
Bijdrage tot de geschiedenis van de Gilden
bewegingen te Utrecht, mei-augustus 1525 *) 

C. A. van Kal veen 

Inleiding 

In de periode sinds het einde van de Utrechts-IJsselsteinse oorlog van 1511 tot 
en met 23 april 1525 hebben in de stadsmagistraat van Utrecht Evert Zouden-
balch, Goeyert van Voorde, en hun medestanders het beleid bepaald. Hun 
politiek leidde tot een zo groot mogelijke neutraliteit van de stad in de tel
kens oplaaiende conflicten tussen Habsburg en Karel van Gelre. Zij trachtten 
zoveel mogelijk de omvangrijke schulden ten gevolge van de IJsselsteinse 
oorlog van 1511 af te lossen. Hoge accijnsheffingen achtten zij daarom onver
mijdelijk. Bovendien was onder hun strakke bewind de politieke invloed en 
de financiële controle van de gilden op de stedelijke bestuurscolleges vermin
derd 1). 
Zoudenbalch en zijn medestanders traden ook tegen het Lutheranisme op. Zij 
zaten er achterheen, dat de magistraat het plakkaat van keizer Karel V uit 
1521 tegen de leerstellingen van Luther, en het bezit of de verspreiding van 
Lutherse geschriften in de Habsburgse Nederlanden, in 1524 ook voor Utrecht 
van toepassing verklaarde 2). Zij lieten zich de uitvoering van de bepalingen 
door de kapittels opdragen 3). 
De magistraat had enkele leden van de ridderschap, die volgens haar beoorde
ling Geldersgezind waren, uit de stad verbannen. In het algemeen achtte de 
magistraat in 1524 en de eerste maanden van 1525 leden van de ridderschap 
minder welkom in de stad. 
Voorts bestond sinds oktober 1524 de beperkende bepaling, dat uitsluitend na 
het luiden van de stadsklok de domdeken het kapittel-generaal bijeen mocht 
roepen 4). Het was een veiligheidsmaatregel. Karel van Gelre bleef immers 
aanhang houden onder leden van de kapittels en de ridderschap. Dit bemoei-

* ) Gaarne mijn dank aan drs A. R. M. Smit en drs L. van Tongerloo voor enkele adviezen bij de 
eindredactie van deze studie. 
1 ) C A . van Kalveen, De Gildenbeweging van april 1525 en haar voorgeschiedenis, 'm: Jaarboek 
Oud Utrecht 1912, p.93-U4. 
2) P. Frédericq, Corpus documentorum Inquisitionis Neertandicae, 4. Gent 1900, p. 43-45. 
3) Idem, p. 288, 23 aug. 1524. GAU (= Gemeente Archief Utrecht), RDB (= Raads Dagelijks 
Boek) 1524, fol. 148 vo.: „Ter begeerte van den ecclesien om die ketterye van Luyter ende anders 
te vermijden, zijn gescict Henrick van der Borch raitsborgermeister, Evert Zoudenbalch, Goey
ert die Coninck, ende Willem Janszone van Amersfoert". 
4) GAU, RDB 1524, fol. 151 ro. - vo., 6okt. 
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lijkte het werk van de Staten. De Utrechtse magistraat had zo een reden te 
meer om het politieke leven te beheersen, ook dat van de Staten van het Ne-
dersticht. 
De kapittels, en leden van de ridderschap zochten toenadering tot de Utrecht
se gilden, die evenzeer kritiek hadden op het beleid van de magistraat. Verzet 
bleef dan ook niet uit. Onder goedkeuring van de kapittels, de ridderschap en 
tenslotte zelfs van elect Hendrik van Beieren (1524-1528) 5), hebben de gilden 
van Utrecht in april 1525 succes gehad met hun eerste commotie van dat 
jaar 6). Deze gildenbeweging was ontstaan bij het Bijlhouwers- en Smedengil-
de. De leiders waren Michiel de Backer en Henrick van der Borch. De laatste 
was in 1524 raadsburgemeester geweest 7). Hendrik van Beieren bekrachtigde 
de afgezwakte eisen van de gilden. Ook hij liet Zoudenbalch, Van Voorde en 
hun medestanders vallen 8). 

De gilden zetten de oude magistraat af. Zij kozen op het zeer ongebruikelijke 
tijdstip van 25 april een nieuwe stedelijke magistraat. Bovendien werd de bur
gerinvloed vergroot. De gilden kozen een college van 42 meentemannen. 
Daarnaast is er sprake van 21 gedeputeerden van de gilden, later uitgebreid tot 
42 leden, die op minder formele wijze politieke invloed uitoefenden. 
De elect en de nieuwe magistraat verlaagden de stedelijke bieraccijns. De gil
den moesten voortaan toestemming geven, als de stedelijke overheid leningen 
afsloot. De gilden kozen de cameraars, die de stedelijke financiën beheerden. 
Tenslotte zouden zij het stedelijke financieel beheer sinds de IJsselsteinse 
oorlog van 1511 controleren. De nieuwe magistraat zette echter gedeeltelijk 
de oude politiek voort. De geestelijkheid, waaronder de kapittels, behielden 
hun vrijstelling van accijns op wijn en bier, en gereduceerde tarieven voor de 
overige accijnzen 9). 
De elect Hendrik van Beieren dankte overigens zijn verkiezing in 1524 mede 
aan Zoudenbalch en Van Voorde. Bovendien hadden de Utrechtse oversten 
(burgemeesters en overste ouderlieden van de gilden) de elect onmiddellijk na 
zijn verkiezing hun aanhankelijkheid betoond. Zij hebben hem tevens steun 
toegezegd, opdat stad en Nedersticht in rust en vrede zouden kunnen blij
ven 10). Voor de financiering daarvan hebben de Staten op initiatief van 

