
Utrecht in bange dagen 

P. F. M. Mens 

In 1629 smaakte de stad Utrecht vier weken lang het genoegen de federale resi
dentie van de Republiek der Verenigde Nederlanden te zijn. De Staten-
Generaal en de Raad van State hadden toen het Haagse verlaten en hun intrek 
genomen binnen de muren van de Domstad. Een relaas over de aanleiding tot 
deze ongebruikelijke verhuizing van Haar HoogMogenden en de gebeurtenis
sen en het gekrakeel in Utrecht tijdens deze vier weken ' . 

De Staten-Generaal naar Utrecht 

Een belangrijk jaartal in de Noordnederlandse geschiedenis is 1629. In dat jaar 
vond de inneming van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik plaats, een 
wapenfeit waarmee deze prins van Oranje zich als strateeg groot aanzien in Eu
ropa verwierf en dat de Verenigde Provinciën aanzienlijke terreinwinst op de 
Spaanse vijand opleverde. Doch voor het 14 september van dat jaar zo ver was 
werd er benoorden de grote rivieren, die globaal gesproken tot dan de grens 
vormden tussen de op eigen benen staande Noordelijke Nederlanden en de on
der Spaans gezag staande Zuidelijke, nog menig angstig moment beleefd. 
Terwijl in juli 1629 Frederik Hendrik met het gros van de staatse legermacht 
Den Bosch had ingesloten, maakte een vijandelijk leger aanstalten om vanuit 
het oosten de Republiek binnen te vallen. Dit leger stond onder aanvoering van 
Hendrik van den Bergh, nota bene een neef van de prins. Van den Bergh had 
van de regering in Brussel opdracht gekregen Den Bosch te ontzetten. Nadat 
eerdere pogingen bij de belegerde stad waren mislukt probeerde hij dit doel nu 
te bereiken door over de Veluwe de Republiek binnen te vallen en zo de prins 
van Den Bosch weg te lokken 2. Inderdaad zouden door Van den Bergh's inval 
Utrecht en Holland aan grote dreiging blootstaan, temeer daar diens leger nog 
versterking kreeg van keizerlijke troepen onder leiding van Montecuculi. De 
prins, die de bedoelingen van de vijand vermoedde, was echter geenszins van 
plan het beleg dat hij zo zorgvuldig had voorbereid en dat hij begonnen was 
'tant pour son honeur que la service de l'Estat, la reputation de l'Armée, et plu-

1 Dit artikel is een bewerking van een scriptie voor mijn doctoraal bijvak Geschiedenis der Nieu
were Tijden (KU Nijmegen, 1981). Gaarne wil ik prof. dr J. J. Poelhekke hartelijk danken voor 
de inspirerende begeleiding van mijn onderzoek. 

2 J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik, Prins van Oranje (Zutphen, 1978) 268-280; voor een uitge
breide beschrijving van deze inval en i.h.b. de militaire aspecten ervan, zie: J. P. de Bordes, De 
verdediging van Nederland in 1629 (Utrecht, 1856). 
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sieurs autres pregnantes raisons' op te geven en dacht er niet aan van Den Bosch 
weg te trekken 3. Hij wist zich in het volharden van het beleg ook gesteund door 
de Staten-Generaal. In Utrecht zouden nu echter angstige tijden aanbreken. 
Op de avond van woensdag 25 juli 1629 4 deed binnen de Utrechtse stadsmuren 
een gerucht de ronde dat er zich vijandelijke troepen op de Veluwe zouden be
vinden. Deze troepen zouden de IJssel zijn overgestoken. Het gerucht drong 
ook door in de zaal waar op dat moment Gedeputeerde Staten van de provincie 
in vergadering bijeen waren onder voorzitterschap van een burgemeester van 
Wijk bij Duurstede. De beide Utrechtse burgemeesters Johan van Weede en Jo-
han Wttewael waren ook aanwezig. Het gerucht werd ernstig genoeg bevonden 
om er direct meer zekerheid over te willen hebben. Men liet de verbreider ervan 
opsporen en ontbieden. Deze, jonkheer Willem van Gendt, verklaarde dat hij 
vanuit Utrecht naar Arnhem had willen afreizen doch vandaar bericht ontvan
gen had dat 'de vijandt vast over quam' 5. 

Het door Van Gendt ontvangen bericht bleek waar te zijn. Vroeg in de ochtend 
van die dag waren vijandelijke troepen onder commando van Lucas van Cairo, 
een onderbevelhebber van Van den Bergh, bij I Jsseloort de rivier overgestoken 
en hadden een bruggehoofd gebouwd. Deze troepen waren een voorhoede van 
een veel grotere legermacht die weldra zou volgen 6. 
De volgende dag werden door Gedeputeerde Staten de mogelijke gevolgen van 
deze inval besproken. Al staat het niet met zoveel woorden in de resoluties, het 
is duidelijk wat men vreesde: de vijand zou wel eens door kunnen stoten naar 
het Utrechtse! Besloten werd dat burgemeester Van Weede 'in aller dilligentie' 
naar het legerkamp van Frederik Hendrik zou gaan om de prins, die immers 
ook stadhouder van Utrecht was 7 te 'verthonen het danger ende periculen die 
daer wt souden cunnen ontstaen voor dese provintien' en 't'advyseren off in 
dese conjuncture nyet dienstich waer den meermaels voorgeslagen grifte ofte 
lantweer te maken aende Grebbe' 8. Voorts werden de Staten-Generaal per 
brief op de hoogte gebracht van 's vijands inval. Middels deze brief werd Haar 
HoogMogenden tevens verzocht de Staten van Holland te vermanen 'op hare 
saecken te letten' en alvast krijgsvolk van de Westindische Compagnie naar 
Utrecht te sturen 9. 

3 Frederik Hendrik dacht aan een inval over de IJssel of over de Rijn. Hij schreef hierover aan 
de Staten-Generaal. Het vermoeden van de prins werd bevestigd door een brief van Hendrik van 
den Bergh die onderschept werd. Cf. De Bordes, De verdediging van Nederland, 33; voor het 
citaat van de prins, zie: Poelhekke, Frederik Hendrik, 261. 

4 In dit artikel wordt de huidige Gregoriaanse kalender aangehouden. Bij verwijzingen naar reso
luties van Gedeputeerde Staten van Utrecht en de vroedschap zal de lezer bemerken dat dezelfde 
dag daar tien dagen eerder gedateerd staat. Deze colleges dateerden nog volgens de Juliaanse 
kalender, aangeduid als oude stijl. 

5 Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten, nr. 264-34, Resolutiën van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, 13-7-1629. 

6 De Bordes, De verdediging van Nederland, 55 vlg. 
7 In zijn biografie van Frederik Hendrik schonk Poelhekke ruime aandacht aan 's prinsen stad

houderschap van Utrecht. Zie: Poelhekke, Frederik Hendrik, passim. 
8 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U. 14-7-1629; Gemeentearchief Utrecht (GAU), Stad, II, 

nr. 121, Resolutiën van de vroedschap van Utrecht, 13-7-1629. De Staten van Utrecht waren 
steeds voorstander geweest van het leggen van een verdedigingslinie vanaf de Grebbe tot aan 
Bunschoten aan de Zuiderzee, de zogeheten Grebbe-Iinie. Deze was er evenwel nimmer geko
men. Door de vijandelijke inval over de IJssel werd het leggen van deze linie voor Utrecht erg 
actueel. Cf.: De Bordes, De verdediging van Nederland, 102 vlg. 

