wape
nen om dit voor het vervolg te voorkomen. De gelegenheid hiertoe deed zich 
voor toen de bisschop plotseling werd overgeplaatst naar Luik, 15 april 1364. 
Onmiddellijk namen de vijf kapittelen hun maatregelen. Zij waren door de 
paus niet gekend in de benoeming van Jan van Virnenburg, wellicht van moe-
derszijds een bloedverwant van Jan van Arkel, en gingen nu een program van 
eisen formuleren, dat op 11 mei gereed was. De benoeming als zodanig had-

54) A.w.. blz. 80. 
55) Reg. bss. nr. 961. 
56) Reg. bss. nr. 974. 
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den zij te aanvaarden, maar de nieuwe bisschop moest maar eens goed weten 
welke rechten zijn geestelijkheid bezat of wenste te bezitten. 
Bij de vele bepalingen 5T) valt op dat niet alleen geestelijke zaken aan de or
de kwamen en wereldlijke kwesties waarmee de kapittels als een van de drie 
standen te maken konden krijgen, zoals bijvoorbeeld het verpanden van kaste
len buiten hun toestemming, maar ook de eis dat de bisschop zijn ministeria-
len moest raadplegen bij het veroordelen van leken, een formulering van het 
landrecht van ridders en knapen. Dat het recht van de Domdeken de bis
schop voor het kapittel-generaal te dagen nogmaals werd vastglegd, behoeft 
nauwelijks betoog. Hoezeer de vijf kapittels bezeten waren van de gedachte 
dat zij namens de gehele bevolking spraken, althans behoorden te spreken, 
blijkt bovendien uit de eis dat persoonlijke raden en dienaren van de bis
schop de vergadering van het kapittel-generaal zouden moeten verlaten als 
over aangelegenheden de bisschop betreffende zou worden beraadslaagd. Im-
mink concludeert hieruit terecht dat de kapittels hier wel heel ver af waren 
geraakt van hun oorspronkelijke taak: adviesorgaan van de bisschop; zij stel
den zich hier tegenover hem! 

Een week later, de 18e mei, sloten de kapittels en de stad Utrecht een overeen
komst 58)ter verzekering van een goede rechtsbedeling voor allen, zoals het in 
de aanhef heette. Wie landrecht begeerde en het niet kreeg, kon zich tot de 
Domdeken wenden, die dan de bisschop voor het kapittel-generaal zou da
gen; geestelijken behoorden voor hun eigen geestelijke rechter terecht te staan 
en leken die burgers waren van een stad voor hun eigen schepenbank; de bis
schop mocht geen sloten of gerechten verpanden zonder toestemming van de 
kapittels. Eventuele kosten om deze punten te handhaven zouden gelijkelijk 
worden gedeeld door de kapittels en de stad met mogelijk andere steden 
(Amersfoort sloot zich twee dagen later bij de overeenkomst aan); zou ook 
„het land", dat wil zeggen een aantal ridders en knapen, zich bij de overeen
komst aansluiten, dan zou elk der groepen een derde deel van de kosten voor 
zijn rekening nemen. De overeenkomst zou geldig zijn voor tien jaar. Weder
om een stuk, opgesteld door instanties die tot de grote raad van de bisschop 
behoorden maar die meenden het algemeen belang te moeten handhaven niet 
in dienst van maar tegenover de bisschop; zij moesten als standen het alge
meen belang van de inwoners van het Nedersticht veilig stellen omdat het huns 
inziens door de vorige bisschop bedreigd was en herhaling voorkomen moest 
worden. En dan mag het initiatief uitgegaan zijn van de geestelijkheid met de 
oorkonde van 11 mei, de oorkonde van 18 mei geeft vermoedelijk de accen
ten zoals de stad die wenste, die zeker geen blijk geven van minder groot zelf
bewustzijn en die voor de macht van de bisschop een verdere beperking bete
kenden. 