5) Over hem de verouderde monografie van B. J. L. de Geer van Jutphaas, Hendrik van Beyeren, 
bisschop van Utrecht 1524-1528, Utrecht 1862. 
6) C. A. van Kalveen, o.e. p. 106 vlg. 
7) Henrick van der Borch, „clockegieter", en stadsgeschutmeester, ouderman van de smeden, 
sedert april 1525 lid van de Vive, evenals Michiel die Backer, GAU, RDB 1525, fol. 13vo. Vgl. C. 
N. Fehrmann en J. W. C. Besemer, De Utrechtse klokgieters en hun verwanten, in: Klokken en 
klokgieters, [Asten] 1963, p. 182 vlg. Henrick van der Borch was een neef van Geert van Wou. 
Vermoedelijk lag zijn gieterij aan de Tolsteeg. W. v. d. Eist, De klokken van de Domtoren. Utrecht 
1927, p. 46. 
8) Hun verhouding tot de elect was tevoren al verslechterd. Op 29 maart 1525 had de magistraat 
onder leiding van Zoudenbalch en Van Voorde bepaald, dat in de Staten alleen maar de Utrecht
se burgemeesteren zouden verschijnen als ook raden van de bisschop onder de statenleden aan
wezig waren; GAU, RDB 1525, fol. 8 vo., 29 maart. Overigens heeft de elect onder andere om
standigheden in 1528 de bekrachtiging van de gildeneisen van april 1525 ongedaan gemaakt; 
GAU, RDB 1528, fol. 11 ro., 26 aug. 
9) GAU, RDB 1525, fol. 16 ro., 28 april. De magistraat maakte een ontwerp, om de geestelijk
heid een even hoge bieraccijns te laten betalen als de burgers. 
10) GAU, RDB 1524, fol. 151 vo., 7 okt. 
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Utrecht aan de elect toegestaan, om van het Sticht 50.000 gulden te vra
gen 11). Dit leidde er toe, dat Hendrik van Beieren en de Staten in oktober 
1524 een morgengeldbelasting van 6.000 gulden hebben uitgeschreven 12). 
Fiscale en politieke problemen bij deze heffing, die slechts 4.000 gulden had 
opgebracht, hadden de gildenbeweging van april 1525 bevorderd. 
Maar tevoren was er nog een andere complicatie ontstaan. Op 5 december 
1524 hadden gedeputeerden van de Staten van het Oversticht aan het Neder-
sticht financiële steun gevraagd voor de beëindiging van de strijd tegen Karel 
van Gelre. Omstreeks 19 december 1524 hebben afgevaardigden van de Staten 
van het Nedersticht te Deventer daarover met de elect gesproken 13). Hijzelf 
sloot op 19 december een nadelig vredesverdrag met Karel van Gelre inzake 
het Oversticht. Hij beloofde binnen één jaar en twee maanden 50.000 gulden 
aan de hertog te betalen 14). 

In januari 1525 besloten Hendrik van Beieren en de Staten van het Oversticht, 
dat het Oversticht zelf daarvan 30.000 gulden voor zijn rekening zou ne
men 15). De elect stelde de overige 20.000 gulden in het vooruitzicht. Hij dien
de dat bedrag door huis- of morgengeldheffingen in het Nedersticht bijeen te 
brengen. De stadsmagistraat van Utrecht was het daarmee eens 16). Uit het 
Nedersticht had de elect immers nog 46.000 gulden van de oorspronkelijke 
50.000 gulden te verwachten. Hendrik van Beieren en de Staten hadden al 
vóór de gildenbeweging van april 1525 in beginsel overeenstemming bereikt 
inzake de heffing van een dorpsgeld of huisgeldheffing in het Nedersticht 17). 
In de Staten heerste echter verdeeldheid over de vraag, aan welk van beide de 
voorkeur moest worden gegeven 18). De kapittels wensten een regeling, waar
bij hun pachters het grootste deel van de aanslag in de heffing zouden betalen. 
Zijzelf wilden zich als grootgrondbezitter er zoveel mogelijk aan onttrekken. 
Ook zagen zij af van een rechtstreekse bijdrage in de vorm van leningen ten 
behoeve van elect en Staten. In de staten overheersten de kapittels. De 
Utrechtse magistraat neigde er tenslotte toe, de kapittels in dezen hun zin te 
geven. De besprekingen leidden tot vertraging in de belastingheffing. De elect 
sprak hierover zijn ongenoegen uit 19). 

Het ontstaan van de gildenbeweging van mei 1525 

In de stad werd al in de eerste helft van mei 1525 de confoederatio bedreigd. 

11) Idem, fol. 152 ro., 12 okt. Voor de delging van de nog aanwezige schulden van de elect-bis-
schop en de Staten, ten dele ook te gebruiken voor de schulden van de elect en het Oversticht. 
De elect had deze schulden moeten overnemen van zijn voorgangers. 
12) In het algemeen: J. G. Avis, De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de 
Usseltot 1528, Bijdragen Instituut Middeleeuwsche geschiedenis XV, Utrecht 1930. 
13) GAU, RDB 1524, fol. 156 ro. - vo., 5 en 19 dec. 1524. 
14) Van Kalveen, o.e. p. 101, en n. 45; de hertog kreeg Genemuiden, Enschede, Lage en Rech
teren in onderpand. 
15) Gemeente Archief Deventer, Excerpten uit het oudste meenteboek, 13 febr. 1525; Ge
meente Archief Zwolle no. 6199, Overijsselse statenresoluties, febr. 1525. 
16) GAU, RDB 1525, fol, 5 ro., 13 febr. 
17) Van Kalveen, o.e. p. 102. 
18) Vergadering van 2 mei 1525, GAU, RDB 1525, fol. 17 ro. 
19) Lambertus Hortensius, Secessionum civilium Ultraiectinarum Libri septem, ed. A. Buchelius 
1643, p. 31. Vgl. G. Mees Azn., Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver, Utrecht 
1836. 
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Dat was het verbond van de gilden, met de kapittels en leden van de ridder
schap, dat vóór de gildenbeweging van april 1525 was ontstaan. Ook de nieuwe 
raad van april 1525 maakte er deel van uit. 
Tot half mei moesten de gilden wachten op de officiële bisschoppelijke en ste
delijke bekrachtiging van hun ingewilligde eisen 20). Onderzoek door de raad 
en de meentemannen naar gebeurtenissen vóór de gildenbeweging 21) bevor
derde evenmin de rust, als de terugkeer van de politieke ballingen 22). 
Bovendien hadden de gilden nog steeds grieven. De geestelijkheid behield im
mers ook van de nieuwe raad de accijnsvrijheid op wijn en bier, en geredu
ceerde tarieven op andere accijnzen. Mag men Hortensius 23) geloven, dan 
waren er gilde-leden, die zich hierover, en over het gebrek aan bestuurskracht 
van de Staten, mede veroorzaakt door het zelfzuchtige eigenbelang van de ka
pittels, uitermate negatief uitlieten. In de Staten gaven de gedeputeerden van 
de stad, naar de mening van gilde-leden al te gemakkelijk toe aan de kapittels, 
die de schattingheffing traineerden. Zo ontstond bij gilde-leden het verlangen 
naar een nieuwe commotie tegen de magistraat en de kapittels. 
Hortensius, de eigentijdse geschiedschrijver over Utrecht tussen 1524 en 1528, 
constateerde, dat de Utrechtse gilden over ware „volksmenners" beschik
ten 24). Deze verkondigden, dat over het algemeen hun ouderlieden en de in 
april gekozen gedeputeerden van de gilden, evenals de meentemannen de be
houdende politiek van de magistraat en de kapittels volgden. 
Begin mei 1525 had de elect op verzoek van de „gemene burgers" een kort be
zoek aan Utrecht gebracht 25), en afgevaardigden van magistraat en gilden 
ontvangen. De gilden kondigden in bedekte termen al radicale eisen aan. 
Maar eerst heeft de magistraat nog op 14 mei op aandrang van de gilden stads
secretaris Valentijn van der Voort naar Hendrik van Beieren op Duurstede ge
zonden. De elect diende onverwijld de ingewilligde gildeneisen van april te be-
oorkonden. Aldus geschiedde. Op 16 mei hielden kapittels, ridderschap, magi
straat en meentemannen een maaltijd met raden van de elect ter gelegenheid 
van de beoorkonding van de gildeneisen van april 26). 

