
De stad Utrecht en de Unie 1578-1579 

A. BR. du Croo de Vries 

Het in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag berustende exemplaar van de 
Unie van Utrecht, gedateerd 23 januari 1579, werd namens de Staten van 
Utrecht ondertekend door: 
Ausonius van Galema (vice-deken van de Dom) 
Willem van Amerongen (deken van Oudmunster) 
Jacobus Verhaer (vice-deken van St Pieter) 
Adriaen van Zuylen (deken van St Jan) 
Lambertus van der Burg (deken van St Marie) 
Reinhart van Aesweine (vertegenwoordiger van de ridderschap) 
Frederik Wteneng (vertegenwoordiger van de ridderschap) 
Nicolaes van Zulen (schout van Utrecht) 
Aernt Dirksz. van Leyden (burgemeester van Utrecht) 
Lubbert van Cleeff (burgemeester van Utrecht) 

Zoals uit de toegevoegde functies blijkt, bestonden de Staten van Utrecht, 
overeenkomstig door Karel V in 1528 gegeven regels, nog steeds uit drie le
den: de geestelijkheid of wel de vijf kapittels, de ridderschap en als derde lid 
de stad (Utrecht) en de kleine steden (Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurste
de en Montfoort). 

De geestelijkheid tekende min of meer onder dwang te elfder ure, de ridder
schap nam op 30 december 1578 1) het besluit om te tekenen en de stad 
Utrecht besloot hiertoe reeds op 9 december 1578. 
In de Staten van Utrecht namen de geestelijkheid en de stad Utrecht de be
langrijkste posities in. De ondertekening van de Unie van Utrecht werd dan 
ook voorafgegaan door een machtsstrijd tussen deze beide partijen, een 
machtsstrijd die eigenlijk op 10 januari reeds in het voordeel van de stad 
Utrecht werd beslist. Maar daarover later. 
In die - voor de stad Utrecht - kritieke maanden van december 1578 en januari 
1579 waren drie belangrijke zaken aan de orde. Behalve de reeds genoemde 
Unie van Utrecht waren dat een Contra-Unie van de zijde der kapittels, met 
als nasleep de rechtsprocedure tegen Jacob Cuynretorff, en tenslotte de door 

1) P. L. Muller, Partijstrijd te Utrecht overde nadere Unie, 1578-1579. 
In: Bijdr. Vad.Gesch. en Oudheidk. II, 3 (1886), 356. 
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LONSIDIKA^UWXUI ET QUO. 4-à 

VerpenJttJâviOLStlaatdtur, hint, rmâtdfrtusauam., Q K I # àioit,cuL, quo Ump vrcquffveloca 

tin wtißrMann nimirtfcharp"in adit, 
Was TLr reaZiErttor twhi betracht • 

Pnâwem trsjkat, mit bßhiidcnheiL, 

AftwcUkcmûhrt,zQtttetckersçtE- . 

1. Gezicht op de stad Utrecht, c. 1575. Kopergravure door E. Kieser, 1624. De strekking van de 
spreuk in het Latijn en Duits is: overweeg goed watje zegt en aan wie je het zegt. en doe het op het juiste 
ogenblik en op de meest geschikte plaats. Prentenverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 
Cat. nr. T.A.AÖ59. 

de stad Utrecht opgestelde unie van de burgers, die ook wel als religievrede 
werd aangeduid. 
In deze drie zaken stonden de stad Utrecht en de geestelijkheid als felle tegen
standers tegenover elkaar. Uit de gebeurtenissen die zich toen voordeden is af 
te leiden dat de stad Utrecht doortastend optrad en het gevecht met de gees
telijkheid op alle fronten won. 

Voor de gebeurtenissen in die tijd is men aangewezen op de desbetreffende 
archiefstukken van het Rijksarchief in de provincie Utrecht (de resoluties van 
de kapittelarchieven) en van de Gemeentelijke Archiefdienst van Utrecht (de 
vroedschapsresoluties en de processtukken van de zaak Cuynretorff), en op 
enkele publikaties. 
Met hulp van een werkgroep 2) van de paleografische cursus van de Gemeen
telijke Archiefdienst zijn de vroedschapsresoluties 3) en de rekeningen van de 
2e Kameraar 4) over de periode oktober 1578 tot oktober 1579 getranscri
beerd. Bij het transcriberen van de vrijwel onleesbare en vaak in Latijn ge-

2) De werkgroep Paleografie bestond uit de dames: B. Bekkering-Hoekstra, G. C. Boerrigter-
Rijpstra. E. van Galen, G. Kinkhorst-Zwols, D. W. van der Lelie-Kloet, H. Oets-van de Werken 
en W. Terpstra-Jansen en de heren: W. van Wijngaarden, J. P. M. Bak. G. H. Bekkering. P. C. J. 
van der Lelie en J. R. Marqua«. Aan hen hierbij mijn dank voor hun eindeloos geduld bij het 
transcriberen! 
3) Gem. Arch. Utrecht, II, nr. 121 „Resolution van de raad (vroedschap)", 1577-1582. 
4) Gem. Arch. Utrecht, II, nr. 1259,,,Rekeningen van de 2e Kameraar", 1578-1579. 
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2. Detail van de plattegrond van de stad Utrecht, c. 1572. Kopergravure uit Braun en Hogenberg, Ci-
vitates orbis terrarum. Centraal tussen Oudegracht en Nieuwegracht ligt de Domkerk met het groot ka-
pittelhuis, waar de Unie van Utrecht werd ondertekend. Links van de Dom ligt bij de Ganzenmarkt het 
Minderbroederklooster, waar de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal vanaf februari 1579 verga
derden. Prenlenxerzameling Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