9 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 14-7-1629. 
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Graaf Hendrick van den Bergh, aanvoerder van het vijandelijke leger. Schilderij (114 x 100) door 
A. van Dijck uit ca. 1630, Musée Condé, Chantilly. Eigenhandige repliek van het portret uit ca. 
1625, Prado, Madrid. Foto: Kunsthist. Inst. R. U. Utrecht 

Zo hield de eerste vijandelijke oversteek van de IJssel de gemoederen in Utrecht 
al aardig bezig. Burgemeester Wttewael bracht in de vroedschap verslag uit van 
de beraadslagingen in Gedeputeerde Staten en stelde de heren officieel in ken
nis van de inval. Tevens legde hij een verzoek van Gedeputeerde Staten op tafel 
om in de stad 500 à 600 man paraat te houden 10. Maar waar moesten die van
daan gehaald worden? Besloten werd om eerst maar de opzichter van het artil-
leriehuis op te dragen na te gaan hoeveel wapens zich in het artilleriehuis bevon
den waarmee in tijd van nood de burgerij bewapend kon worden ' '. 
Twee dagen nadat burgemeester Van Weede op weg was gegaan voor zijn mis
sie naar de prins meldde hij zich om negen uur 's avonds alweer in de vergade
ring van Gedeputeerde Staten om verslag uit te brengen. De volgende dag deed 
hij dat in de vroedschap. Uit het legerkamp voor Den Bosch was Adriaen Ploos 
van Tienhoven meegekomen. Deze was voor Utrecht een van de afgevaardig
den in de Staten-Generaal en was een man die op vertrouwde voet stond met 
de prins 12. In diens gevolg maakt hij als gedeputeerde te velde voor de Staten-

GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 14-7-1629. 
Ibidem, 15-7-1629. 
Adriaen Ploos behoorde tot de vaste bezetting van het Secreet Besogne. Sinds 1636 liet hij zich 
heer van Amstel noemen. Cf.: J. J. A. Ploos van Amstel, 'Adriaen Ploos van Amstel 
(1585-1639)', Jaarboek Oud-Utrecht, (1980) 43-94. 
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Generaal het beleg mee. Ploos was met Van Weede meegekomen om in Utrecht 
het advies en de wensen van de prins 'aengaende de behoudenisse van slandts 
van Utrecht' toe te lichten. Tot teleurstelling van de Utrechters moest Van Wee
de bekennen in het doel van zijn missie, Frederik Hendrik bewegen tot het doen 
aanleggen van de door Utrecht zo gewenste Grebbe-linie, niet te zijn geslaagd. 
De prins had geoordeeld dat het te laat was om deze linie aan te leggen. Hij 
achtte het echter van groot belang dat men de wegen langs de Vaartse Rijn en 
de Vecht, vanaf de Lek tot aan de Zuiderzee, zou retrancheren 13. 
De sterke verdedigingslijn die zo verkregen werd, staat bekend als de Utrechtse 
linie. Deze bestond uit inundatiën en fortificatiewerken op dijken, hoge wegen 
en gronden. Met dit advies greep Frederik Hendrik terug op een oude wens. 
Reeds prins Maurits had de waarde van deze linie gezien en haar willen aanleg
gen. Deze zou zo sterk zijn dat 10.000 man zich daarachter tegen de hele wereld 
zouden kunnen verdedigen, had hij eens gesteld. Ook Frederik Hendrik was 
overtuigd van de sterkte van deze verdedigingslijn en was daarom steeds een 
pleitbezorger geweest voor de aanleg ervan. Door het ontbreken van medewer
king van de Staten van Holland en die van Utrecht was zij er evenwel nimmer 
gekomen 14. De voorkeur van Utrecht voor de Grebbe-linie is wel begrijpelijk 
daar deze bescherming aan practisch het hele gewest zou bieden, terwijl de 
Utrechtse linie alleen het westelijk deel zou kunnen beschermen. 
De onrust in het Utrechtse bespeurende zag de prins nu de kans schoon om het 
oude plan te realiseren en de Utrechters zijn ideeën aangaande de verdediging 
van de Republiek op te leggen. Alleen hierom al zullen de pleidooien van Van 
Weede voor de Grebbe-linie weinig gehoor bij de prins gevonden hebben. Had
den de Staten van Utrecht een ander dan Van Weede naar het legerkamp afge
vaardigd, wellicht dat Frederik Hendrik toch nog tot andere gedachten te bewe
gen zou zijn geweest, doch in Van Weede hadden de Utrechters net iemand 
gestuurd voor wie de prins, op zijn zachtst gezegd weinig waardering kon op
brengen. Daarvoor was de Utrechtse burgemeester een te fanatiek en onscrupu
leus remonstrantenjager. Tevens was Van Weede, toen hij een keer zijn collega 
Van der Nijpoort probeerde te lozen, al eens flink door de prins geïntimideerd, 
waarbij hij had bemerkt dat er in de fluwelen handschoen van de stadhouder 
een ijzeren vuist stak 15. Om zijn opvattingen over de verdediging van de Repu
bliek in Utrecht nog meer kracht bij te zetten had hij nu Ploos van Tienhoven 
met Van Weede mee teruggestuurd. In Utrecht kon men thans, met de nadering 
van vijandelijke troepen in het vooruitzicht, niet anders doen dan aan de wen
sen van de prins tegemoet komen. Immers, er rustte nu de plicht 'omme naer 
uyterste vermogen den noodt vandien te behertigen [en] alleenlij ck ooghmerck 
te neemen op de gemeene welstandt en behoudenisse van het lieve vaderlandt'. 
Bijna plechtig werd hier nog aan toegevoegd: 'soo is verstaen datmen geene de
voirs nog middelen sal sparen tot betrachtinge ende voltreckinge van alle t'gene 
dat noodich en mogelyck wesen sal' 16. Tot het aanleggen van de retranche-
menten langs de Vecht tot de Hinderdam 17 werden toen vier leden van Gede-

13 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 16-7-1629. 
14 De Bordes, De verdediging van Utrecht, 113 vlg. 
15 Poelhekke, Frederik Hendrik, 185-192. 
16 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 15-7-1629. 
17 Een dam in de Vecht ter hoogte van de huidige buurtschap Hinderdam in de gemeente Neder-

horst den Berg. Hier bevond zich tevens een schans. Cf. K. ter Laan, Van Goor's Aardrijkskun-

35 



puteerde Staten, onder wie burgemeester Van Weede, gecommitteerd 18. Tot 
het doen leggen van retranchementen langs de Vaart committeerde men drie le
den van de vroedschap 19. Toch liet de oude en vurige wens naar de Grebbe-
linie Utrecht niet los. Om 'eenighe wercken aan de Grebbe te maken' werden 
toen ook nog Johan Strick en de heer van Amerongen gecommitteerd 20. 
Het aanleggen van zoveel retranchementen vergde heel wat arbeidskrachten. 
Twee gedeputeerden, Van Braeckel en Sterkenborg, werden naar Den Haag af
gevaardigd om 10 à 12.000 gravers te vragen. Deze werklieden dienden voor
zien te zijn van schoppen, spaden, bijlen, houwelen en ander werktuig. Om het 
verlanglijstje compleet te maken vroeg men ook nog eens een aantal krijgslie
den dat de werklui tegen mogelijke aanvallen van de vijand kon beschermen, 
plus de nodige munitie en andere oorlogsbehoeften 21. De vraag wie dit alles 
diende te betalen was voor Utrecht blijkbaar nog van later zorg. 
Ook de Utrechtse vroedschap nam haar maatregelen. In de stadspoorten wer
den schrijvers geplaatst die de namen van de binnenkomende vreemdelingen 
moesten noteren en de herbergiers werden verplicht, op straffe van een boete 
van drie carolus guldens, in hun etablissementen hetzelfde te doen 22. De kolo
nel en de hoofdmannen van de schutterijen kregen opdracht hun vendels te ver
sterken met 'contribuanten (nyet impotent sijnde) ende andere burgers, d'on-
vermogenden t'sij bierdragers, sackdragers, houtschilders ende anderen'. 
Voorts gaf de vroedschap opdracht tot het inventariseren van de voorraad lont
en en kruit en tot het inspecteren en zonodig herstellen van de valbruggen aan 
de stadspoorten en bolwerken 23. 

De dag nadat de eerste berichten over de vijandelijke inval op de Veluwe de stad 
hadden bereikt, werd de dreiging van het gevaar al zichtbaar doordat veel boe
ren met hun vee een goed heenkomen zochten binnen de muren. Hun aantal 
werd spoedig zo groot dat verscheidenen al gauw geen onderdak meer konden 
vinden in herbergen. Hen werd de St. Nicolaas- en de Brigittenkloosterkerk als 
slaapplaats toegewezen. Langzaam maar zeker begon angst de stad in zijn 
greep te krijgen. De vroedschap die 26 juli 's morgens al om zes uur bijeen 
kwam, leek het hoofd maar moeilijk koel te kunnen houden en nam resoluties 
aan waarin de predikanten van de stad verzocht werden om iedere avond te pre
diken en 'Godes rechtveerdige straffe te soecken af f te bidden' en waarin kome-

dig woordenboek van Nederland (Den Haag-Brussel, 19683) 177. 
18 De drie andere gecommitteerden waren jonkheer Frederick van Suylen van Nyeveldt, heer van 

's-Heerenaerntsberge, de heer van Nederhorst en Berck. - RAU, Staten, nr. 264-34, 
Res.Ged.St.U., 15-7-1629, 16-7-1629. 