Hendrik van Beieren onthield zich op kasteel Duurstede van verdere activitei
ten. De nieuwe gildenleiders maakten echter de gilden volledig los van de con-
foederatio, het verbond van kapittels, ridderschap en gilden, dat naar voren ge-

20) Toen pas ontvingen de ouderlieden van de gilden de gezegelde charters van de elect. GAU, 
RDB 1525, fol. 18 ro., 10 mei; fol. 19 ro. 15 mei. 
21) Er kwam een onderzoek naar de activiteiten van Ernst van Amerongen, die in 1524 lid van 
de raad was geweest. In februari 1525 zat hij al niet meer in de stadsregering. Enkele dagen vóór 
de april-commotie was hij links en rechts gaan waarschuwen voor een naderende gildenbewe
ging. Hem viel niets ten laste te leggen. Hij was bereid zich te verantwoorden voor zijn werk als 
lid van de magistraat in vroeger jaren. De nieuwe burgemeester Adam van Diemen werd gezui
verd van beschuldigingen van accijns manipulaties. Zijn aanklagers kregen huisarrest. Wat later 
werd hen een strafbedevaart opgelegd. GAU, RDB 1525, fol. 27 vo.- 28 ro., 17 mei. 
22) VanKalveeno.c. p. 113-114. 
23) Hortensius, o.e. p. 32. 
24) Idem. 
25) GAU no. 627, minuutrek. 1525, 1 mei. 
26) Karel van Gelre had deze feestelijke bijeenkomst door een schenking mogelijk gemaakt, 
vermoedelijk om de elect gunstig te stemmen in verband met de Overstichtse schuld aan de her
tog. Ook beschikte Karel van Gelre in het Nedersticht over goede contacten met individuele sta
tenleden. GAU no. 627, minuutrek. 1525, 16 mei. 
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treden was tijdens de commotie van april 1525. De nieuwe magistraat had er 
ook kortstondig deel van uitgemaakt. Maar na 16 mei keerden de gildenleiders 
zich openlijk tegen de kapittels en de magistraat. Om te beginnen eisten zij, 
dat de geestelijkheid afstand deed van accijnsvoorrechten en andere belas
tingprivileges. De kapittels weigerden daaraan te voldoen 27). De gilden eisten 
toen een statenvergadering. Zo dat niet op korte termijn mogelijk zou zijn, dan 
eisten zij in ieder geval een openbare verklaring van de kapittels over hun af
wijzende houding. 

De eisen van de gilden, 22 mei 

Op zondag 21 mei 1525 hebben de ridderschap en de raad van Utrecht aan 
Hendrik van Beieren verzocht om terstond in Utrecht te bemiddelen in het 
conflict van de kapittels en de raad met de gilden. Diezelfde avond nog arri
veerde de elect in de stad 28). 
Maandag 22 mei, de eerste van de drie kruisdagen voor Hemelvaartdag, ont
stond de nieuwe gildenbeweging tijdens de bidprocessie in en om de Dom
kerk. Vaandels en andere attributen van de kapittels werkten - aldus Hortensi-
us -provocerend op de gildeleden. Na de plechtigheden vergaderden de gilden 
eerst elk afzonderlijk. Daarna schaarden de politiek-actieve leden zich in ge
mene morgenspraak op het Sint Janskerkhof bij het Bijlhouwersgilde 29). De 
ouderlieden van Bijlhouwers en Smeden - ook de leiders van dit tweede op
roer in 1525 - bemachtigden de stadssleutels en bezetten de poorten. Onder 
hun leiding riepen de actieve gildenleden zich uit tot de ware vertegenwoor
digers van de burgerij 30). 
Zij stelden de volgende eisen aan de magistraat 31): 
1. Alle geestelijken moesten dezelfde wijn- en bieraccijns betalen als de 
Utrechtse burgers. Geen gereduceerde tarieven voor de overige accijnzen. 
Dat zou een rechtvaardiger lastenverdeling en een verruiming van de stede
lijke inkomsten betekenen. 
2. De ambachtelijke bedrijven, die in Utrecht en andere steden in gilde-ver-
band georganiseerd waren, behoorden op het platteland en in abdijen en 
kloosters in en buiten Utrecht te worden verboden. Daar beconcurreerden zij 
de gilden van Utrecht en van andere steden, en tastten het monopolie van de 
gilden aan. Alleen bakkerijen zouden niet onder deze regeling vallen 32). 