Cat. m. T.A. Ab30(detail). 

schreven resoluties van de kapittels, stuitte men op heel wat moeilijkheden; 
dit is dan ook slechts fragmentarisch gebeurd. 
Leest men de vroedschapsresoluties na over de bemoeienissen van de stad 
met de Unie van Utrecht, dan valt onmiddellijk op hoe summier en in tele
gramstijl erover wordt geschreven. De onderhandelingen over de Unie komen 
ter sprake op 16 augustus, 1 oktober, 1 december en 9 december 1578. Als de 
Unie eenmaal beklonken is, staan in de vroedschapsresoluties nog vermeldin
gen van vergaderingen van de Staten-Generaal op 3 februari, 27 maart en 31 
juli 1579.5) 
De rekeningen van de gemeenteontvanger in die tijd - de rekeningen van de 
2e Kameraar - spreken helemaal niet over de zo gewichtige Unie! Het tot 
stand komen van de Unie is dus van stadswege bepaald niet uitbundig gevierd. 
Wèl zijn er posten in deze rekeningen ten einde het tappen van wijn op kosten 
van de stad voor belangrijke heren als bijvoorbeeld de stadhouder van Over
ijssel, Rennenberg, te verantwoorden. Of de volgende post 6), keurig ter ver
antwoording neergeschreven door de 2e Kameraar, iets met de Unie te maken 
heeft, laat ik aan uw fantasie over: 
„Thomas van de Ketel, weert in ,,De Keyserscroon", betailt die somme van 
seven ende vijftich ponden ende twaelff scellingen uuyt saicke hij getapt heeft 
vier ende dartich stadtkannen wijns, daerof van stadswegen geschoncken zijn 

5) Op de drie laatst genoemde data besloot de vroedschap het leegstaande kapittelhuis van de 
Minderbroeders ter beschikking te stellen van vertegenwoordigers van de Staten-Generaal en om 
de vergaderruimten in het kapittelhuis op kosten van de stad op te knappen. 
6) Gem. Arch. Utrecht. II. nr. 1259. lol. 55. 
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in de yersten den XXIX (= 29) januarii 1579 den gecommitteerden van 
Amersfoort vier Stadtkannen". 

Na Amersfoort volgen er meer gasten op andere data. 

Unie van Utrecht 

Ten aanzien van wat de vroedschap met betrekking tot de Unie van Utrecht 
heeft besloten 7), volsta ik met de mededelingen daaromtrent in de resoluties 
op 1 en 9 december 1578. Allereerst de mededeling op 1 december 8): 

„De raet der stadt van Utrecht heeft gecommitteert ende committeert bij de-
sen de schout ende beyde burgemeesters deser stadt omme mit de gedepu
teerden van de omliggende provinciën, jegenwoirdich binnen deser stadt ver
gadert wesende, te treden in communicatie, concipiëren ende sluyten, op 't 
welbehagen van yder provincie, sekere articulen dairop d'selve provinciën 
sich mit malcanderen uniëren ende verbynden sullen, alles onvermindert de 
unie bij de Generale Staten deser Nederlanden mit malcanderen gemaickt 
(Pacificatie van Gent, 1576)". 

De mededeling op 9 december 9) luidt: 

,,Op huyden in den rade gelesen zijnde de unie geraempt bij de gedeputeer
den van Hollant, Zelant, Vrieslant ende Utrecht, tusschen den landen van 
Gelre, Sutphen, Hollant, Zelant, Vrieslant, Utrecht, Overijssel, Groningen 
ende Ommelanden, Lingen ende Dwente (sic) e tc , heeft de raet d'selve in al
len horen poincten ende articulen geapprobeert ende belieft". 

De stad had er geen moeite mee de 26 artikelen van de Unie van Utrecht goed 
te keuren. Bezwaren tegen het 13de artikel (Ende soeveel 't poind van der reli
gie aengaet) van deze Unie bestonden er helemaal niet. 
Curieus is het eveneens op 1 december door de vroedschap genomen besluit, 
dat in één adem met het besluit over de Unie van Utrecht wordt genoemd, 
maar er niets mee van doen heeft 10). 

,,Overcommen bij den rade, dat men Anna Rosiers de weet doen sal, overmits 
het quaet regiment dat zij houdende es, dat zij binnen 24 uren haer vertreckt 
uuyt de gebuyrte daer zij woent, varende op 't sant ofte gelijcke plaitsen, ende 
indien zij in gebreke blijft dat men alsdan haer mit dienres dairuuyt sett 
sail". 