19 Ibidem, 15-7-1629. 
20 Ibidem, Johan Strick was kanunnik en scholaster van de Oudmunster. In 1633 werd hij heer 

van Linschoten. Cf.: Johan van de Water, ed., Groot Placaatboek vervattende alle deplacaten, 
ordonnantien en edicten, der Edele Mogende Heren 's Lands van Utrecht (3 dln; Utrecht, 1729) 
I, 198. 

21 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 15-7-1629. 
22 Groot Placaatboek, III, 594. 
23 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 16 juli 1629. Over de toenmalige verdedigingswerken van 

Utrecht schrijft De Bordes, De verdediging van Nederland, 162: 'Utrecht was in 1629 versterkt 
door eenen hoogen muur, waartegen aan de binnenzijde een aarden wal lag, en welke aan de 
buitenzijde door eenen breede natte gracht was omringd. Eenige kleine ronde torens en vier ste
nen en vijf aarden bolwerken vóór die muur, bestreken de gracht. Toen de vijand in 1629 den 
IJssel overtrok, bestond de linie ten oosten van de stad nog niet, en het was dus nodig de stad 
zelve in staat van verdediging te stellen, want niets scheen de vijand te verhinderen, van den IJs
sel dadelijk naar Utrecht voort te rukken'. 
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Gezicht op de stadsmuur aan de noordzijde van Utrecht in de richting van de Weerdpoort. V.l.n.r. 
de torens 'de Vos' en 'de Beer' en achter de muur de Plompetoren. Tekening (31,5 x 20) in inkt en 
waterverf uit de omgeving van A. Bloemaert uit ca. 1600. GAU. nr. T.A. Da 5.51. 

Foto: GAU 

dianten, koorddansers en buitelaars van het ene moment op het andere een ver
bod kregen opgelegd hun kunsten op de jaarmarkt en de kermis te vertonen. 
De meest opmerkelijke resolutie van Haar EdelMogenden was wel: 'De heeren 
borgemeesteren hebben aangenomen te bevorderen dat van weegen de Staten 
deser Provincie versocht worden de ho: ende mo: heeren Staten Generael bij 
dese gelegentheyt haer residentie hier te nemen' 24. Een dergelijk verzoek aan 
de Staten-Generaal was, zeker van een stadsbestuur, zeer ongebruikelijk, zo 
niet ongehoord, vandaar waarschijnlijk om het maar 'van weegen de Staten de
ser Provincie' te doen. Wat wilden de Utrechtse burgemeesters met deze verhui
zing bereiken? Hoopten Van Weede en Wttewael dat de Staten-Generaal wan
neer deze in hun nabijheid verblijf hielden tot grotere concessies inzake de 
Grebbe-linie bereid zouden zijn dan Frederik Hendrik? Waarschijnlijker is 
echter dat deze resolutie werd ingegeven door louter angst en verwarring en dat 
zij hoopten dat de aanwezigheid van de Staten-Generaal paniek in de stad zou 
bezweren. De verwarring zou echter nog groter worden. De hoofdmacht van 
de vijand was immers de IJssel nog niet eens gepasseerd. Van Weede en Wtte
wael wisten snel Gedeputeerde Staten voor hun idee te winnen. Nog dezelfde 
dag vaardigde het college van Gedeputeerden Van Geeresteyn en Van Hartevelt 
naar Den Haag af 'omme hare hoo: ende mo: naemens deze vergaderinge te 
versoucken dat deselve gelieven willen hare residentie alhier binnen Utrecht te 
nemen, omme alsoo te eer ende meer te connen resolveren ende ordonneren 
t'gene te meesten dienste ende conservatie vande lande bevonden sal 
worden' 25. De twee afgevaardigde dienden tevens wapens en munitie te vra-

24 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 16-7-1629. 
25 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 16-7-1629. 
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gen. Aanvulling was dringend geboden daar Utrecht eerder nogal wat oor
logstuig naar Arnhem had gestuurd. Van Geeresteyn zou in Den Haag 
blijven 26. Deze was een van de Utrechtse afgevaardigden in de Staten-
Generaal 21. 
Dit hoogste college in de unie was op 25 juli middels vier brieven op de hoogte 
gesteld van de vijandelijke penetratie in de Republiek, namelijk door een brief 
van haar gedeputeerden te velde, twee van de Kanselier en Raden van Gelder
land en een van Gedeputeerde Staten van Utrecht 28. De berichten over de inval 
brachten in Den Haag aanmerkelijk minder opschudding teweeg dan in 
Utrecht. Hier geen angstige kreten als 'danger' en 'periculen', maar een kalm 
en vastberaden besluit om op de inval 'met vigour ende couragie' te reageren 
en terstond de nodige maatregelen te treffen. De Raad van State werd opgedra
gen om troepen naar Utrecht en Gelderland te sturen en Holland, steeds de gro
te geldschieter van de unie, werd verzocht alvast 'een goede somme van poene 
te willen serveren omt verste volck aan t'marcheren te helpen' 29. De Staten-
Generaal moeten twee dagen later dan ook wel wat vreemd hebben opgekeken 
toen de twee afgevaardigden uit Utrecht het verzoek overbrachten om naar 
aanleiding van de inval naar de Domstad te verhuizen. Stellig om Utrecht niet 
direct voor het hoofd te stoten met een afwijzend 'neen', werd het verzoek 
voorlopig 'in bedencken' gehouden. Het verzoek om levering van wapens en 
munitie werd naar de Raad van State doorverwezen 30. 
Terug naar Utrecht, want daar begon men de toekomst steeds minder rooskleu
rig in te zien. Op de vergadering van de vroedschap van 28 juli, een vergadering 
die 'al weder tegens ses uyren des morgens geannonceert was', moest burge
meester Van Weede meedelen dat de binnengevallen vijand zich dagelijks aan 
het versterken was en dat algemeen werd aangenomen dat hij van plan was om 
over de Veluwe naar Utrecht te trekken. En alsof dat vooruitzicht nog niet erg 
genoeg was kwam Van Braeckel vertellen dat zijn missie naar de Staten van 
Holland om werklieden ter beschikking te stellen voor het aanleggen van de re-
tranchementen voorlopig mislukt was. De Hollandse heren wilden eerst eens 
advies inwinnen bij de prins. Het stedelijk college oordeelde dat men, nu er 
zo'n groot gevaar dreigde voor de stad en het land (in deze volgorde), geen tijd 
verloren mocht laten gaan en besloot dat er hoe dan ook ten spoedigste verder 
gewerkt diende te worden aan de verschillende retranchementen, 'insonderheyt 
ende vooral met de buytenwercken aende oostzijde buyten om deze stadt'. Ver
der vond de vroedschap dat Gedeputeerde Staten het verzoek om werklieden 
nog maar eens moesten herhalen bij hun collega's in Den Haag, zo ook het ver
zoek aan de Staten-Generaal om in Utrecht te komen resideren. Om beide wen
sen nog meer kracht bij te zetten besloot de vroedschap om vanuit haar midden 
ook nog eens een nadrukkelijk beroep op de Staten van Holland en de Staten-
Generaal te doen. Hiertoe werden door de burgemeesters hun oud-collega Jo-
han van der Nijpoort en schepen Philips Ram naar Den Haag gecommitteerd. 
Zij kregen voor ieder college een officiële missive onder stadszegel mee. In de 

26 Ibidem. 
27 Van Geeresteyn had zitting in Gedeputeerde Staten voor de ridderschap. Cf. Groot Placaat-

boek, I, 30. 
28 Gemeentearchief Nijmegen (GAN), Resolutiën van de Staten Generaal, dubbelen, 25-7-1629. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, 27-7-1629. 
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brief aan de Staten van Holland wees de vroedschap op het feit dat de retran-
chementen een uitdrukkelijk verlangen van de prins waren en dat, indien deze 
er niet kwamen, de stad en provincie Utrecht wel eens verloren zouden kunnen 
gaan. In dat geval, werd er fijntjes aan toegevoegd, zou ook Holland in gevaar 
komen. Vanzelfsprekend werd ook de Staten-Generaal in de tot hen gerichte 
missive nadrukkelijk op de 'soo gevaerlicke constitutie' gewezen. Het verzoek 
tot resideren in Utrecht werd nu ook omkleed met een waarom, namelijk 'om-
me de Staten slants van Utrecht ende de regierders der voorse Stadt in soo wich
tigen zake met raedt ende daet te assisteren' 31. Kennelijk was men in Utrecht 
bang de situatie niet zelf adequaat het hoofd te kunnen bieden. Nog dezelfde 
dag ging er, geheel volgens de wens van de vroedschap, ook een missive met 
vergelijkbare inhoud van de Staten van Utrecht naar Den Haag 32. 
Zo gebeurde het dat twee dagen nadat Van Geeresteyn en Van Hartevelt de 
Staten-Generaal hadden gevraagd om naar Utrecht te verhuizen, Van der Nij-
poort en Ram zich bij Haar HoogMogenden lieten aandienen om dit verzoek 
nog eens te herhalen. Over de inwilliging ervan lijkt nu door de heren zowaar 
te zijn gediscussieerd. Men kwam echter niet tot een besluit " . Van der Nij-
poort en Ram verschenen daarom de volgende dag weer in de vergadering om 
voor hun zaak te pleiten. Het was toen Holland dat de boot afhield door te stel
len dat het eerst nadere informatie over de toestand op de Veluwe wilde heb
ben. Sinds vier dagen had men in Den Haag immers al niets meer over het vijan
delijke leger vernomen 34. Op een Utrechts verzoek om spaden en schoppen 
werd wel positief gereageerd, evenals een dag eerder op de vraag naar kanon
nen en kanonniers 35. 