27) Hortensius, p. 33. 
28) GAU, RDB 1525, fol. 20 ro., 21 mei. 
29) De kanunniken verborgen hun kostbaarheden, omdat in de gilden stemmen opgingen, om 
de kapittelkerken en claustrale huizen binnen te dringen. Hortensius, p. 34. 
30) Vooral Hortensius accentueert dit. 
31) GAU, RDB 1525, fol. 22 vo., 22 mei; J. J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en we-
reldsche geschiedenissen I, Utrecht 1838, p. 42. Het ontwerp was opgesteld door Cornelis Hen-
rickszone, die ook op 25 april tijdens de eerste gildenbeweging een ontwerp had gemaakt voor en 
namens Bijlhouwers en Smeden. GAU, Rek. 1525 II. 
32) In de vijftiende eeuw hadden abdijen, kloosters en gasthuizen in steeds ruimere mate het 
recht van ambachtelijke bedrijfsuitoefening weten te verwerven, soms onder betaling van recog
nitie-gelden aan de kapittels. De Utrechtse raad had tot dan toe niet veel meer gedaan dan in
cidentele regelingen treffen, om de concurrentie wat te beperken. Het verschijnsel zelfwas niet 
bestreden. Vgl. J. C. Overvoorde en J. G. Ch. Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528. 1. Werken 
Oud VaderlandscheRecht, eerste reeks, 19, 's-Gravenhage 1897, p. XXXVII. 
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3. De gilden eisten ook een rechtvaardiger lastenverdeling van de 46.000 gul
den, die het Nedersticht nog aan de elect moest betalen. Dat was op grond van 
de officiële toezegging van 50.000 gulden, die het Nedersticht in oktober 1524 
aan de elect had gedaan. De kapittels dienden 15.000 gulden bij te dragen 33). 
Van de abdijen, kloosters 34) en andere kerkelijke instellingen in Utrecht en 
het Nedersticht verwachtten de Utrechtse gilden 10.000 gulden. Aldus redu
ceerden de gilden de huisgeldheffingen ten plattelande en de bijdragen van 
Utrecht en de kleine steden tot ca. 21.000 gulden. Zij eisten van de kapittels 
een bijdrage naar evenredigheid. In feite probeerden zij de Staten van het Ne
dersticht in deze kwestie de wet voor te schrijven. 
4. Uitbreiding van het goederenbezit van geestelijken en geestelijke instellin
gen door schenking of aankoop van huizen, grond, of erfrenten behoorde te 
worden verboden 35). Deze eis was zeker niet uitzonderlijk. De hele vijftiende 
eeuw door waren in steden van de Noordelijke Nederlanden al soortgelijke be
perkende maatregelen genomen tegen de uitbreiding van het goederenbezit 
van kloosters. 
5. Ook het beheer van de Staten inzake de financiële en fiscale gevolgen van 
de IJsselsteinse oorlog van 1511, wilden de gilden door een eigen commissie 
laten controleren. 
6. Het marktrecht van de steden moest worden beschermd. De boeren van 
het Nedersticht dienden hun zuivelproducten uitsluitend te verkopen op de 
markt in een van de steden. 
7. Voorts eisten de gilden drie waterstaatkundige maatregelen in het Neder-
kwartier. De afwatering van de waterschappen van het Nedersticht in Amstel-
land op de Amstel via Holendrecht en Bullewijk werd namelijk ernstig belem
merd door de activiteiten sinds 1520 van de invloedrijke Amsterdamse patri
ciër Jan Benninck. Hij was tevens lid van het Hof van Holland. Door het veri
fiëren, interpreteren, en in kaart laten brengen van oude rechten, en daarna 
door het aanleggen van een dam te Ouderkerk trachtte hij de waterhuishou
ding van Amstelland en het Nedersticht zoveel mogelijk te scheiden 36). De 
dam te Ouderkerk vormde ook een obstakel voor de Utrechtse scheepvaartbe-
langen, tussen het Nedersticht en Holland, in het bijzonder voor de verbinding 
met Amsterdam 37). 
Dan was er het probleem van de Rijsweerd. Dat was een uiterwaard aan de 

33) Aanvankelijk hadden de gilden van de kapittels een bijdrage van 10.000 gulden geëist. 
GAU, rek. 1525 II, 22 mei. 
34) Uitgezonderd de kloosters van de bedelorden en het Brigittenklooster te Utrecht. 
35) Vgl. R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen. Utrecht-Antwerpen 
1957, dl. 2, p. 69 vlg. ende aldaar geciteerde literatuur. 
36) Samenvatting bij S. J. Fockema Andreae, Het Nedersticht; Studiën over waterschapsgeschie
denis IV, Leiden 1950, p. 32-33. Al vóór de eerste commotie van april 1525 hadden de gilden er 
werk van gemaakt. GAU, rek. 1525 II, 31 maart. A. H. Huussen, Willem Hendricxz. Croock, 
Amsterdams stadsfabriekmeester, schilder, en kartograaf in de eerste helft van de zestiende 
eeuw, in: Jaarboek Amstelodamum 64, 1972, p. 29-53. 
37) De scheepvaart op Amsterdam door de sluis te Nieuwersluis was door de afdamming in de 
Bullewijk te Ouderkerk gestremd. Voor kleine schepen was de vaart door de Vecht en over de 
Zuiderzee een niet ongevaarlijke omweg. Bovendien moesten die schepen de sluizen van de Hin-
derdam in de Vecht en de tol van Weesp passeren. G. G. Calkoen, Wateren binnen het Sticht 
Utrecht, en daarmede in verband en gemeenschap staande; GAU. bibliotheek no. 1716, deel 2. p. 82. 
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Lek, ter hoogte van de hoge heerlijkheid Jaarsveld. Walraven van Brederode, 
heer van Vianen en Jaarsveld, liet deze Rijsweerd, onder meer door het aan
leggen van hoofden in de rivier, steeds meer aanwassen. De gilden eisten, dat 
deze Rijsweerd binnen een maand opgeruimd zou worden 38). De verandering 
van stroomrichting op de Lek, mede ten gevolge van het leggen van kribben 
en hoofden in de rivier, was nadelig voor de Vaart, die aan Utrecht behoorde 
en voor het Utrechtse scheepvaartverkeer van grote betekenis was. 
Ook diende men de Vaartsche Rijn en de Vecht tot Maarssen uit te diepen en 
voortdurend op diepte te houden. 
8. Dagvaarten, besprekingen van bisschoppelijke raden of statenvertegen-
woordigers met gedeputeerden uit andere territoria, mochten niet verder dan 
de grens van het Nedersticht plaats vinden. Oude vergaderplaatsen, zoals de 
Putkop bij Harmeien en Spijkerskamp ten oosten van de Grebbeberg dienden 
in ere hersteld te worden 39). Elk van de standen diende in zo'n geval de eigen 
onkosten daarvan te dragen. 
De gilden kwamen dus in de eerste plaats op voor hun eigen economische be
langen. Zij richtten zich daarbij vooral tegen de geestelijkheid. Tegelijkertijd 
streefden zij echter rechtvaardiger verhoudingen in de stad Utrecht na, en 
raakten zij een aantal algemene Nederstichtse kwesties aan. 

De bemiddeling van de elect ten gunste van de gilden 

Zolang deze eisen niet waren ingewilligd, bleven leden van de gilden tot en 
met Hemelvaartdag op 25 mei gewapend bijeen op het Sint Janskerkhof. Ge
wapende leden van het Bijlhouwers- en Smedengilde bezetten bovendien de 
Plaats en het daaraan gelegen schepenhuis Hasenberch 40). Schermutselingen 
bleven achterwege. Men volstond met enkele vernielingen in de kapittelkerk 
van Sint Jan en schimpscheuten aan het adres van de kapittels 41). Zij meen
den hun bewapening nodig te hebben, omdat zij een overval door troepen van 
Hendrik van Beieren verwachtten. 
De elect neigde echter tot bemiddeling ten gunste van de gilden. Jacob van 
Amstel en Mijnden, die als zijn raad, hofmeester en stadhouder op Bisschops
hof zetelde, hoorde de gilden op het Sint Janskerkhof aan. Hij bemerkte, dat 
zij niet tot matiging bereid waren. Daarom adviseerde hij de elect om de gil-