7) Op 16 augustus 1578 besluit de stad Utrecht om met „andere provinciën aan deze zijde van 
den IJssel" (Gelderland, Holland en Zeeland) te onderhandelen over een nadere Unie. Op 1 ok
tober volgt het besluit dat de vroedschap wat haar betrof wel genegen was de Unie aan te nemen. 
Op 1 en 9 december volgen dan mededelingen van dezelfde aard, maar nu uitgebreider. 
8) Gem. Arch. Utrecht. II. nr. 121, 1577-1582, fol. 68. 
9) Als boven, fol. 69. 
10) Als boven, fol. 68. 
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Het toenmalig stadsbestuur was nog niet zo ruimdenkend om de dame van 
plezier haar gang te laten gaan. Hetzelfde lot als Anna Rosiers treft ook de 
„lichte vrouw Mary Roesten" op 11 mei 1579 11) na dachten van de gebuyren 
van de Wittevrouwenstraet over het quaet regiment dat (sij) houdende es. 
Men is haast geneigd te veronderstellen dat deze aangelegenheid de vroed
schap op 1 december niet minder ter harte ging dan de Unie van Utrecht. 
Het is ook wel mogelijk dat de besluitvorming omtrent de Unie van Utrecht 
voor de vroedschap niet meer dan een formaliteit was. 

Contra-Unie 

In het Utrecht van 1578 had de hervorming al heel wat aanhangers gevonden. 
Veel eerbied voor de geestelijken van de vijf kapittelkerken, die zich vooral 
met wereldse zaken onledig hielden, kon men in de stad niet opbrengen. 
In het 13de artikel van de Unie van Utrecht werd bepaald dat in Holland en 
Zeeland alleen de gereformeerde religie mocht worden beoefend en dat de 
overige provincies de zaak van de religie maar naar eigen goeddunken moes
ten regelen. Het is te begrijpen dat de katholieke geestelijken bang waren dat 
ook in de provincie Utrecht de gereformeerde religie het exclusief bestaans
recht zou krijgen. En dat was een moeilijk te verteren punt voor de geestelijk
heid. Heel begrijpelijk natuurlijk. Het zou tijd en moeite kosten om de geeste
lijkheid te bewerken de Unie van Utrecht te ondertekenen. Met het erkennen 
van de Unie van Utrecht zag de geestelijkheid haar macht gebroken en voor
zag ze een intolerante houding van de hervormden tegenover de katholieken. 
De aanhangers van het nieuwe geloof waren op hun beurt weer verdeeld in 
twee kampen: de gematigden - en daar behoorde de meerderheid van het 
stadsbestuur bij - en de strenge calvinisten. Gematigd was ook Huibert Duif-
huis 12). Als pastoor van de St Jacobskerk vroeg en kreeg Duifhuis toestem
ming van het stadsbestuur om op de wijze van de gereformeerden te preken. 
Bevreesd voor onderlinge godsdiensttwisten verlaat Duifhuis echter de stad in 
juni 1578. Op 27 juni 13) beklagen zijn gemeenteleden zich over zijn subyt ver-
treek. Overigens besluit het stadsbestuur dezelfde dag de Minderbroeders uit 
de stad te verbannen 14). Een paar dagen later stuurt het stadsbestuur twee 
vertegenwoordigers naar Dordrecht of Rotterdam - waar Duifhuis voorlopig 
toevlucht gezocht had - om hem te bewegen naar Utrecht terug te keren 15). 
Wanneer het stadsbestuur op 7 augustus 16) zijn verzoek schriftelijk herhaalt, 
is de stad intussen ook geconfronteerd met het religievredevoorstel van aarts
hertog Matthias 17), dat in de geest van de prins van Oranje was opgesteld en 

11) Gem. Arch. Utrecht. II, nr. 121, 1577-1582, fol. 92vso 
12) Huibert Duifhuis (1531-1581). 
Zie: Nieuw Nederlandsch Biorafisch Woordenboek, deel VIII, 434; H. J. Royaards, Geschiedenis der 
hervorming in de stad Utrecht. Leiden, 1847; ds. Den Boer, .,De Unie van Utrecht, Duifhuis en de 
Utrechtse religievrede". Jaarboek Oud Utrecht 1978. blz. 71 e.V. 
13) Gem. Arch. Utrecht. II, nr. 121, 1577-1582, fol. 46. 
14) Als boven. fol. 46. 
15) Als boven, fol. 46vso. 
16) Als boven, fol. 53. 
17) Matthias (1557-1619). aartshertog van Oostenrijk, van 1577-1581 landvoogd der Nederlan
den. Zie; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. III, blz. 826 e.v. 

60 



het bestaan van beide godsdiensten erkende 18). 
En daar is het stadsbestuur duidelijk niet afkerig van bijsonder overmits zij da-
gelic.x grotelicx gemolesteert worden van die van de gepresenteerde gereformeerde 
religie(3\ juli) 19). 
Duifhuis komt terug en krijgt op 15 september 1578 20) 64 gulden schadever
goeding voor het heen en weer verhuizen. Dat het stadsbestuur pro-Duifhuis 
was, weerhield het er toch niet van hem als predikant van de St Jacobskerk op 
22 april 1579 21) op de vingers te tikken. Hem wordt het verbod opgelegd om 
in Sint-Jacobkerck voirseyt op te rechten ofte toe te laten enige consistorie, tenzij 
hem sulcx bij den raet deser stadt belastende bevolen zij. 
Op 5 juli 1578 had het Domkapittel tevergeefs geprotesteerd tegen het optre
den van de „afvallige" Huibert Duifhuis 22). 