Wie er wel over het doen en laten van de vijand was geïnformeerd, was burge
meester Van Weede. Zondagmiddag 29 juli riep hij de vroedschap bijeen om 
zijn mede-stadsbestuurders de jobstijding te doen dat er de avond tevoren 32 
cornetten vijandelijke cavalerie de IJssel waren overgestoken. Zij waren al in 
de omgeving van Arnhem gesignaleerd, waar zij alles platbrandden tot aan Die
ren toe. Daarbij kwam dat de verdedigingswerken aan de Grebbe en langs de 
Vaartse Rijn nog op geen stukken na voltooid waren, doordat er verkeerde op
drachten waren gegeven en het werkvolk fouten had gemaakt, terwijl men met 
die rond de stad zelfs niet eens begonnen was! Men was het er over eens dat 
nu eerst deze laatste verdedigingswerken gelegd dienden te worden. Daar er 
echter niets over werklieden uit Holland vernomen was en er ook nog geen ma
teriaal was aangekomen, diende de stad nu toch echt zelf de handen uit de mou
wen te steken. De vroedschap gaf opdracht om alle mannen boven de zestien 
en onder de dertig jaar uit de voorsteden en buitengerechten bijeen te roepen 
en om burgers uit de stad alle kruiwagens, spaden en ander bruikbaar werkma
teriaal bij de magistraat te laten inleveren 36. Omdat men bang was dat de vij
and nu ieder moment bij Utrecht zou kunnen aankomen - in werkelijkheid 
zocht Hendrik van den Bergh, die met zijn legermacht Van Cairo was gevolgd, 

31 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 18-7-1629. 
32 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 18-7-1629. 
33 GAN, Res.St.Gen., 29-7-1629. 
34 Ibidem, 30-7-1629. 
35 Ibidem, 29-7-1629, 30-7-1629. 
36 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 19-7-1629. 
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toen een goede stelling aan de IJssel 37 - gelastte de vroedschap de kolonel het 
geschut op de wallen te doen brengen en de wachthuisjes daar te laten repare
ren. Bovendien kreeg de ruiterij opdracht om iedere nacht tussen De Bilt en 
Blauwkapel te patrouilleren 38. Hortend en stotend begon in Utrecht nu de ver
dedigingsmachine in beweging te komen. 
In zijn legerkamp voor Den Bosch was Frederik Hendrik steeds op de hoogte 
van wat er in het Utrechtse gaande was. De Staten stuurden hem regelmatig ge
committeerden en hij liet zich informeren door Ploos van Tienhoven 39. Zo 
wist hij dus ook van de angst die er in de Domstad heerste voor een vijandelijk 
beleg. Om er het moreel wat op te vijzelen stuurde hij een van zijn bekwaamste 
bevelhebbers, Johan Wolfert van Brederode, naar Utrecht om er 'in raedt en
der daedt te assisteren en te sien wat daer best te doen staet tot conservatie van 
Stadt ende lande van Utrecht' 40. Doch ook een man van zulk een gezag kon 
niet verhinderen dat de Utrechtse verdedigingsmachine af en toe steunde en 
kreunde. Weliswaar was men begonnen met het aanleggen van de voorgeno
men verdedigingswerken, doch de verordening tot het inleveren van spaden en 
houwelen had minder materiaal opgeleverd dan de bedoeling was en van dat 
weinige materiaal werd door de werklieden ook nog aanzienlijk gestolen. Te
gen deze diefstallen verscheen dan ook een plakkaat waarop de daders lijfstraf
fen in het vooruitzicht werden gesteld 4 '. De motivatie van de werklieden om 
aan de verdediging van hun eigen gewest en stad te werken liet trouwens ook 
te wensen over. Veel huislieden waren niet eens komen opdagen, terwijl weer 
anderen van hun werkzaamheden wegliepen 42. Baarde de vordering van de 
verdedigingswerken de vroedschap aldus zorgen, de financiële aspecten die er 
aan verbonden waren, nog niet. Het college gaf de cameraars opdracht tot het 
onverwijld betalen van alle kosten van de werken rond de stad. Een en ander 
zou dan later met Gedeputeerde Staten verrekend worden. Hierbij ging de 
vroedschap er van uit dat deze kosten dan wel weer gekort konden worden op 
de quote die de provincie aan de Staten-Generaal diende af te dragen, daar in 
de gedachtengang van de vroedschap de generaliteit alle kosten aangaande de 
verdediging op zich behoorde te nemen 43. Het weinige bemoedigende nieuws 
in deze dagen kwam van Van der Nijpoort en Ram, die, teruggekeerd van hun 
missie naar Den Haag, konden meedelen dat Holland nu bereid was om 16 à 
17.000 werklieden naar de Hinderdam te sturen om daar verdedigingswerken 
aan te leggen 44. 

Terwijl Utrecht zich opmaakte voor de verdediging zat de vijand ook niet stil. 
Het leger van Hendrik van den Bergh kreeg versterking van de keizerlijke troe
penmacht. Deze bestond uit 14.000 man voetvolk en 2 à 3000 man ruiterij 45. 
Deze legermacht nu rukte 11 augustus op naar Amersfoort. Het nieuws van 
Montecuculi's opmars bracht grote schrik teweeg in de vroedschap van 

37 De Bordes, De verdediging van Nederland, 80. 
38 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 19-7-1629. 
39 Zie bijv. RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 15-7-1629, 16-7-1629. 
40 Ibidem, 19-7-1629. 
41 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 23-7-1629; Groot Placaatboek, III, 400. 
42 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 26-7-1629. 
43 Ibidem, 27-7-1629. 
44 Ibidem, 21-7-1629. 
45 De Bordes, De verdediging van Nederland, 82. 
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Utrecht. Er diende nu zo snel mogelijk voortgang gemaakt te worden met de 
retranchementen rond de stad. Van der Nijpoort en Ram werden verzocht om 
spoorslags weer naar Den Haag te vertrekken en bij de Staten-Generaal 'alle 
nodige assistentie te versouken' en wederom, doch nu met de grootst mogelijke 
klem, erop aan te dringen om in Utrecht te komen resideren. Tevens dienden 
de Utrechters in Rotterdam de admiraliteit te vragen om kanonnen en kanon
niers. Met eenzelfde verzoek werden de schepenen Van der Lingen en Van de 
Poll naar de admiraliteit in Amsterdam gecommitteerd 46. 
Op de ochtend van dinsdag 14 augustus verschenen Van der Nijpoort en Ram 
dus voor de derde keer in de vergadering van de Staten-Generaal met het ver
zoek om in Utrecht de resideren. De overtuigingskracht van de Utrechters moet 
dit keer wel erg groot geweest zijn, want nu stemde de vergadering toe en toon
de zich bereid om in Utrecht 'eene corte tyt te verblijven ende op alle occurentie 
van zaecken rijpelijck te resolveren ende ordre te stellen'. Het besluit eenmaal 
genomen hebbende lieten Haar HoogMogenden er ook geen gras over groeien 
en zij vertrokken nog diezelfde avond naar de Domstad 47. 