De beide standen kregen de eerstvolgende jaren nauwelijks tegenspel. Jan 
van Virnenburg was niet de figuur die tegen hen opgewassen was en zijn eigen 
ideeën kon handhaven of doorzetten. Tegenover de kapittels gaf hij inzake 
het conflict uit Jan van Arkels laatste jaren aangaande de visitatie volledig 

57) Gedrukt Matthaeus. o.e.. Dag. 780-782. 
58) Gedrukt Matthaeus, o.e., pag. 776-778. 
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toe. Hij beloofde kapittels en stad het slot Eembrugge niet te zullen verpan
den en de stad en het Sticht van daar uit niet te zullen beoorlogen tenzij hij 
de zaak eerst vervolgd had op de wijze zoals zijn voorganger had beloofd. Het 
was weer een onrustige periode: geharrewar met Holland, dat beperkt bleef 
tot narigheid voor de boeren aan de grens en voor de kooplieden; Amers
foort was lastig en moest bestreden worden met hulp van de stad Utrecht; in 
het Oversticht waren er voor en na de uitvaardiging van de Twentse Landbrief 
van 1365 al evenzeer moeilijkheden, waarbij de bisschop in Goor gevangen 
werd genomen. Toen de maarschalk van het grootste deel van het Nedersticht-
se gebied (Eemland vormde een apart maarschalksambt) dank zij Utrechts 
geld werd afgekocht, kreeg de stad voor dit bedrag het maarschalksambt en 
het huis Vreeland als onderpand, zodat de in 1363 aangaande het slot ont
brekende bepaling van een Utrechts burger als kastelein, zoals bij Eembrugge 
sinds 1354, nu kon worden doorgevoerd. 

Na de dood van Jan van Virnenburg in 1371 kwamen de kanunniken der ka
pittels bijeen om een vicaris-generaal te kiezen die het Sticht in hun naam zou 
besturen. In deze vergadering verscheen een deputatie van het stadsbestuur; 
bij monde van een burgemeester vroeg de stad de keuze van een geschikte 
vicaris-generaal, daar er behoefte was aan een spoedige regeling van het cen
traal bestuur. Hier trad Utrecht dus op als vertegenwoordiger van de bevol
king van het gehele Nedersticht. Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan 
op het conflict tussen het Domkapittel en de andere vier kapittels over de be
voegdheden, een conflict dat leidde tot een dubbelkeuze 59): het Domkapittel 
koos in Deventer zijn proost Zweder Uterlo, dezelfde man die in 1354 uit 
Eembrugge gezet had moeten worden en tegen wiens machtsmisbruik in 1367 
door de andere vier kapittels geprotesteerd was.60) Dit protest was door een no
taris vastgelegd in tegenwoordigheid van de bisschop, enige leden van de rid
derschap onder wie Zweder van Abcoude, en een van de oudermannen van de 
Utrechtse gilden, zodat wij zouden kunnen spreken van een algemeen Utrecht
se zaak tegen de Domproost, die zich niet hield aan hetgeen door het ka
pittel-generaal was besloten voor geval van afwezigheid van de Domdeken, 
die immers onder meer tot taak had namens het kapittel-generaal de bis
schop te dagen als er klachten waren binnengekomen. Een man als Uterlo 
wensten de andere vier kapittels niet als bisschop. De meeste kanunniken van 
Oudmunster, Sint-Pieter, Sint-Jan en Sint-Marie kozen in Utrecht Arnoud 
van Hoorn. Het stadsbestuur koos voor hem partij door mede te delen dat de 
Domkanunniken in Utrecht vrij hun stem hadden mogen uitbrengen. De paus 
benoemde Arnoud van Hoorn. 

In de regeringsperiode van deze bisschop kwam dan de beroemde Stichtse 
Landbrief van 1375 tot stand, het eindpunt van de hier beschreven ontwikke
ling van de standen tot Staten.61) Een officiële Statenvergadering was er nog 
niet, maar de verdere ontwikkeling, uitvoerig beschreven door Enklaar in zijn 