4. Gezicht op de Mariaplaats op marktdag, met op de achtergrond de St. Mariakerk. Aquarel door D. 
Matham {?}, c. 1610. Prentenverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. Cat. nr. T.A. Maria-
plaats c. 1610. 

Wanneer op 4 augustus 1578 de Staten van Utrecht in het kapittelhuis van de 
Dom bijeenkomen om met elkaar te vergaderen over de religievrede van 
Matthias, gaan de vertegenwoordigers van de vijf kapittels onmiddellijk in de 
aanval over en laten weten alleen de Pacificatie van Gent, welke het uitoefe
nen van de gereformeerde religie buiten Holland en Zeeland verbood, te er
kennen. In de resoluties van de Staten van Utrecht staat het als volgt beschre
ven: 23) 

18) Gem. Arch. Utrecht, II, nr. 121, 1577-1582, fol. 46. 
19) Als boven. fol. 51vso-52. 
20) Als boven, fol. 57vso. 
21) Als boven, fol. 88vso. 
22) Rijksarchief Utrecht, Archief Domkapittel, nr. 1-20, resolutiën 1574-1581. 
23) Rijksarchief Utrecht, Archief Staten van Utrecht, nr. 231-1, 1577-1581, fol. 77vso-78. 
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„Anno XVCLXXVIII (= 1578) opten vierden dach van augusti soe zijn die 
staten 's lants van Utrecht bescreven ende in den capittelhuyse te Dom bij 
continuatie vergadert geweest om eyntelick te resolveren op de articulen bij 
de Hoocheyt des eertshertoge van Oistenrijcks, gouverneur-generael van 
deze Nederlanden, ons gesonden aengaende de religionsvrede etc. Ende naer 
eenige communicatie ende rijpe deliberatie daerop gehadt, sijn d'voorseijde 
staten geresolveert in manieren naervolgende. Ende in den eersten die prela
ten ende capittelen van de vijff ecclesiën, dat zij persisteren bij de Pacificatie 
van Gendt ende die declaratie ende asseurantie oeck bij eede daerop gedaan, 
bij dewelcken expresselick is gecaveert dat die oude roomsche catholycke re
ligie, ter plaetsen daer die was, soude ongevioleert blijven". 

In oktober 1578 24) beginnen de beraadslagingen over de artikelen van de 
Unie van Utrecht en op 6 december 1578 25) wordt het voorlopig ontwerp van 
de Unie te Utrecht ondertekend door vertegenwoordigers van Holland, Zee
land, Utrecht en Friesland. Zoals reeds vermeld, verklaart de stad Utrecht 
zich op 9 december 26) onomwonden vóór de Unie. Om de Unie nu nog te la
ten mislukken moest de geestelijkheid wel daadwerkelijk optreden. En dat ge
beurde dan ook door de scholaster van Oudmunster, Jacob Cuynretorff 27), 
en de kanunnik van Sint-Jan, Johan van Renesse. En wel in de vorm van een 
door hen opgestelde Contra-Unie 28), waarin de inhoud van de Unie van 
Utrecht werd aangevochten. Ik zal me beperken tot artikel 17 van deze Con
tra-Unie of zoals ze voluit heette: Redenen, middelen ende motiven, waerdeur 
men wel behoort te supersederen in 't aennemen, insonderheyt voor de Stadt ende 
landen van Utrecht, van enighe Naerder Unie met enighe provincie te maken dan 
der gemaeckt is mitte Generael Staten. 

Artikel 17 van de Contra-Unie heeft betrekking op de godsdienst en bepleit 
het bestaansrecht van de katholieke kerk en waarschuwt tegen het bestaan 
van twee godsdiensten omdat dit tot onenigheid kan leiden. Overigens begint 
de Contra-Unie met nadrukkelijk te stellen dat alleen de Pacificatie van Gent 
erkend kon worden, waaruit viel op te maken dat in de provincie Utrecht de 
katholieke godsdienst de enig toelaatbare was. 
Op 28 december 1578 29) wist Jacob Cuynretorff - te beschouwen als de leider 
van deze Contra-Unie - een aantal personen te bewegen om de 22 artikelen 
tellende Contra-Unie te vermenigvuldigen en verspreiden. Al gauw lekte de 
aktie van Cuynretorff uit. Op 29 december 1578 werd Cuynretorff naar het 
stadhuis gebracht om zich te verantwoorden. Dit gebeurde natuurlijk niet 
zonder protest van zijn kant. Cuynretorff beriep zich terecht op het feit dat hij 

24) P. L. Muller. ..Partijstrijd". 338. 
25) Als boven. 340 en: De Unie van Utrecht (herdrukt volgens besluit van de Raad van State dd. 
28aug. 1777). Haarlem. 1778. 
26) Zie noot 9. 
27) Jacobus Cuynretorff (overleden 1582). Zie: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, II, 
361. 
28) P. L. Muller. ..Stukken over den tegenstand der Utrechtsche Katholieken, onder leiding van 
den scholaster van Oudmunster Jacob Cuynretorff tegen de Unie van Utrecht", Bijdr. Hist. Gen. 
IX (1886). 402-411. Het originele manuscript van de Contra-Unie berust in het Rijksarchief 
Utrecht. Archief Stalen van Utrecht, nr. 1035-1. B 24. 
29) P. L. Muller. ..Parti jstri jd". 348. 
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5. Aanhef van de Contra-Unie. Rijksarchief Utrecht, Archief der Staten, nr. 1035-1 (B.24). 