De Staten-Generaal in Utrecht 

Op diezelfde avond dat de Staten-Generaal naar Utrecht afreisde, gaf Amers
foort zich aan Montecuculi over. De prompte overgave van Amersfoort doet 
wat lafhartig aan. Bedacht moet evenwel worden dat de stad zich in de steek 
gelaten voelde. Amersfoort had het gevaar natuurlijk wel zien aankomen, doch 
zijn herhaalde verzoek om hulp bij de Staten van Utrecht en bij de Staten-
Generaal had tot zijn grote teleurstelling nauwelijks gehoor gevonden. Toen er 
eindelijk hulp kwam opdagen was het te laat. Het was voor de stad ook moei
lijk te verteren geweest dat de aanleg van de voor zijn positie veel veiliger 
Grebbe-linie moest wijken voor de Utrechtse. Burgemeester Van Dam van 
Amersfoort had 31 juli in de vergadering van Gedeputeerde Staten nog een 
hartstochtelijk pleidooi gehouden voor de Grebbe-linie, doch de vergadering 
had toen anders beslist. Eigenlijk waren Haar GrootMogenden er al vanuit ge
gaan dat Amersfoort in handen van de vijand zou vallen, vandaar dat er een 
dringend beroep op de stad gedaan was om zijn graanvoorraden naar Amster
dam te zenden, zodat de vijand hierover niet zou kunnen beschikken 48. Van 
Utrecht had Amersfoort in de Staten weinig steun gehad. Deze stad had het te 
druk met de zorg voor zijn eigen veiligheid. 

De Raad van State volgde de Staten-Generaal een dag later naar Utrecht. On
derweg ontmoette dit college een grote stroom vluchtelingen en vernam van hen 
het slechte nieuws van de overgave van Amersfoort. Het was de heren al gauw 
duidelijk dat deze overgave 'groote verslagentheyt onder de luyden, soo binnen 
de stadt Utrecht als de huysluyden van het stift' teweeg had gebracht 49. 
De Staten-Generaal werden tegen de middag van 15 augustus van de slechte tij
ding op de hoogte gebracht toen zij in Utrecht arriveerden50. Zij konden nu zelf 
46 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 2-8-1629. 
47 GAN, Res.St.Gen., 14-8-1629. 
48 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 21-7-1629. 
49 Rijksarchief 's-Hertogenbosch (RANB), Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Resolutie 

15-8-1629. 
50 GAN, Res.St.Gen., 15-8-1629; GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 5-8-1629. 
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getuige zijn van de paniek die het nieuws van Amersfoorts overgave in de 
Domstad veroorzaakte. Verhalen over plunderingen rond de gevallen stad zul
len aan deze paniek niet vreemd geweest zijn en moeten de angst van de Utrech
ters hebben opgezweept 5 ' . Met verbazing en afkeer zagen de Staten-Generaal 
hoe vele burgers, ja zelfs leden van de stedelijke en gewestelijke bestuurslicha
men, de stad uitvluchtten of hun goederen naar veiliger oorden brachten en hoe 
kapiteins en andere officieren van de burgervendels in wanhoop de moed had
den laten zakken. Kortom, de chaos in de stad was enorm 52. 
Haar HoogMogenden lieten zich hierdoor echter niet afschrikken en togen on
verwijld aan het werk. Allereerst werd de Staten van Utrecht gevraagd om uit 
hun midden enige lieden 'tot assistentie van de igenwoordige besoignes' bij hen 
te committeren. De Staten-Generaal waren namelijk niet voltallig. Aanwezig 
waren gedeputeerden uit Holland, Gelderland en Utrecht, zodat Haar Hoog
Mogenden best wat mankracht konden gebruiken. De Staten van Utrecht deta
cheerden hierop Johan Strick en Van Weede bij hun hoge gasten 53. De laatste 
zal een gevoel van persoonlijke triomf nauwelijks hebben kunnen onderdruk
ken. Hij was immers een van de belangrijkste initiatiefnemers geweest tot het 
verzoek aan de Staten-Generaal om in Utrecht te komen resideren. Nu dat ge
lukt was, was hij ook nog direct betrokken bij alle zaken die de generaliteit be
troffen. Van de andere kant zal Van Weede zich ook wel een beetje hebben ge
schaamd voor de reactie van zijn stad op het verlies van Amersfoort. Vervol
gens gingen de Staten-Generaal na wat de mogelijkheden waren om Naarden, 
Rhenen en Wijk bij Duurstede te behoeden voor eenzelfde lot als Amersfoort. 
Besloten werd om Meerman en Strick hierover advies te laten inwinnen bij Fre-
derik Hendrik. Intussen werd aan troepen die in Naarden gelegerd waren en 
op het punt stonden op te rukken naar Amersfoort, bevel gegeven voorlopig 
in Naarden te blijven 54. Zeeland en Friesland werd verzocht zo snel mogelijk 
gedeputeerden naar Utrecht te zenden 55. Vanzelfsprekend poogden de Staten-
Generaal ook de vlucht van mensen en goederen te keren. Omdat angst en pa
niek in Utrecht zo om zich heen hadden gegrepen dat de burgerij 'nauwelijcks 
in poincte van goede regieringe' te houden was 56, nam men het besluit om 
troepen waar Frederik Hendrik om had gevraagd voorlopig maar in Utrecht 
te houden, niet zozeer om de stad tegen de vijand te verdedigen maar om 'ver
dere consternatie' te voorkomen " . Vanzelfsprekend wilden de Staten-
Generaal ook wel eens de bange officieren van de burgervendels flink de les le
zen en 'encourageren'. Reeds donderdagmiddag werd de beschermers der bur
gerij te verstaan gegeven dat de stad geen enkele reden had om bang te zijn en 
dat zij maar eens een voorbeeld moesten nemen aan de Staten-Generaal en de 
Raad van State die 'selfs hun niet en ontsien daer binnen te comen, hun bloet 
te wagen ende erbij op te setten' 58. 
De Staten van Utrecht sloegen zoveel voortvarendheid kennelijk met enige gêne 

51 L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh (6 dln; 's-Gravenhage, 1669) III, 866. 
52 GAN, Res.St.Gen., 16-8-1629; RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 

16-8-1629. 
53 GAN, Res.St.Gen., 15-8-1629. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, 16-8-1629. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem, 15-8-1629. 
58 RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 16-8-1629. 
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gade en vreesden dat Haar HoogMogenden na hun ervaringen van angst, chaos 
en wanbestuur in de Domstad wel geen al te groot vertrouwen meer in de 
Utrechtse bestuurders zouden hebben. In een poging dit vertrouwen weer wat 
op te vijzelen stelden zij voor om de Eed van afzweringe van de koning van 
Spanje en van trouw aan de Republiek der Verenigde Provinciën te renoveren. 
Dit zou dan zowel door de Staten van Utrecht als de vroedschap, het hof, de 
magistraat, de bevelhebbers en de burgers dienen te gebeuren. De Staten-
Generaal zagen dit ritueel echter helemaal niet zitten. Zij vreesden dat verschei
dene lieden dit zouden weigeren en dat dit mogelijk tot moeilijkheden zou lei
den. Haar HoogMogenden lieten de Staten van Utrecht daarom weten dat een 
renovatie van de eed, onder deze omstandigheden maar 'ondienstich' was en 
bogen zich weer over de verdediging van de Republiek 59. Zij stuurden troepen 
naar het bedreigde Hattem en gaven Van Weede de nodige opdrachten. Hij 
moest voor timmerlieden zorgen die de brug over de Vecht konden afbreken 
en de stedelijke voorraad munitie inventariseren. Daarnaast vingen zij een on
derzoek aan naar het verlies van Amersfoort 60. 