59) Zie voor een uitvoerige beschouwing R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bis
schopsverkiezingen tot 1535, Bijdragen I.M.G. XIX, Utrecht 1933. blz. 108 e.v. 
60) Inventaris Oudmunster nr. 2520. 
61) Overeenkomstig de zienswijze van Immink en Enklaar. 
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dissertatie over het Landsheerlijk bestuur ten tijde van David van Bourgon-
dië, valt buiten ons bestek. De tien jaren van de afspraak tussen kapittels en 
stad van 1364 waren voorbij, maar de ontwikkeling was verder gegaan. Wat 
op 18 mei 1364 als een reeks eisen was geformuleerd door twee standen werd 
op 17 mei 1375 door de bisschop geaccepteerd als verplichting jegens geeste
lijkheid, ridderschap en steden van het Nedersticht. En dat niet als een nieu
we verplichting maar als een bevestiging van de bestaande situatie: „alse van 
ouds recht is ende gheweset heeft". Het is zonder enige twijfel een gevolg 
van het deelnemen van de ridderschap dat de bisschop aangaande de kaste
leins op sloten en de justitiële ambtenaren beloofde slechts leden van de Ne-
derstichtse ridderschap te zullen benoemen. Het landsheerlijk territorium zou 
voortaan worden bestuurd door eigen mensen, de bisschop had zich in alle 
mogelijke zaken verplicht tot het voorleggen ervan aan de drie standen, de 
Staten van Utrecht waren een feit, al liet het gebruik van de naam „Staten" 
nog tot 1426 op zich wachten. 

Bij de vraag naar het „waarom" van deze Landbrief stuiten wij alweer op het 
financiële aspect. De bisschoppelijke schatkist was als altijd leeg, de bisschop 
had zich bemoeid met de opvolgingsproblemen in Gehe en bovendien oor
log gevoerd tegen Albrecht van Beieren, de ruwaard in Holland. De standen: 
kapittels, ridders en knapen en de steden Utrecht, Amersfoort en Rhenen, 
stonden een bede toe in de vorm van een morgengeld, waarvoor geen vrijstel
ling op grote schaal bestond zoals bij de oude bede; als beloning kregen zij 
inwilliging van hun verlangens. Het beschikbaarstellen van geld is met name 
door Petri in zijn reeds genoemde bijdrage tot de bundel „Der deutsche Ter
ritorialstaat im 14. Jahrhundert" beklemtoond als een van de voornaamste 
factoren waardoor de Statenvergaderingen konden ontstaan. In de Nederland
se territoria is daarbij in vergelijking met de Duitse een belangrijke rol ge
speeld door de steden, die in het Duitse rijk vaak Rijksstad waren, los van 
het landsheerlijk gebied waarin zij waren gelegen.62) De steden hadden het 
grootste belang bij het behoud van de ongedeeldheid en de zelfstandigheid 
van het gebied. Zij stonden de gevraagde belastingen gaarne toe als zij daar
mee hun doel konden bereiken. Maar zij eisten tegelijkertijd dat werd vastge
legd dat de bede, of voor Utrecht beter het morgengeld daar dit geen verplich
te belasting was, vrijwillig was toegestaan, zoals reeds in 1322 bleek bij het 
herstel van de dijk, en verder een privilege op grond waarvan hetzelfde 
concrete probleem zich niet nogmaals zou voordoen: niet tweemaal Eem-
brugge bijvoorbeeld. Zo waren het juist de steden die meewerkten met de vorst 
en tegelijk tegenwicht boden: in de Nederlandse territoria ziet Petri de steden 
als het dragende element van de standen- en statenorganisaties. Voor Utrecht 
moeten wij dit overigens wat inperken vanwege de rol van de kapittels. Maar 
de betekenis van het morgengeld mogen wij beslist niet veronachtzamen: de 
eerste keer dat het vermeld is, in 1302 63), krijgt de bisschop een morgengeld toe-