zich als geestelijke alleen maar tegenover de aartsbisschop had te verantwoor
den 30). Het stadsbestuur was onvermurwbaar. In de vroedschapsresoluties 
staat over zijn gevangenneming te lezen: 31) 

„De raet, gehoort hebbende d'informatie genomen jegens meesters Jacob 
Cuynreturff, canoniek, ende Henrick van Medemblick, advocaet, nopende 
seker gescrift geconcipieert tot destructie van de nairder unie (= Unie van 
Utrecht) e t c ; 't welck voirts onder enige van de gemeente gebrocht ende ge-
communiceert es die daerdeur schijnen enige alteratie genomen te hebben je
gens de magistraet e tc , heeft geresolveert dat de voirseijde personen op stad-
thuys bliven sullen totdat, de sake vorder ondertast zijnde, daerinne anders 
gedisponeert sal zijn". 

Uit de verhoren 32) die Cuynretorff en zijn medestanders zijn afgenomen, 
blijkt dat Cuynretorff voorzichtig was in zijn antwoorden en niemand com
promitteerde. Wel bleef hij als het ware op zijn stuk staan. Dat kan niet ge
zegd worden van het merendeel van zijn medestanders. Zij gaven zich snel ge
wonnen en werden spoedig vrijgelaten. Sommigen zelfs dank zij een rekest 
aan het stadsbestuur waarin zij niet om recht maar om genade vroegen! Dit 
betekende het einde van de tegenstand van de katholieken tegen het sluiten 
van de Unie van Utrecht. Cuynretorff- als hoofddader in deze samenzwering, 
die eigenlijk niets om het lijf had, tegen de Unie en dus tegen het stadsbestuur 

30) P. L. Muller. ..Stukken over den tegenstand", 447 en P. L. Muller. ,,Partijstrijd". 351. 
31) Gem. Arch, utrecht. II. nr. 121, 1577-1582, fol. 72vso. 
32) Gem. Arch. Utrecht, II, nr. 2244, en P. L. Muller, ..Stukken over den tegenstand". 41 1 e.v. 
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beschouwd - werd als laatste pas op 29 januari 1579 vrijgelaten. 33) 
Het was vanzelfsprekend dat de kapittels allesbehalve gelukkig waren met het 
forse optreden van het stadsbestuur. En even vanzelfsprekend was het dat van 
hun kant pogingen ondernomen werden Cuynretorff uit zijn gevangenschap 
te verlossen. Zijn eigen kapittel, dat van Oudmunster, stuurde zijn vertegen
woordiger in Antwerpen brieven vol klachten over de behandeling jegens de 
kapittels in het algemeen en Cuynretorff in het bijzonder 34). Of de man in 
Antwerpen, Aedelbert van Nieuburch, deze klachten - wat toch eigenlijk de 
bedoeling was - inderdaad aan de aartshertog Matthias van Oostenrijk en de 
prins van Oranje heeft doorgespeeld, is onzeker. 
Een bijzondere missie van Van Nieuburch om het probleem Cuynretorff aan 
de prins van Oranje voor te leggen moet op 26 januari 1579 hebben plaats ge
had. 35) 
Maar toen was het al te laat; het pleit was in Utrecht reeds ten nadele van de 
kapittels beslist. Tot tweemaal toe hebben de kapittels zich tot het stadsbe
stuur gewend om de invrijheidstelling van Cuynretorff te bewerkstelligen, op 
31 december 1578 36) en op 2 januari 1579. 37) 
De vroedschapsresoluties melden hierover op 31 december het volgende: 
„Op huyden compareerden in de rade die edele heren Auzonius a Galema, 
proist tot Noirthuysen ende canoniek ten Dom, Willem Taets van Ameron-
gen, deken t'Oudemunster, meester Lambert van den Burch, deken tot Sinte-
Mariën, Alfert de Coninck, canoniek St. Peters, ende Jasper van Heemstede, 
canoniek Sint-Jans, ende hebben uuyt erachte hoirder commissie die zij had
den ende vertoonden van de vijff ecclesiën, an den rade versocht dat zij mees
ter Jacob Cuynreturff, canoniek t'Oudemunster, ontslaen ende relaxeren sou
den willen om weder te mogen gaen in zijn huysinge mits dat de voirseijde de
ken ende gehele capittel van Oudemunster voir denselven Cuynreturff res
ponderen sullen, dat hij uuyter stadt nyet en soude vertrecken ende dat men 
midlertijt hem terechtstellen sali daer ende so des behoirt, wairop d'selve he
ren, nadat zij sich wat vertogen hadden ende weder inne doen commen wa
ren, voir antwoort gegeven es dat de raet noch doende was over d'information 
te nemen ende dairomme alsnoch op haer versueck nyet en costen dispone
ren". 