Op vrijdag 17 augustus kwamen Meerman en Strick terug van hun missie naar 
de prins. Deze liet de Staten-Generaal weten 'datter geen beeter expediënten' 
was om de opmars van de vijand in de provincie Utrecht te stuiten dan: 1. Re-
tranchementen aanleggen vanaf de Vaart bij Utrecht tot aan de Hinderdam. 
2. De brug bij Jutphaas afbreken. 3. De werken aan de Vaart in goed verdedig
bare staat brengen en versterken met krijgsvolk. 4. Huizen en bomen rond de 
stad Utrecht, die een naderende vijand beschutting zouden kunnen bieden, af
breken en omhakken. 5. Linies aanleggen in het retranchement rond de stad 
en een contrescarp aanbrengen 6 '. 
Frederik Hendrik beval dus weer nadrukkelijk de Utrechtse linie aan. De stad 
Utrecht vormde in deze linie het zwaartepunt en het is duidelijk dat de aanbevo
len maatregelen in zeer belangrijke mate tot zijn veiligheid strekten. De Staten-
Generaal konden tevreden vaststellen dat zij tot de drie eerste aanbevelingen 
ook al besloten hadden. Er restte dus nu alleen nog de zorg voor uitvoering van 
de laatste twee. Gedeputeerden van Utrecht gaven echter te kennen hier enige 
moeite mee te hebben. Besloten werd om eerst een commissie in te stellen die 
de retranchementen rond de stad zou inspecteren en die zou nagaan waar de 
linies het beste gelegd konden worden en welke huizen en bomen verwijderd 
dienden te worden 62. 
Langzaam maar zeker werd de Domstad verder in staat van verdediging ge
bracht. Problemen bleven er echter te over. Zo kwamen er in Utrecht nu regel
matig nieuwe troepen aan, wat spoedig tot moeilijkheden met de inkwartiering 
leidde. Omdat er nergens meer plaats was werden een 600 soldaten onderge
bracht in enkele kerken. Langdurig verblijf aldaar veroorzaakte een ondraag
lijke stank en andere overlast " . Onder de schutterijen die 's nachts hun wa
kende ronde door de stad liepen, waren verscheidene lieden die er kennelijk ple
zier in hadden om zonder enige noodzaak hun musket te laten afgaan, dit tot 

59 Ibidem; GAN, Res.St.Gen., 16-8-1629. 
60 GAN, Res.St.Gen., 16-8-1629. 
61 Ibidem, 17-8-1629. 
62 Ibidem. 
« GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 7-8-1629, 
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grote schrik en ergernis van slapend Utrecht. Tegen dit 'onnodig schieten op 
de parade' liet de vroedschap dan ook prompt een plakkaat verschijnen. Hel
pen deed dit niet veel want een week later moest dit verbod herhaald worden 64. 
Weer andere leden van de schutterijen kwamen 's nachts niet eens voor hun 
wachtbeurt opdagen. Zo iets kon 'in dese conjunctuuren van tijden' natuurlijk 
niet door de beugel, vandaar dat ook hiertegen een plakkaat werd gepubli
ceerd. De plichtsverzuimers werden fikse geldboeten in het vooruitzicht 
gesteld 65. Soldaten die de wacht hielden bij de retranchementen wisten het ook 
bont te maken. Zij vielen passerende wagens lastig en gebruikten onschuldige 
boeren en vee als schietschijf 66. 

64 Groot Placaatboek, III, 594. 
65 Ibidem. 
66 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 10-8-1629. 
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Als een geschenk uit de hemel kwam toen ineens, tijdens de vergadering van 
de Staten-Generaal op de vijfde dag van hun verblijf in Utrecht, een missive 
uit Arnhem binnen met het grote nieuws dat in de nacht van 18 op 19 augustus 
de stad Wesel door Staatse troepen onder bevel van Otto van Gendt veroverd 
was 67. Ieder van de aanwezigen begreep direct wat dit betekende: geen aanvoer 
en rugdekking meer voor de binnengevallen vijand. De verwachting was nu dat 
de troepen van Hendrik van den Bergh zich spoedig zouden moeten terugtrek
ken. Ook tot de vergadering van de Gedeputeerde Staten drong het grote 
nieuws spoedig door. Hier werd direct God gedankt voor deze 'groote 
genade' 68. 
In Utrecht, waar men zo bang was geweest voor een vijandelijk beleg, haalde 
men opgelucht adem. De vreugde over de val van Wesel was enorm. De Staten-
Generaal besloten dan ook om 23 augustus tot feestdag uit te roepen en veror
donneerde de stad om op deze dag in alle kerken dankdiensten voor deze grote 
victorie te houden en om 's avonds 'teyckenen van blij schap' te tonen. En pas
sant ging een dergelijke oproep naar alle provincie- en stadsbesturen van de 
Unie 69. De vroedschap greep met graagte de gelegenheid aan om er een groots 
feest van te maken. Tussen vijf en zes uur speelden de stadstrompetters voor 
het stadhuis, van zes tot zeven werden de klokken van alle kerken en kloosters 
geluid, vanaf zeven uur losten de kanonnen op de wallen vreugdeschoten en in 
de late avonduren werden lantaarns met kaarsen in de bovenste omgang van 
de Domtoren gehangen 70. 
Van angst voor het leger van Van den Bergh en de grote vreugde getuigt het 
dichtwerk Utrechtsche Danckbaerheyt aen God, dat de Utrechtse drukker Lu
cas Symonsz de Vries naar aanleiding van de gelukkige afloop voor zijn stad 
in 1630 publiceerde 71. Een enkele versregel uit dit werk: 

Ons Vijandt die daer dorst na ons aller bloedt / 
soo 'thert na de fonteyn / de Visch na 'tWater doet / 
Die stae'gh toeleydt om ons t'uytroeyen en vernielen / 
Die was al in ons Landt / sae achter op de hielen. 
( . . . ) 
Ons vervallen ghesicht / van tranen scheen een bloedt: 
Veel storten nacht en dach / 'tGhebedt in groot ootmoet. 
U Vaderlijcke hert / kond'dat niet langher lyden / 
Dies gy ons droeve smert / veranderd'in verblyden: 
Seer onversiens om-schijndt ons een verkoelend'licht: 
Ghy sloeght den Dwinge-landt / ghelijck als int 'tghesicht 
Dat hy verduyseldt stondt / niet wetend'wat beginnen: 
Ten enden van zijn raet / beteutert in zijn sinnen. 
Een eenich Wesel / brenght door Godt soo veel te weegh / 
Dat soo veel dysent Man / de Popelcye kreegh. 

Omdat door de verovering van Wesel de dreiging voor Utrecht was geweken 
67 GAN, Res.St.Gen., 20-8-1629. 
68 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 10-8-1629. 
69 GAN, Res.St.Gen., 22-8-1629. 
70 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 13-8-1629. 
71 L. Sz. de Vries, Utrechtsche Danckbaerheyt aen God ende haeren Prince (Utrecht, 1630). 
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Het Catharijneconvent, waar leden van de Staten-Generaal tijdens hun verblijf in Utrecht vertoef
den. Gewassen pentekening (24 x 15) door A. Rademaker uit ca. 1720. GAU, nr. T.A. La 1.8. 

Foto: GAU. 

had men in de Domstad nu wat meer gelegenheid om aandacht te schenken aan 
minder acute zaken. Een doorn in het oog van de Staten-Generaal was hun 
huisvesting. Sedert hun aankomst in de stad logeerden zij in herberg Den 
Hulck. Thans maakten zij kenbaar 'een bequame woninge' te willen betrekken, 
met een 'keucken à part'. Aan de wensen van zijn hoge gasten kwam Utrecht 
tegemoet door een deel van het Catharijneconvent ter beschikking te stellen, 
dat naast een eetzaal en keuken ook nog een 'vertreckkamer' bevatte 72. Wat 
later namen de heren nog hun intrek in het Huis Renesse, dat toebehoorde aan 
de geëligeerde Johan van Renesse van der Aa, heer van Zuilenstein 73. 
Bleek dit huisvestingsprobleem tamelijk eenvoudig op te lossen, iets anders lag 
het met de betalingen van de verdedigingswerken. Met man en macht werd er 
nog steeds doorgewerkt aan de retranchementen langs de Vaartse Rijn, de 
Vecht en rond de stad. Duizenden huislieden waren hiervoor speciaal uit Hol
land overgekomen en honderden burgers uit Utrecht werkten mee, terwijl er 
verschillende werken waren uitbesteed aan aannemers en gereedschappen ge
huurd of aangeschaft. Zoals we hierboven reeds gezien hebben was de vroed
schap er zonder meer van uit gegaan dat de generaliteit uiteindelijk alle kosten 
zou betalen. Het zal blijken dat Van Weede en zijn vrienden zich in deze opvat
ting lelijk hadden vergist. 
Tijdens de vergadering van de Staten-Generaal op 20 augustus, dezelfde dus 
waarin het goede nieuws van Wesel gebracht werd, verzocht de Utrechtse gede
puteerde Van de Haer aan Haar HoogMogenden de op Utrechts grondgebied 
72 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U. 
73 Ibidem, 25-8-1629. 