38) Deze eis maakte deel uit van een reeks oude conflicten. Tijdens de bekende Stichtse oorlog 
van 1481-1483 tegen bisschop David van Bourgondië heeft in 1482 een Utrechts legertje de stad 
Vianen en kasteel Batestein aldaar overvallen. Walraven van Brederode eiste, ten tijde van bis
schop Frederik van Baden (1496-1517) schadevergoeding voor de Utrechtse plunderingen door 
middel van een proces voor bisschop en officiaal. Het proces sleepte zich sedert 1498 moeizaam 
voort. Walraven van Brederode doorkruiste bovendien de procesgang. Omstreeks 1516-1517 
nam hij maatregelen tegen Utrecht. De tolgaarder te Ameide legde beslag op een Utrechts 
marktschip. Ook op Utrechtse burgergoederen te Vianen en Ameide liet hij beslag leggen. In 
maart 1517 had hij in de Lek ter hoogte van Jaarsveld kribben en hoofden laten leggen. Utrecht 
legde de geschillen tenslotte voor aan de Grote Raad van Mechelen, GAU, no. 492. 
39) Vgl. W. van Iterson, Dagvaarten op Spijkerskamp in de Nude, in: Flehite2, 1966, p. 3 vlg. 
40) Over de geschiedenis van de Stadhuisbrug en directe omgeving, zie: J. E. A. L. Struick, De 
Stadhuisbrug. Tussen winkel en raadhuis. Utrecht 1974; Idem, Woningen en winkels aan de Oude-
gracht, in: Oudegracht in de bocht, Utrecht 1975, p. 7 vlg. 
41) GAU.RDB 1525,fol.20vo., 22 mei: Hortensius p. 34. 
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den tevreden te stellen. Hij vreesde nog meer oproer tegen kapittels en kloos
ters 42). 
Daarop besloot de elect de eisen van de gilden tot de zijne te maken. Hij liet 
dit meedelen door zijn kanselier en raad Wolfgang van Affenstein 43). Voor de 
elect gaf vermoedelijk de doorslag, dat de inwilliging van de gildeneisen de in
ning van de toegezegde 46.000 gulden zou vergemakkelijken. 
Hendrik van Beieren trad met de kapittels in contact 44). Op dinsdag 23 mei 
1525 beloofden zij de elect en de gilden, dat zij binnen één maand 15.000 gul
den zouden bijdragen in de 46.000 gulden, die het Nedersticht de elect was 
verschuldigd 45). Met tegenzin uiteraard, zoals Hortensius opving uit de mond 
van enkele kanunniken. Zij namen het de elect kwalijk, dat hij aan de gilden 
had toegegeven. Fel veroordeelde Hortensius echter het platvloerse eigenbe
lang van de kapittels 46). 

Op 24 mei 1525 heeft elect Hendrik van Beieren de eisen van de gilden kracht 
van wet gegeven. Hij meende zich verzekerd te weten van de instemming van 
de kapittels en de Utrechtse kloosters. Hij formuleerde de volgende bepalin
gen 47): 
1. De kapittels, kloosters en parochiegeestelijkheid moesten een even hoge 
stedelijke wijn- en bieraccijns betalen als de burgers 48). 
2. Het aandeel van de kapittels in de 46.000 gulden voor de elect werd op 
15.000 gulden gesteld. De kloosters moesten 10.000 gulden bijdragen. Het was 
de eerste keer, dat ook kloosters van Amersfoort, Rhenen en Wijk aangesla
gen zouden worden 49). Voorde overige 21.000 gulden dienden elect en Staten 
een huisgeld over het platteland uit te schrijven. De grond- en huiseigenaren 
dienden in de huisgeldheffing tweederde gedeelte per belastingeenheid (huis-
eenheid) te betalen 50). De overige eenderde van de belasting zou dan door 
pachters en huurders opgebracht moeten worden. De elect wilde dit snel gere
geld zien. Bovendien zouden kapittels en ridderschap moeten toestaan, dat de 
pachters de helft van hun aanslag konden korten op de dan volgende pachtbe-

42) S. Muller Fz., Gedenkschriften van jhr. Herberen van Mijnden, in: Bijdr. Meded. Hist. Gen. 
11, 1888, p. 26. 
43) Hortensius p. 35 en 36. Wolfgang van Affenstein keurde de methoden van de gilden af. 
44) Hortensius p. 36. 
45) Domkapittel 4.000 gulden, Oudmunster 4500, Sint Pieter 2.000, Sint Jan 1500, en Sint Marie 
3.000 gulden. RAU (= Rijksarchief Utrecht) Archief Bisschoppen no. 369 a, 23 mei 1525, oorkon
de van de kapittels voor Hendrik van Beieren. Over de aanslag-verdeling tussen Oudmunster en 
Sint Marie staat vermeld: „off dese twee Goidshuysen te hoech geset waeren, moegen zij hem 
verhaelen aen dien oirsaeck geweest zijn van den verscheydinghe van den vijff Goidshuysen". 
RAU, Archief Domkapittel, no. 3175, 23 mei 1525. Aldaar meer over de klachten van de kapittels 
over de verdeling. Zij voelden bovendien de wapens van de gilden als dreiging in de rug. Horten
sius, p. 37. Utrecht heeft de regeling terstond meegedeeld aan de kleine steden. GAU, Rek. 1525 
II. 
46) Hortensius, p. 36-37. 
47) J. G. Ch. Joosting, Charters betreffende de gildenbeweging in Utrecht in 1525, in: Verslagen 
en Mededeelingen Oude Vaderlandsche Recht 4, 1901, p. 508, no. II, 24 mei 1525. 
48) Op 29 mei maakten de Utrechtse raad en de meentemannen een uitzondering voor het St. 
Catharijne-gasthuis, dat elke heffingsperiode 25 vaten bier accijns-vrij mocht hebben ten behoe
ve van de armen in het gasthuis. De bedelorden kregen vrijstelling van accijns. De Kartuizers 
moesten accijns betalen, totdat zou zijn bewezen, dat hun klooster buiten de stadsvrijheid viel. In 
dat geval zouden zij accijns-vrijdom met restitutie krijgen. GAU, RDB 1525, fol. 21 ro., 29 mei. 
49) Met uitzondering van de Bedelorden en het Utrechtse Brigittenklooster. 
50) Avis, o.e. p. 105. 
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taling 51). De kwestie van de verdeelsleutel bij de heffing van het huisgeld zou 
dan ook nog tot grote moeilijkheden in de Staten leiden. Vooral de kapittels, 
en in feite ook de ridderschap, wilden de heffingscriteria in juni steeds verder 
in hun voordeel wijzigen. 
3. Uitbreiding van het goederenbezit van geestelijke instellingen of van gees
telijke personen door aankoop van panden, renten, of grond, werd verboden. 
Schenkingen werden hierin niet betrokken. 
De artikelen 4 tot en met 9 zijn onduidelijk en zwak geformuleerd. „Men" is 
het onderwerp. De elect heeft niet rechtstreeks personen of instellingen opge
dragen deze artikelen ten uitvoer te brengen ofte onderhouden. 
4. Dagvaarten, interterritoriale onderhandelingen, mochten alleen in het Ne-
dersticht, op Putkop of Spijkerskamp worden gehouden. De kosten zouden 
ten laste van de deelnemende standen komen. 
5. De Vaartsche Rijn en de Vecht tot Maarssen 52) moesten op grotere diepte 
worden gehouden. Dit mocht niet ten koste van de waterschapslasten gaan. 
6. De financiële nasleep van de IJsselsteinse oorlog van 1511 diende te wor
den gecontroleerd. Het betrof de rentebetalingen en aflossingen van de 
110.000 gulden schuld van bisschop en Staten. 
7. Hiertoe behoorden ook de rentebetalingen uit het Lekdijksgeld en het Hin-
derdamgeld. Die inkomsten waren in 1511 eerst gebruikt voor de stedelijke 
renteverplichtingen, daarna voor die van bisschop en Staten. De heffing van 
de directe belastingen sinds 1511 moest worden gecontroleerd. Voorde com
missie behoefden niet noodzakelijk leden van de gilden te worden aangewe
zen. 
8. De molenaars op het land behielden hun lage accijnzen. 
9. Waterstaatkundige maatregelen moesten binnen een maand worden geno
men. De afwatering van waterschappen in het Nederkwartier van het Neder-
sticht op Amstel en Angstel diende hersteld te worden 53). De elect beloofde 
daaraan zelf medewerking te zullen geven. 
Over het geëiste verbod van bedrijfsuitoefening in abdijen en kloosters en op 
het platteland heeft de elect geen beslissing genomen. 
Naar de vorm vertoont deze oorkonde zwakke kanten. Algemene besluiten 
werden afgewisseld met afzonderlijke concrete regelingen, waarvan ten dele 
onduidelijk was, wie ze zou moeten doorvoeren. Het was maar goed, dat de 
kapittels hun aandeel in de heffing al hadden toegezegd. Uit dankbaarheid 
hebben de Utrechtse raad en het college van meentemannen op 26 mei 1525 
aan de elect twee paarden beloofd 54). Bovendien bevestigden de kapittels, 
abdijen en kloosters van Utrecht nog dezelfde dag, 24 mei, andere gedeelten 
van de oorkonde van Hendrik van Beieren. Het waren de bepalingen over de 
gelijke accijnsheffingen, en de beëindiging van de aankoop van goederen of 
renten door de geestelijkheid 55). 