62) Zie Pétrie, a.w.; over Utrecht vooral S. 429ff., 441f., 477ff. 
63) J. G. Avis. De directe belastingen in het Sticht aan deze zijde van den Ysel tot 1528 
Bijdragen I.M.G. XV. Utrecht 1930, blz. 13. met correctie voor de datum door Enklaar 
Stichtse Landbrief, blz. 14. 
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gestaan door de stad Utrecht, de tweede keer, in 1354, zal de toestemming 
worden gevraagd aan alle drie de standen, de derde keer, in 1375, treden de 
standen gezamenlijk op. 
Op grond van de vele oorkonden die in min of meer chronologische volgor
de de revue passeerden, wil ik proberen tot een conclusie te komen aangaan
de de rol die de stad Utrecht gespeeld heeft bij de vorming van de Staten 
van het Nedersticht. Die hoeveelheid materiaal was nodig, ook al zullen som
mige stukken en uitweidingen niet direct ter zake hebben geleken voor ons 
onderwerp. Maar dat onderwerp is dermate verweven met de gehele politie
ke situatie van die tijd dat het voor een goed begrip dienstig leek even op die 
situatie in te gaan. 
Juridische, militaire, bestuurlijke en financiële zaken waren in die oorkon
den aan de orde. Dit onderscheid is slechts gemakshalve en duidelijkheidshal-
ve gemaakt, want meer dan eens grijpen deze aspecten in elkaar. Over de fi
nanciën behoef ik na het voorafgaande betoog van Petri, aangevuld met en
kele Utrechtse voorbeelden, niet meer uit te weiden; de bereidheid tot het 
betalen van een morgengeld ging in eerste instantie van de stad uit en als de 
bisschop in 1375 belooft geen morgengeld meer te zullen vragen mogen wij 
dit beschouwen als een hommage aan de stad Utrecht. 
Bij juridische kwesties werd de stad eerst niet betrokken, dat was werk voor 
kapittels en ministerialen. Maar de stad kon zelf partij zijn of het op basis 
van het recht van haar burgers binnen de eigen stad te mogen terecht staan 
(het „jus de non evocando") voor haar burgers opnemen. Bovendien waren 
de Utrechtse burgers als stand niet de minderen van de ministerialen 64) en 
waren de leden van het stadspatriciaat als maatschappelijke klasse zonder 
meer aan deze gelijk. Een man als Jacob van Lichtenberg, een van de zes 
voogden uit de beginperiode van Jan van Arkel, wordt als ridder aangeduid. 
Via Utrechtse burgers als mede-aanwezigen bij rechtszaken, als getuigen, als 
mede-bezegelaars, kwam het tot regelrechte bemoeienis van de stad met de 
rechtspraak als zodanig, duidelijk aanwijsbaar al in 1324 bij de scheidsrechter-
Iijke uitspraak betreffende de hoge heerlijkheid van Vianen. De stad had zeker 
de pretentie dat de wereldlijke jurisdictie in het Nedersticht als geheel me
de tot haar bevoegdheden behoorde en liet dit blijken bij de bepaling in de 
overeenkomst van 18 mei 1364 over het landrecht, door Arnoud van Hoorne in 
1375 bekrachtigd. 
De stad bezat sinds aloude tijden het privilege dat burgers de bisschop als mili
tairen niet verder behoefden te volgen dan tot de stadsmuur. Het belang van 
de stad bracht regelmatig met zich mee dat de burgerij wel degelijk mee uit
trok om slag te leveren; de periode van Jan van Arkel alleen al geeft op dit 
punt de nodige voorbeelden. Maar de stad kon nee zeggen en dan kon een 
bisschop niets beginnen, zoals op een gegeven ogenblik in de oorlog van 
1355/1356, toen de heren van IJsselstein en Vianen, de laatste als burggraaf 
van Utrecht een man van gezag, de bevolking tegen de bisschop opstookten; 