13-8-1629. 
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Gezicht op de achterzijde van het huis Renesse - nu Drift 23 - waar de in Utrecht aanwezige leden 
van de Staten-Generaal later verbleven. Gewassen krijttekening (470 x 385) naar H. Saftleven uit 
ca. 1650. Prentenkabinet der R. U. Leiden, nr. A W 1228. Foto: R. U. Leiden. 

gebouwde fortificatiewerken te betalen 74. Het college liet de Staten van 
Utrecht echter de volgende dag weten 'dat men hierin niet en can treden' en dat 
Utrecht deze kosten zelf maar diende te betalen. Indien de Staten van Utrecht 
deze niet zouden kunnen opbrengen dan konden zij 'wegens d'ordre int landt' 
nog altijd om een subsidie verzoeken, werd hier door de hoge bezoekers nog 
aan toegevoegd 75. 
De Staten van Utrecht konden hier weinig tegen inbrengen, zij waren echter 
geenszins van plan om de retranchementen rond de stad te betalen. Dat moest 
de Domstad dan maar zelf doen, vonden zij. Het spreekt vanzelf dat deze ge-
dachtengang alles behalve de instemming genoot van Van Weede. 'De voorse 
retrenchementen zijn gemaeckt met kennisse ende door expresse last vande ge-
melte heeren Gedeputeerden', hield hij zijn vroedschap voor. Dientengevolge 
moesten zij de kosten dan ook betalen en maar zorgen dat zij het geld weer te
rug kregen van de generaliteit 76. 

GAN, Res.St.Gen., 
Ibidem, 21-8-1629. 
GAU, Stad, II, nr. 

20-8-1629. 

121, Res.Vr.U., 11-8-1629. 
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Het probleem van de betalingen leidde tot vreemde situaties. Toen 22 augustus 
bij Gedeputeerde Staten een verzoek tot betaling binnenkwam van een der aan
nemers die aan de retranchementen werkten, werd dit verzoek doorgeschoven 
naar de vroedschap. Deze gaf echter te kennen hiervoor niet thuis te zijn en 
stuurde de vordering weer terug 77. De Staten van Utrecht, deze twist een beetje 
beu, stelden pogingen in het werk om verdere arbeid aan de verdedigingswer
ken te doen staken. Zij committeerden hiertoe Ploos, Strick, Van Amerongen 
en Velthuysen met een geloofsbrief naar de prins. Deze missie zou tevens nog 
eens moeten proberen Frederik Hendrik te bewegen tot het doen honoreren van 
Utrechts oude wens, de Grebbe-linie 78. Zoals te verwachten viel, kregen de 
Utrechtse gedeputeerden van Zijne Excellentie nul op het rekest. Sterker, de 
prins verzocht Utrecht nog eens met grote klem om met man en macht aan de 
verdedigingswerken van de Utrechtse linie verder te werken 79. 
Waarschijnlijk had men dit in Utrecht wel verwacht want tegelijkertijd stelden 
Gedeputeerde Staten hernieuwde pogingen in het werk om de kosten van deze 
verdedigingswerken alsnog vergoed te krijgen door de generaliteit. Zij probeer
den nu de Raad van State voor hun karretje te spannen. Deze zou een dusdanig 
advies aan de Staten-Generaal moeten uitbrengen dat dit college terug zou ko
men op haar eerdere weigering. Lobbyen dus, in het hedendaagse politieke jar
gon. De taak werd toevertrouwd aan Van der Haer, Berck en Van Weede. Zij 
gebruikten argumenten als 'groote oncosten der fortificatiewercken', 'onver
mogen', 'de ongelegentheyt erinne de provincie van Utrecht is comen te vallen' 
en 'alsoo de vijandt deze Stadt ende provintie tot een frontier gemaeckt heeft, 
sy even als andere provintien ende steden die frontieren sijn behooren getrac-
teert en by de generaliteit gedefendeert te worden' 80. Ook de vroedschap droeg 
haar steentje bij aan deze lobby. Geconfronteerd met de noodzaak dat de bol
werken rond de stad hersteld dienden te worden werd ook een afvaardiging 
naar de Raad van State gecommitteerd met het verzoek er voor zorg te willen 
dragen dat de generaliteit dit zou betalen; evenals de kosten van de retranche
menten, werd er nog nadrukkelijk aan toegevoegd. Van deze afvaardiging 
maakte Van Weede eveneens deel uit 81. Inderdaad wisten de Utrechters zich 
de steun van de Raad van State te verwerven. Deze stelde dan ook een keurig 
rapport op met voor Utrecht gunstige aanbevelingen en overhandigde dat aan 
de Staten-Generaal 82. Helaas, het mocht niet baten. Integendeel. Haar Hoog-
Mogenden droegen nu zelfs de Raad van State op om Utrecht 'te vermaenen 
ende daertoe houden' dat de provincie alle gelden zou fourneren die voor de 
verdedigingswerken nodig waren 83. 

Eensgezind waren de Staten-Generaal in deze kwestie natuurlijk alles behalve. 
Het ligt voor de hand dat de Utrechtse gedeputeerden in dit college hun eigen 
staten en vroedschap steunden. Zij wezen hun collega's uit de andere provincies 
77 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 12-8-1629. 
78 Ibidem. 
79 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 16-8-1629. Een dergelijk verzoek deed de prins ook 

nog eens per missive aan de Staten-Generaal en de Raad van State, cf. GAN, Res.St.Gen., 
22-8-1629; RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 22-8-1629. 

80 RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 24-8-1629. 
81 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 13-8-1629. 
82 RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 24-8-1629; GAN, Res.St.Gen., 

25-8-1629 
83 GAN, Res.St.Gen., 27-8-1629. 
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op Utrechts 'onvermogentheyt ende schaersheyt van penningen'. Holland, dat 
wel wist dat als de generaliteit de kosten op zich zou nemen, hij daarvoor voor
namelijk zou moeten opdraaien, bood Utrecht toen een lening aan om de ver
dedigingswerken te financieren. Men voegde er enigzins dreigend aan toe dat 
indien Utrecht niet op dit aanbod wilde ingaan en de verdedigingswerken er 
hierdoor niet zouden komen, dit kwalijke gevolgen zou hebben en Zijne Excel
lentie hiervan op de hoogte gebracht zou worden. De fortificatiewerken zouden 
er dan niet komen 'niet uyt onvermogentheyt van de heeren Staten van Utrecht, 
maer uyt onwillicheyt' 84. Gedeputeerden van Utrecht accepteerden de lening 
niet. Terwijl er in de Domstad op deze wijze een conflict groeide tussen Utrecht 
en de andere provincies, maakte de vijand te Amersfoort, zoals de verwachting 
was, zich op voor de terugtocht. 24 augustus trok hij weg. 
De Raad van State deed wat hem door Haar HoogMogenden was opgedragen 
en vorderde 28 augustus geld bij Gedeputeerde Staten van Utrecht voor de ver
dedigingswerken. De Raad mocht Utrecht zelfs een crediet geven van 150.000 
gulden. Later zou wel bekeken worden tot wiens lasten de werken zouden 
komen 85. Wederom eiste Utrecht dat de generaliteit alles zou betalen. Toen 
zo nogmaals bleek dat Utrecht niet tot andere gedachten te bewegen was, gre
pen de Staten-Generaal naar een zwaarder middel om Utrecht inschikkelijk te 
krijgen: de prins. Zij committeerden twee Hollanders en een Fries naar Frede-
rik Hendrik om hem 'te representeren de waere gelegentheyt ende toestandt der 
fortificatien der stadt Utrecht ende hoe weynich deselve bij haer sijn behertigt' 
en om 'sijn wijs advys te versoucken' 86. Het was voor Utrecht uiteraard een 
doorn in het oog dat er zich in deze missie geen vertegenwoordiger uit deze pro
vincie bevond. De Staten van Utrecht besloten daarom een eigen deputatie naar 
de prins te zenden om hun standpunt toe te lichten. Hiertoe werden gecommit
teerd Ploos van Tienhoven, Van Amerongen en Van Lingen. Op aandrang van 
Van Weede diende deze deputatie ook nog eens te pleiten voor de Grebbe-
linie 87. Natuurlijk mislukte deze nieuwe poging van Utrecht zijn wensen geho
noreerd te krijgen. De prins steunde het meerderheidsstandpunt in de Staten-
Generaal dat Utrecht de kosten van haar retranchementen diende te betalen 88. 
Wederom maakte Frederik Hendrik van de gelegenheid gebruik om op het be
lang van de Utrechtse linie te wijzen. Hij wist de delegatie zelfs zo ver te krijgen 
dat zij beloofde om zijn standpunt in Utrecht te verdedigen. Het onderhoud 
met de prins moet voor de delegatie niet zo erg plezierig geweest zijn. Impliciet 
maakte hij het bestuur in Utrecht uit voor een stel bangerikken die zeker hun 
stad ontvlucht zouden zijn zodra de vijand zich voor de muren vertoond 
had 89. 
Het was duidelijk dat Utrecht nu echt een concessie moest doen. Dat deed het 

84 Ibidem. 
85 RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 28-8-1629; RAU, Staten, nr. 264-34, 

Res.Ged.St.U., 18-8-1629. 
86 De twee Hollanders waren Warmondt en Bruynings. De Friese gecommitteerde was Eysinga. 