51) GAU, Rek. 1525 II. 
52) Noordgrens van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams; vgl. M. van Vliet, Het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, p. 25, en de kaart tegenover p. 21. 
53) Fockema Andreae, o.e. p. 34. 
54) GAU, RDB 1525, fol. 21 ro., 26 mei; Rek. II, 1525. 
55) Joosting, Charters gildenbeweging, pp. 510-512, oorkonden no. Ill en IV, 24 mei 1525. 
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Op 25 mei heeft de elect aan de Utrechtse gilden beloofd, dat hij aan de boe
ren van het Nedersticht opdracht zou geven hun graan en zuivelproducten uit
sluitend op de markt van Utrecht of de kleine steden aan te voeren. De boeren 
mochten dan op marktdagen niet vóór de middag buiten de officiële markten 
om hun producten verkopen. De regeling zou overigens pas van kracht wor
den als men er de bisschop om zou verzoeken 56). 
Utrecht maakte hier echter eigenmachtig gebruik van. Schepenen, raden, ou-
dermannen en meentemannen van alle gilden hebben op 21 juni 1525 twee 
grote jaarlijkse zuivelmarkten ingesteld, te weten op 18 juni en 14 septem
ber 57). De Hollanders verzetten zich daartegen 58). Bovendien verzochten de 
Utrechtse gilden eind juli 1525 de elect om de export van zuivelproducten uit 
het Sticht te verbieden 59). 

De inwilliging van de eisen van de gilden door de magistraat 

Inmiddels had de Utrechtse stadsregering het voorbeeld van de elect en de ka
pittels gevolgd 60). Op 25 mei hebben burgemeesters, schepenen, raden, ou-
dermannen en meentemannen de eisen van de gilden, voor zover die op de 
stad betrekking hadden, ingewilligd. Zij hebben er andere maatregelen ten 
gunste van de gilden aan toegevoegd 61): 
1. Inwoners die zich bij een gilde wilden aansluiten, dienden officieel het bur
gerrecht te bezitten. 
2. Op 3 februari, dus daags na de magistraatsverkiezing, moesten de gilden 
morgenspraak, dat wil zeggen: een gemeenschappelijke vergadering, houden. 
Elk gilde diende dan twee man af te vaardigen naar het college van meente
mannen, aan wie de stadsrekeningen van het afgelopen jaar ter beoordeling 
moesten worden voorgelegd. 
3. Ballingschap om louter politieke, niet-criminele redenen, zou als strafmaat
regel afgeschaft worden. Misdrijven in bestuursfuncties zouden volgens gel
dend recht worden gestraft. Gevoelens van angst, rechteloosheid en politieke 
intimidatie konden hierdoor verminderen. 
4 en 11. Zij stelden de hoogte van de bieraccijns vast, die voor de geestelijk
heid even hoog zou zijn als voor de burgers. De geestelijkheid diende ook de 
wijnaccijns te betalen. De waarschijnlijk hoge opbrengst van beide accijnzen 
zou ten voordele van de burgers zijn. Verlaging en zelfs afschaffing van de mo-
lenaccijns op graan werden in dit verband in het vooruitzicht gesteld. De uit
gifte van de stedelijke rentebrieven zou beperkt worden. 
5. De gilden moesten toestemming geven, indien iemand uitsluitend van de 
inkomsten uit rentebrieven wilde leven, dus zonder een beroep uit te oefenen. 
6. Goeyert van Roeyenborch, Goeyert van Voorde 62), en Evert Zouden-