En op 2 januari 1579: 

,,Op huyden compareerden voir den rade mijne heren die deken van Sinte-
Mariën, de deken van Oudmunster, Treslong in den Dom, Coninck Sint-Pie-
ter ende Heemstede Sint-Jans canoniek, ende versuchten alsnoch, gelijck de 
vijff godshusen (=kapittels) op jairsavont (= 31 december) tevoren oick ge-
daen hadden, dat men den canoniek Cuinreturff uuyt die gijselinge soude wil-

33) P. L. Muiier, ..Partijstrijd". 374 en Rijksarchief Utrecht, Archief Kapittel van Oudmunster, 
nr. 21-6. fol. 15vso. 
34) P. L. Muller. ..Stukken over den tegenstand". 446 e.v. 
35) Als boven. 466-467 en P. L. Muller, ..Partijstrijd", 375. 
36) Gem. Arch. Utrecht. II. nr, 121. 1577-1582. fol. 73. 
37) Als boven. fol. 73vso. 
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len relaxeren ende hem gunnen zijn huysinge tot gijselinge, soe 't gansche ca-
pittel van Oudemunster sich te burge wilde stellen dat hij nyet en sal ontwijc-
ken, off begeerden dat men hem terecht soude willen stellen voir zijnen com-
petenten rechter (= geestelijke rechter). Ende de raet dairop weynich gedeli-
bereert hebbende, heeft voir antwoort doen geven dat zij voir goet vonden, 
om alle dissidentie wech te nemen, dat men enige puncten soude concipiëren, 
dairbij alle saken mit goede middelen gebroken ende gevonden souden mo
gen werden". 

Unie van de burgers (Religievrede) 

Het stadsbestuur - zich maar al te goed bewust van zijn machtspositie - wilde 
Cuynretorff wel vrijlaten, maar dan moesten de kapittels bereid zijn conces
sies te doen. Om de onderlinge meningsverschillen op te lossen beloofde de 
vroedschap op 2 januari 1579 ,,enige puncten" te „concipiëren". Dat gebeur
de snel. De volgende dag was het concept al klaar 38). 
De vroedschapsresoluties melden er het volgende over: 

,,Op huden is in den rade gelesen 't concept van seker accord ende unie die 
men, om alle dissidentie wech te nemen, maken souden tusschen alle d'inge-
seten deser Stadt so van d'een als d'andere religie etc. Ende belieft 't selve also 
overgelevert te worden an die van de vijff godshuysen om huer advys dairop 
te hebben". 

De vroedschap had er geen gras over laten groeien en haar kans goed waarge
nomen. Dit concept waarvan sprake is, wordt in de vroedschapsresoluties ge
noemd: accord tusschen die van de een ende ander religie. Het heet ook wel kort
weg de unie der burgers of religievrede. Op 9 januari 1579 volgt de reaktie van 
de vijf kapittels op de door de stad ontworpen religievrede 39). De kapittels 
wezen het ontwerp van de hand. 
Het stadsbestuur liet zich door de beslissing van de kapittels niet van zijn stuk 
brengen, maar besloot de artikelen van de religievrede te veranderen en uit te 
breiden ten nadele van de katholieken. Op 10 januari viel deze beslissing 40). 
Tevens werd door de vroedschap op deze voor de katholieken rampzalige da
tum besloten Duifhuis met vermeerdering van tractement als predikant van 
de stad aan te houden 41). Op 26 januari 1579 volgt dan de benoeming van Ni-
colaus Sopingius als predikant van de gereformeerde godsdienst 42). 

Op 11 januari werd de unie der burgers of religievrede publiek gemaakt 43). 
Dit maar liefst 38 artikelen tellende besluit ,,over de uitoefening van de gere
formeerde godsdienst" werd uiteindelijk op 24 juli 1579 door aartshertog 

38) Gem. Arch. Utrecht. II, nr. 121, 1577-1582, fol. 73vso. 
39) Als boven. fol. 74. 
40) Als boven, fol. 74vso. 
41) Als boven. fol. 74. 
42) Als boven, fol. 75vso. 
43) Als boven, fol. 74vso. 
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6. De originele goedkeuringen van aartshertog Matthias, op 14 juli 1579, en de prins van Oranje, op 1 
augustus 1579, van de religievrede van de stad Utrecht, 15 juni 1579. Gemeentelijke Archiefdienst 
Utrecht, Arch. II, nr. 1 (25). 

Matthias en op 1 augustus 1579 door de prins van Oranje goedgekeurd 44). 
Leest men de artikelen 2, 5 en 11 na, dan merkt men dat er ruimte werd gela
ten voor het beoefenen van de katholieke godsdienst. De katholieken zouden 
de Geertekerk en de Predikherenkerk behouden. Aan de gereformeerden 
werden toegewezen die kereken van de Minrebroeders, St. Jacobs, die Buerkerc-
ke ende St. Nicolaes. 
Echter, het stempel van een katholieke stad verdween door allerlei beperken
de bepalingen, zoals het verbod om processies te houden. 
Waar de katholieke geestelijken zich wel het meest aan geërgerd zullen heb
ben, zullen de artikelen 21 en 22 van deze unie zijn geweest. Artikel 21 bepaal
de dat de geestelijkheid evengoed als ieder ander accijnsen had te betalen. Af
gelopen was het met de vrijdom van belasting op drink- en etenswaren. 
Nog grievender was artikel 22 waarin werd bepaald dat de geestelijkheid 
voortaan in eerste instantie voor de schepenbank moest verschijnen. Afgelo
pen was het met de geestelijke jurisdictie. 