- GAN, Res.St.Gen., 30-8-1629. 
87 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 20-8-1629. 
88 GAN, Res.St.Gen., 3-9-1629. 
89 Ibidem; RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 24-8-1629, 25-8-1629. Toen de Utrechtse ge

committeerden verslag uitbrachten aan de Staten van Utrecht en het standpunt van de prins ver
dedigden, was Adriaen Ploos hierbij niet aanwezig. Hij was als gedeputeerde te velde voor Haar 
HoogMogenden bij de prins in het leger voor Den Bosch gebleven. 
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dan ook 4 september. Wat het te bieden had was echter minimaal: 20.000 gul
den, 'midts dat de generaliteit acte sal geven dat alle voordere oncosten der for-
tificatiewercken, in de provincie van Utrecht te maecken, sullen worden gedra
gen bij de Generaliteyt' 90. Haar HoogMogenden accepteerden dit niet en 
Utrecht werd verzocht zijn huiswerk nog maar eens over te doen 91. 
De volgende dag barstte het conflict tussen Utrecht en de andere provincies pas 
goed los. In de vergadering van de Staten-Generaal vlogen de verwijten over 
en weer. Utrecht, dat bleef weigeren ruimere toezeggingen te doen, kreeg voor 
de voeten geworpen dat het zelf helemaal niets voor de eigen verdediging over 
had. De andere provincies wensten daarom 'onschuldich te willen zijn van alle 
ongemacken ende onheylen die de staedt deser landen int generael ende provin
ce van Utrecht int partculier door deselve naelaticheyt soude mogen overco-
men'. Zij besloten om weer een afvaardiging naar Frederik Hendrik te zenden 
om hem over de onbevredigende gang van zaken in te lichten en zich over 
Utrecht te beklagen. De Utrechters dienden hierop een officieel protest in en 
beklaagden zich over het 'ongelijck' dat hen door de andere provincies werd 
aangedaan; in het bijzonder moest Holland het ontgelden. Utrecht stelde 
voorts dat de generaliteit het gewest diende te voorzien van verdedigingswerken 
omdat zij nu 'frontier' geworden was, precies zoals dat ook gebeurd was bij 
Gelderland en Overijssel. Kennelijk geschrokken van het besluit om weer een 
missie naar de prins af te vaardigen wilde Utrecht toch nog zijn goede wil to
nen. Men deed de toezegging dat de Staten van Utrecht zelf de fortificaties rond 
de stad zouden bekostigen. De Staten-Generaal die het meningsverschil meer 
dan beu waren en zo snel mogelijk de verdedigingswerken voltooid wilden zien, 
waren bereid hiermee accoord te gaan. Doch vóór het zo ver was wilde Holland 
eerst nog wel een contra-protest tegen Utrecht indienen 92. 
Dat gebeurde de volgende dag. Holland voelde zich door Utrecht beledigd. Het 
was blijkbaar wel goed om duizenden huislieden naar het Utrechtse te zenden 
om mee te bouwen aan de verdedigingswerken. Tevens had Holland krijgsvolk 
gestuurd. En had Holland niet zijn fiat gegeven aan het resideren van de Staten-
Generaal in Utrecht? Holland vond het verder belachelijk 'dat die van Utrecht, 
om eens dat de vijant hem vertoont heeft in haere provincie souden willen insti-
neren frontier te weesen als Gelderlandt ende Overijssel, die de vijandt dage-
lijcks ende alle uyren voor heur steden hebben'. Zelfs Holland had 'als frontier 
tegen den vijandt moeten fortificeren meer plaets als t 'geheele Sticht groot is'. 
Desondanks toonde Holland zich bereid het Utrechtse bod van een dag eerder 
te accepteren, mits het gewest dit schriftelijk zou bevestigen 93. 
Hiermee had dan eindelijk het conflict in de Staten-Generaal tussen Utrecht en 
de andere provincies beslecht kunnen zijn, ware het niet dat de vroedschap roet 
in het eten gooide. Deze wilde slechts accoord gaan indien aan de overeenkomst 
uitdrukkelijk werd toegevoegd dat de kosten voor deze fortificatiewerken ge
kort zouden worden op de quote die de provincie de generaliteit verschuldigd 

90 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 25-8-1629. 
51 GAN, Res.St.Gen., 4-9-1629. Het waren voor Utrecht Strick, Van der Haer en burgemeester 

Van Weede die de resolutie naar voren brachten en verdedigden. Zie: RAU, Staten, nr. 264-34, 
Res.Ged.St.U., 25-8-1629. 

92 GAN, Res.St.Gen., 5-9-1629. 
93 Ibidem, 6-9-1629. 
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was 94. Gezien het voorgaande was dit een onmogelijke eis. Ongetwijfeld zal 
deze geëntameerd zijn door Van Weede. 
En zo kon de ruzie dus weer van voren af aan beginnen. Gelukkig bevond zich 
voor Den Bosch ook nog een prins van Oranje, voor wie hetgeen er zich in 
Utrecht afspeelde en het feit dat hierdoor de aanleg van de Utrechtse linie stok
te een steeds grotere ergernis werd. Op 8 september schreef hij daarom zijn 'be
sondere goede vrunden' van Gedeputeerde Staten en de vroedschap een brief 
waarin hij hen voorhield dat ook zij heel goed wisten dat de bewuste fortifica
ties 'nodich ende oorbaerlijck' waren voor de provincie in het algemeen en de 
stad Utrecht in het bijzonder. Of de heren er dan nu ook maar eens aan mee 
wilden werken dat ze er zo snel mogelijk kwamen 95. De vroedschap werd door 
de duidelijke stellingname van de prins in een geïsoleerde positie gemanoeu
vreerd en kon uiteindelijk, weliswaar na nog wat tegenstribbelen, niet anders 
dan door de knieën gaan en de eis laten vallen 96. 

Het moet voor de Staten-Generaal, die in Utrecht hun handen zo vol hadden 
aan de problemen rond 'de bewaringe van dese provintien' en daarenboven nog 
eens verwikkeld raakten in een ruzie, een gelukkig en bevrijdend bericht ge
weest zijn dat zij dinsdag 11 september in de namiddag uit het legerkamp van 
Frederik Hendrik voor Den Bosch ontvingen: 'Heden morgen ontrent thien 
uren, hebben die van binnen begost hun tot parlementeren te stellen'. Met an
dere woorden: de capitulatie van Den Bosch was bijna een feit! Haar HoogMo-
genden behoefden niet lang na te denken wat hen nu te doen stond: Utrecht 
Utrecht laten om dââr bij te zijn 97. De volgende ochtend al, om zes uur, ver
trokken de hoge gasten uit de Domstad en was Utrecht, na precies vier weken, 
residentie àf 98. 

94 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 26-8-1629. 
95 RAU, Staten, nr. 264-34, Res.Ged.St.U., 1-9-1629; GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 

1-9-1629. 
96 GAU, Stad, II, nr. 121, Res.Vr.U., 17-9-1629, 18-9-1629; RAU, Staten, nr. 264-34, 

Res.Ged.St.U., 18-9-1629. 
97 RANB, Coll. Rijksarch., Raad van State,, nr. 170, Res., 11-8-1629; GAN, Res.St.Gen., 

11-8-1629. In de resolutiën van de Staten-Generaal lezen we dat Haar HoogMogenden van 
Utrecht naar Zaltbommel zullen reizen en daar bekijken of men daar zal blijven of door zal rei
zen naar het leger voor Den Bosch. In de resolutiën van de Raad van State wordt over Zaltbom
mel niet gesproken. Mochten de Staten-Generaal in Zaltbommel geweest zijn, dan was dat 
slechts voor een 'lunchpauze', want dezelfde dag dat de heren uit Utrecht vertrokken, resolveren 
zij al 'post prandium' te Vught in het legerkamp van de prins. 

98 De Raad van State bleef op verzoek van de Staten-Generaal nog een paar dagen in Utrecht en 
vertrok 16 september uit de Domstad, deels naar Den Bosch, deels naar Den Haag. RANB, 
Coll. Rijksarch., Raad van State, nr. 170, Res., 11-9-1629, 16-9-1629. 
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