56) Idem, no. V, 25 mei 1525. 
57) GAU, RDB 1525, fol. 25 vo., 21 juni. 
58) GAU, rek. 1525 II, 8 juli: ,, . . . die die Hollanders off hebben wouden". 
59) GAU, Rek. 1525 II, omstreeks 29 juli. 
60) Op 24 mei was al het huisarrest van verschillende personen opgeheven, en werd bepaald, 
dat een ieder volgens burgerrecht behandeld moest worden. 
61) J. C. Overvoorde en J. G. Ch. Joosting, no. 216, 25 mei 1525. 
62) Op 24 mei hadden schepenen, raden, oudermannen en meentemannen van de gilden de ver-
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balch, die tot aan de gildencommotie van april de magistraat hadden beheerst, 
zouden nooit meer in de Raad zitting mogen hebben 63). 
7. De gilden kregen controle over het financieel beheer van stad en Staten 
sinds de IJsselsteinse oorlog van 1511. 
8. 10 en 11. Leden van het Bakkers- en Brouwersgilde mochten - zoals ook al 
op 25 april was bepaald - niet in de bestuurscolleges worden gekozen. Men 
vermoedde invloed van enkele leden van de ridderschap op deze gilden 64). 
Het Brouwersgilde kreeg nog een nadelige regeling opgedrongen. Utrechtse 
burgers mochten voor eigen gebruik bier brouwen. Verkoop aan derden 
mocht echter alleen na toestemming van het gilde. Deze werd nooit gegeven. 
Ook de geestelijkheid kreeg deze vergunning niet. 
9. Na de jaarlijkse verkiezing van de overste ouderlieden van de gilden zou
den de ouderlieden de cameraars kiezen. 
10. De abdijen en kloosters in de stad mochten geen nering of bedrijf uitoefe
nen. Deze bepaling had de elect niet in de regeling van 24 mei opgenomen. De 
abdijen en kloosters wensten deze bepaling dan ook niet te aanvaarden. 
De geschillen tussen het Nedersticht en Holland over de afwatering op Am-
stelland werden niet genoemd. Niettemin zocht ook de stadsmagistraat naar 
een snelle oplossing 65). 
De magistraat bleef overigens in dezelfde samenstelling gehandhaafd. De 
nieuwe bepalingen die de gilden van de elect, de kapittels en de Utrechtse 
raad hadden afgedwongen, betekenden een aanvulling op de eisen van de gil
denbeweging van april 66). 

bannen Goeyert van Voorde, die te Amsterdam verbleef, tot een strafbedevaart naar Rome ver
oordeeld. Hij zou Adam van Diemen, sinds 25 april schepenburgemeester, bedreigd hebben. De 
straf is hem overigens naderhand kwijt gescholden. Dodt VII, p. 116. Op 21 juni 1525 heeft de of-
ficiaal mr. Gerrit Suggerode over Goeyert van Voorde nog een schriftelijke getuigenverklaring 
aan de magistraat en de meentemannen overgelegd. Hierin stond, dat Van Voorde op zondag 23 
april 1525, dus daags voor de eerste gildenbeweging, na zijn vertrek uit Utrecht met Evert Zou-
denbalch naar Wijk was gegaan. Daar zou hij diezelfde zondagavond nog, in het huis van Gijsbert 
van Hardenbroek, een ontmoeting gehad hebben met de elect, diens officiaal en met Adriaan van 
Rede, de maarschalk van het Overkwartier. Van Voorde zou hun gezegd hebben, dat de volgende 
dag de gilden een commotie zouden maken met steun van de „gewone mensen", gericht tegen de 
heersende magistraatsfamilies in de stad. Van Voorde wees de elect erop, dat Karel van Gelre 
zich hierin vermoedelijk zou mengen. Hij meende daarvoor aanwijzingen te hebben. De kanun
nik Henrick Venrode zou naar Gelre gereden zijn. Goeyert van Voorde waarschuwde, dat door 
eventuele Gelderse inmenging het gezag van de elect en de autonomie van Utrecht aangetast 
zouden worden. Van Voorde vroeg bovendien om hulp. Deze gebeurtenis, voorafgaand aan de 
gildenbeweging van april, werd thans uitgelegd als een poging om de magistraat, die sinds eind 
april in functie was en de gilden bij Hendrik van Beieren verdacht te maken. GAU, RDB 1525. 
fol. 25 ro., 21 juni. 

63) GAU, RDB 1525, fol. 22 ro. Op 29 mei 1525 werd deze bepaling voor medestanders van Van 
Voorde en Zoudenbalch verzacht. 12 leden van magistraatsfamilies zouden voor driejaar buiten 
de magistraat moeten blijven. Ze waren voor de gilden „suspect". Er volgde nog een oproep, om 
over deze heren meer belastend materiaal over te leggen. Óp 16 juni 1525 moest een aantal van 
deze mensen, en een aantal familieleden van bannelingen zweren, dat zij de zittende magistraat 
zou steunen, en het niet op onrust of commotie zou laten aankomen. GAU, RDB 1525, fol. 24 
vo., 16 juni. 
64) Op 26 mei hebben magistraat en meentemannen een beperkende bepaling gemaakt over de 
hoogte en de oppervlakte van brouwerijen. GAU, RDB 1525, fol. 21 ro. 26 mei. 
65) GAU, Rek. 1525 11,4 juni. 
66) VanKalveen. o.e. p. 112-113. 
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Vergelijking met de eisen tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1525 

Vormde Utrecht met deze beroering van mei 1525 soms een uitloper van de 
stedelijke bewegingen tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1525? Hoe verder 
immers de boerenopstanden van 1524 en 1525 zich razendsnel van Oberschwa-
ben, Zwitserland, Tirol, het Zwartewoud en Franken naar het noorden ver
breidden, des te sterker raakten de steden en in het bijzonder de bisschopsste
den, bij de Bauernkrieg betrokken 67). In het Rijnland en Westfalen bestond 
de Boerenoorlog in feite uit stedelijke bewegingen tegen geestelijke en we
reldlijke overheden. 

Zoals de „12 artikelen" van de opstandige Oberschwäbische boeren de grond
slag vormden voor de eisen van de boeren tijdens de Boerenoorlog 68), zo 
dienden de „42 artikelen" uit Frankfort tot uitgangspunt bij stedelijke bewe
gingen. De „42 artikelen" bevatten de eisen die de gemeenten, dus de verte
genwoordigers van de burgerij van Frankfort, hadden opgesteld. Zij hadden 
deze op 22 april 1525 van de magistraat afgedwongen 69) en onmiddellijk in 
druk verspreid. De „42 artikelen" bevatten de volgende grieven en eisen. De 
gemeenten dienden de eigen geestelijkheid te kiezen, die het zedelijk leven 
moest verbeteren. Alle geestelijken moesten voortaan even hoge accijnzen en 
schattingen betalen als de burgers. De geestelijkheid diende onderworpen te 
zijn aan beperkende bepalingen inzake renten en erfrecht. De accijnzen op 
wijn, graan en bier moesten verlaagd worden. Rechtsvervolging diende binnen 
één maand tot een proces en vonnis te leiden. 