,,Dat die van de gheestelicheyt voortan gehouden worden te observeren ende 
onderhouden die keuren, statuten ende ordonnantiën van de magistraet, be-

44) Gem. Arch. Utrecht. II, nr. 1 (25). 

66 



roerende die politiën, wachten, conservatiën ende beschermenisse deser stadt 
ende bij faulte van dyen dat men procederen sal tegens den infractuers; ende 
wederwilligen van dien worden voor den gerechte deser Stadt ter executie van 
de peynen ende amenden in deselve ordonnantiën begrepen ende dit op hoere 
personen ende temporele goederen". 
De geestelijkheid probeerde nog op 19 januari 1579 tot een vergelijk met het 
stadsbestuur te komen. Uit de vroedschapsresoluties van die datum blijkt dat 
de vroedschap enkele mensen uit haar midden heeft gecommitteerd om de 
kapittels te horen. 45) 

„Also die van de vijff ecclesiën versocht hebben, alvorens yemants te commit
teren te hove om approbatie te hebben op de gepubliceerde ordonnantiën 
e tc , dat men soude willen treden in communicatie ende besien of men dairop 
enige moderatie in 't vruntlick soude mogen maken e tc , heeft de raet gecon-
senteert dat men enige dairtoe committeren sali die de gedeputeerden van de 
vijff ecclesiën verhoren sullen om te weten hueren gront, ende waertoe zij 
souden willen condescenderen bij amicabele compositie, om 't selve bij den 
rade gehoirt nairder dairop te resolveren, beheltelick dat dit ten längsten bin
nen drie dagen gedaen ende geëynt zijn ende zijn hiertoe gecommitteert 
meester Libert van de Molen, Lubbert van Zudoort, Ailbert Foock ende 
meester Cornells van Duverden, scepenen". 

Op 28 januari 1579 beslist de vroedschap in geen enkel opzicht toe te geven 
aan de door de vijf kapittels voorgestelde wijzigingen in deze voor hen zo ver
nederende religievrede. 46) 

„Gesien d'apostillen, bij de gedeputeerden van de vijf godshusen op behagen 
van de vijff capittelen voirseijt geraemt, op de ordonnantiën ende articulen op 
den Xlen deser maent van deser stadts wegen gepubliceert e tc , heeft de raet 
deser stadt offgeslegen de begoste communicatie, mitsgaders de versochte co
pie van de gepubliceerde articulen, ordonnerende voirts dat de gecommit
teerden van de stadt vervolgen sali d'approbatie, soe aen zijn Altesse (= Mat
thias) als zijn Excellence (= Oranje) op deselve articulen. Ende is hiertoe ge-
committeert meester Cornells van Duverden, scepen". 

Intussen waren de kapittels het er onder elkaar nog steeds niet over eens of zij 
de Unie van Utrecht zouden ondertekenen. De meeste tegenstand kwam van 
de kant van het kapittel van Oudmunster, dat niet zonder reden verbitterd 
was over het aangedane onrecht. Wil men de resoluties van dit kapittel gelo
ven, dan blijkt dat er zelfs van stadswege druk op het kapittel is uitgeoefend 
om de Unie maar te ondertekenen. 47) Zou het kapittel niet ondertekenen, 
dan dreigde de vroedschap met verbanning uit de stad en inbeslagneming van 
zijn goederen. Of het kapittel voor deze vorm van chantage gezwicht is, weet 

45) Gem. Arch. Utrecht. II. nr. 121, 1577-1582. fol. 75. 
46) Als boven. fol. 76. 
47) Rijksarchief Utrecht. Archief kapittel van Oudmunster. nr. 21-6. 1578-1586, fol. 14-15. dd. 
25 en 27 januari 1579. 
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7. Gezicht op de Stadhuisbrug uit het noorden. Centraal de Domtoren met de houten huizen van de 
Vismarkt. Links het huis Keizerrijk en het Stadhuis, rechts de kraan. Aquarel door P. Saenredam. 
1636. Prentenverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. Cat. nr. T.A. Oudegracht (Bakker-
hrug-Stadhuishrug I, 1636. 

ik niet. In ieder geval werd de Unie van Utrecht uiteindelijk ook door de ver
tegenwoordiger van het kapittel van Oudmunster ondertekend. 
Op 29 januari 1579 48) wordt de Unie van Utrecht plechtig afgekondigd van 
de pui van het Utrechtse stadhuis. Dezelfde dag wordt Cuynretorff op verne-

48) Waelkins, Utrechtsche Kronyk. 1576-1591. 5vso, Gem. Arch. Utrecht, Bib.nr. 382. 
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derende voorwaarden vrijgelaten. Hij moest zelfs de onkosten van zijn gevan
genschap - een driehonderd gulden - betalen ! 49) 
Maar de onvrede onder de katholieken over het feit dat de gereformeerde re
ligie het alleenbestaansrecht in Utrecht dreigde te krijgen nam toe en moest 
wel tot een uitbarsting leiden. 
Blijkens de vroedschapsresoluties vinden er van 2 tot en met 11 juni ernstige 
schermutselingen plaats tussen katholieken en gereformeerden. 50) 
Deze moeten uitgelokt zijn door leden van de orde der Predikheren of Domi
nicanen 51). De vroedschap probeerde de verhitte gemoederen tot bedaren te 
brengen. Maar op de 10de juni, als ze denken de katholieken tevreden naar 
huis te kunnen sturen, verhalen de vroedschapsresoluties het volgende: 52) 

„Ende in 't scheyden, als 't schijnt, hebben de catholycke ende die van de ge
reformeerde religie enige woirden jegen den anderen gecregen ende de rap
pieren uuytgetogen ende es also op de plaitse (voor het stadhuis), daer veel 
personen van beyde religiën gecommen waren, een groot rumoer ende com
motie gecommen, sulckx dat geschapen was datter over de vijftich personen 
opter stede doot gebleven souden hebben, ten ware enige vreedsamige ende 
die van de magistraet daerbij gecommen waren die so veel gedaen hebben dat 
de furie wat versachte ende datter geen bloet gestort en worde". 