64) Het Roede Boeck". het Utrechtse rechtsboek uit het eind der 14e eeuw, zou dit zo 
formuleren: ..Een borgher tUtrecht is Zinte Martijns dienstman ; zie hiervoor D l h. 
Enklaar. Over den term ministerialis in Wstinc's Rechtsboek van den Dom. in Tijdschnlt 
voor Geschiedenis 49 (1934), blz. 436-443. 
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en dat terwijl de Hollandse graaf zich bij Cothen bevond! Het recht mede te 
beslissen over oorlog en vrede door het kapittel-generaal moet los gezien wor
den van oorlogen waarin de stad partij was, en dat laatste was gewoon
lijk het geval. Wij moeten ons daarom beperken tot de invloed die de stad op 
militair gebied bleek te bezitten toen zij in 1352 met de bisschop overeen
kwam geen versterking van kastelen te dulden en kunnen niet als voorbeeld ge
bruiken de belofte van november 1355 dat de vrede niet gesloten zou wor
den zonder toestemming der standen terwijl in juni 1356 alleen de stad Utrecht 
bij het sluiten van de vrede betrokken werd. Jan van Arkel kon op deze wijze 
nog buiten de drie standen om oorlog voeren en vrede sluiten, alle beloften 
ten spijt, Arnoud van Hoorn kon dit niet meer: in de Landbrief werd daar
voor te nadrukkelijk bepaald dat de bisschop geen oorlog zou beginnen „Wij 
en haddent eerst vervolghet bi onser ecclesy, riddere, knapen ende steden van 
Utrecht, alse van ouds recht is ende gheweset heeft", een formulering die dui
delijk doet denken aan Jan van Arkels oorkonde van 27 mei 1354; bij die gele
genheid ging het overigens om een niet-beoorlogen van Stichtenaren zonder 
klacht voor de standen. Het feit dat de terminologie van een oorkonde die 
voor de stad Utrecht bestemd was in 1375 herhaald werd,65), is een niet mis te 
verstaan teken van de machtspositie van de stad. 

Een aandeel in het bestuur had het kapittel-generaal al vroeg, in het kerkelijk 
bestuur als kapittel-generaal der vijf kapittelkerken, in het wereldlijk bestuur 
als kapittel-generaal van kerken en „nobiles et ministeriales". Van invloed van 
de stad hierop was de eerste tijd geen sprake, die zien wij pas ontstaan in de 
veertiende eeuw. Eerst worden in 1321 drie Utrechtse burgers en in 1328 de 
vier overste magistraten tot persoonlijke adviseurs van de bisschop benoemd. 
Werkelijke macht betekende dat, zoals wij gezien hebben nauwelijks, want de 
bisschop had zelf vrijwel geen macht. Reëel wordt de rol van Utrecht na 1350, 
maar dan gaat het in een snel tempo: van het besluit uit 1352 geen versterking 
van kastelen te dulden via de beslissingen van mei 1354 naar aanleiding van 
Eembrugge waar een Utrechts burger kastelein wordt en de steden gezamenlijk 
als stand optreden, en de meermalen gedane belofte van Jan van Arkel dat hij 
geen kastelen meer zal verpanden of van het Sticht ontvreemden (opnieuw in 
1363 bij Vreeland), komt het tot de overeenkomst van 18 mei 1364 waarin dit 
laatste punt inderdaad een van de eisen wordt; terecht, want door verpanding 
van een kasteel werd de eenheid van het bestuur aangetast, terwijl het kapit
tel-generaal nu juist die eenheid wilde bereiken, en toen die in 1352 en vol
gende jaren bereikt was, wilde handhaven. Dat Arnoud van Hoorn in 1375 
aan het punt van het beheer der kastelen, de persoon van de kasteleins en 
de door dezen af te leggen eed zoveel aandacht schonk, was dan ook zeker de 
eis van het kapittel-generaal geweest, waar de stad Utrecht in 1354 als eerste 
een formulering van had bewerkt. 

De stad Utrecht inderdaad, de andere steden mochten soms meedoen, als het 
Utrecht zo uitkwam, of als het de bisschop, uit angst voor te grote macht van 
Utrecht, zo uitkwam. In 1375 werd het „de steden", maar op de ontwikkeling 

65) Enklaar. Stichtse Landbrief blz. 42, noemt deze oorkonde onder de zogenaamde 
vooroorkonden. 
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van de Staten hebben de andere steden geen enkele invloed uitgeoefend. 
Het was ons niet mogelijk te constateren welke groep van de burgerij deze ont
wikkeling voorstond. De gilden bepaalden de politiek, dat wel, maar leden van 
het stadspatriciaat konden door tot een der hoge gilden toe te treden zich 
meester maken van de leiding. En binnen dit stadspatriciaat bestonden nu juist 
de grote twisten. Wij moeten het dus laten bij de algemene aanduiding „de 
stad Utrecht". Welnu, ik meen dat wij de feestvierende stad Utrecht op vele 
manieren mogen complimenteren en dat een van de facetten in de glorie
diamant wordt gevormd door haar aandeel in de totstandkoming van de Sta
ten van Utrecht. 
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