Om erger te voorkomen besluit de vroedschap dezelfde dag nog alle de gene 
die de gemeente in 't oge zijn ende sich schinen te dragen als malcontenten alle 
haren wapenen affte nemen. 53) 's Nachts vindt er nog een beeldenstorm plaats 
in de Buurkerk en de St Nicolaaskerk. 54) 
Evenals in december 1578 zocht de vroedschap onder de katholieken naar da
ders van een samenzwering, nu tegen haar eigen unie van de burgers of reli-
gievrede. Het stadsbestuur trad hard op. Hetzelfde lot dat de Minderbroeders 
in 1578 had getroffen, trof in juni 1579 de Predikheren. Ze werden uit de stad 
verbannen en hun goederen werden in beslag genomen. 55) Uit een medede
ling op 12 juni 1579 blijkt het stadsbestuur toch wel medelijden te hebben ge
had met Vijffoude ende impotente heren van deze orde. Zij mogen blijven 56); 
In de vroedschapsresoluties van 11 juni 1579 staat een lijstje van personen 57), 
die verdacht werden van samenzwering tegen de religievrede. De mensen 
waarvoor een kruisje is gezet werden verbannen. Bijna onderaan staat „Coen-

49) P. L. Muller, „Stukken over den tegenstand". 472. 
^0) Gem. Arch. Utrecht, ii, nr. 121, 1577-1582, foi. 96-99vso. 
51) Als boven, fol. 96vso. 
52) Als boven, fol. 97. 
53) Als boven, fol. 97vso. 
54) Als boven. fol. 98. 
55) Als boven. fol. 98. 
56) Als boven. fol. 99vso. 
57) Als boven. fol. 98vso-99: de lijst van uit de stad verbannen personen bestond uit: „Wijcker-
sloot. Sinte Marien; de Prekebroeders; een paep uuyt Den Briel tot Jan Fransz. Hinder: die ci
pier geweest is in den Haghe; Erasmus van Reynegum; heer Jacob Wachtelair; een van Antwer
pen ende een van Schoonhoven". Behalve Cuynretorff werden niet verbannen: „Jacob van Asch, 
apteker: Henrick Roelofsz.. pasquilmaker; en Houtheest". 
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returff'. Een bekende naam. Geen kruisje ervoor. Hij werd dus niet verban
nen. 
Nu volgde snel de totale capitulatie van de katholieken. 
Ve.rtetJenwoordipers van het Domkanittel - het eniae kapittel dat zich gedu-
rende alle strubbelingen met het stadsbestuur in 1578 en 1579 vredelievend 
had getoond - versuchten van wegen huerlieder capittel om dejegenwoirdige com
motie van de gemeente te stillen ende voirtan in vasten vrede sonder nasien te mo
gen leven, te treden in communicatie op de religionsvrede den XIIen January verle
den gepubliceert, ende deselve te resumeren ende na gelegentheyt des tijts te veran
deren 58). Twee dagen later, op 14 juni volgen de overige kapittels om mit die 
van de stadt ofte maken ende sluten die religionsvrede tot rust ende welvaren van 
den ingeseten deser stadt so geestelick als weerlick 59). 
En dan eindelijk, eindelijk op 15 juni wordt de vrede getekend tussen de ka
tholieken en de aanhangers van de andere religie: 60) 

„Op huyden zijn de poincten van de religionsvrede eyntelick gearresteert 
ende gesloten ende mit consent van perthiën gepubliceert". 

Overbodig te zeggen dat geen artikel uit het op 10 januari genomen besluit 
„over de uitoefening van de gereformeerde religie" ten voordele van de ka
tholieken was gewijzigd. 
Pas op 10 augustus acht de vroedschap de tijd rijp om de op 10 juni in beslag 
genomen wapens weer aan de rechtmatige eigenaars terug te geven mits doen
de den eedt van getrouwicheyt ende onderhoudinge van de religionsvrede 61). 
Overigens was de religievrede geen lang leven beschoren: op 18 juni 1580 be
sloot de vroedschap tot een verbod van de katholieke eredienst 62). 
Zes jaar later - tijdens de landvoogdij van Leicester - rekenden de calvinisten 
met de gematigden af. Maar dat is een ander verhaal 63). 

58) Als boven, fol. 99vso. 
59) Als boven, fol. 100. 
60) Als boven. fol. 100. 
61) Als boven, fol. 108vso. 
62) J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht, 1968, 186-187. 
63) R. Broersma, Het tusschenbestuur in het Leycestersche tijdvak, Goes, 1899. 
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