In de ontwerpen van de „42 artikelen", die eveneens uit Frankfort waren ver
spreid sedert begin 1525, stonden bovendien eisen over democratisering van 
het stedelijk bestuur, verbod van familieverwantschap tussen magistraatsleden 
en invloed van de gemeenten op de magistraatsverkiezing. De gilden van 
Frankfort eisten vergroting van hun politieke invloed en geen inbreuk op hun 
alleenrecht van bedrijfsuitoefening. 
De „Frankfurter Artikel" hadden grote invloed op de stedelijke commoties 
van 1525 zoals te Keulen, Osnabrück, Munster, en Dortmund 70). Hoe noor
delijker de „42 artikelen" de stedelijke bewegingen beïnvloedden, des te 
zwakker werden de reformatorische eisen. Alleen beperking van de voorrech
ten van de geestelijkheid en de afwijzing van de zichzelf coöpterende stede
lijke overheid bleven gehandhaafd. 
De algemene strekking van de Utrechtse gilden-eisen in mei 1525 vertoonde 
daarmee verwantschap. In het bijzonder gold dit het verzet tegen de fiscale 
privileges van geestelijken en geestelijke instellingen en de eis tot beperking 
van de uitbreiding van hun goederen en renten. De gilden eisten bescherming 
van de ambachtelijke bedrijven en versterking van hun economische en poli
tieke invloed. Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen met de Duitse stede-

67) Voor een gedetailleerd overzicht zie: G. Franz, Der deutsche Bauernkrieg, Darmstadt 1972 
9e druk. 
68) P. Blickle, Die Revolution von 1525, München-Wien 1975, p. 21 - 103. 
69) G. Franz, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges; Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge
schichte der Neuzeit, Freiherr Vom Stein-Gedächtnisausgabe II, Darmstadt 1963, no. 150, 22 april 
1525, p. 455. 
70) Overzicht in Franz, Bauernkrieg, p. 392 en 393 n. 5. 
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lijke bewegingen. In Frankfort en andere steden eindigden de commoties zon
der veel resultaat, of zij werden, zoals te Mainz, door de aartsbisschop hard
handig onderdrukt 71). Maar in Utrecht had de elect de meeste grieven inge
willigd, en de kapittels volgden, zij het met tegenzin. De elect wilde vermijden, 
dat Karel van Gelre van interne verdeeldheid in het Nedersticht gebruik zou 
kunnen maken, om het gezag van de elect en de autonomie van Utrecht aan te 
tasten (zie noot 62). Dit was namelijk tevoren in het Oversticht gebeurd. Daar 
had Karel van Gelre tussen 1521 en 1524 de oorlog tussen Kampen en Zwolle 
gebruikt, om zich als beschermheer van Zwolle op te werpen en mede daar
door bestuur, financiën en de algehele toestand van het Oversticht te ont
wrichten. 

Bovendien speelden de reformatorische ideeën in geen enkel opzicht een rol 
in de Utrechtse gildenbewegingen. Wel had de intensieve opsporing in 1524 en 
1525 van ketters 72) en ketterij 73), aangeduid onder de verzamelnaam „Lu-
therije", de onrust onder de Utrechtse burgers vergroot. Evert Zoudenbalch, 
de politieke leider van de stad tot april 1525, was een groot tegenstander van 
reformatorische opvattingen geweest. Elect Hendrik van Beieren zelf had 
voor zijn komst naar het Sticht in zijn Duitse proosdij Ellwangen een reputatie 
als berucht ketterjager opgebouwd 74). 
Maar zelfs nog op 17 mei 1525, dus tussen de beide commoties van april en 
mei, hebben ook de nieuwe magistraat, oudermannen en meentemannen van 
de gilden de drukker Jan Zeverss met zijn knechten uit de stad verbannen, na
dat hij gevonnist was wegens „Lutherije" 75). 
Maar ook zonder reformatorische eisen achtte de geestelijkheid zich be
dreigd. 
Onder deze omstandigheden zou domdeken Jacob van Appeltern afgetreden 
zijn 76). Het gonsde van de geruchten in en buiten Utrecht. Zo meende bij
voorbeeld het kapittel van Sint Marie, dat de andere kapittels uit angst en on
der pressie van het tumult van de afgelopen tijd hadden toegegeven aan de pri
vilege-beperkende artikelen, die de gilden hadden geëist. Het kapittel van Sint 
Marie omschreef beide burgercommoties van april en mei als factiones, seditio-
nes et tumultus (partijschap, burgertwisten en oproer) tussen enerzijds de magi
straat en de oversten, en anderzijds de gildenleiders en het volk van Utrecht. 

71) R. Endres, Zünfte und Unterschichten als Elemente der Instabilität in den Städten, in: Re
volte und Revolution in Europa, Historische Zeitschrift, Beiheft 4, 1975, p. 170. 
72) In 1522 was Hinne Rode wegens Lutherse opvattingen afgezet als rector van de St. Hierony-
musschool, en tot ballingschap veroordeeld. Hetzelfde lot trof in 1522 Herman Gerrits, onder-
pastoor van de St. Jacobskerk. In 1525 vond een proces plaats tegen Willem Dirckszone, die 
Rode Cuyper. P. Frédericq, Corpus documentorum Inquisitionis Neerlandicae, 4, Gent 1900, p. 85-
86, 162 en 288; 5, Gent 1902, p. 365-367, 369-373, 376, 395-397. Het proces tegen de Utrechtse 
drukker Jan Zeverss eindigde met zijn verbanning, GAU, RDB 1525, fol. 28 ro., 17 mei. 
73) GAU, RDB 1524, fol. 28 vo., 23 aug. Verbod om ketterse boeken te drukken, te verkopen of 
te lezen, ernaar te leven, of anderen er in te onderrichten. Deze ordonnantie was naar de geest 
van de keizerlijke plakkaten in de Habsburgse Nederlanden, en werd ook gelijktijdig te Deventer 
afgekondigd. 
74) W. Friedensburg, Der Reichstag zu Speier 1526, Berlin 1887, p. 148. 
75) GAU, RDB 1525, fol. 28 ro., 17 mei. 
76) J. H. P. Kemperink, Johan van Ingen, Geschiedenissen, in: Archief Aartsbisdom Utrecht 74, 
1956, p. 88; K. Heeringa, Jacob van Appeltern, de laatste middeleeuwsche domdeken van 
Utrecht, in: Verslag Algemeene Vergadering Historisch Genootschap 1928, p. 22-23. 
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Duivelse krachten lagen er aan ten grondslag, die zich richtten tegen de vrij
heid, de rechten, en het bezit van de Kerk van Utrecht. Het kapittel was er van 
overtuigd, dat de Utrechtse burgers vooral meededen uit angst voor de gilden
leiders, en dat de gildenberoeringen in het geheel nog niet ten einde waren 77). 
De magistraat, die na de commotie van april aan het bewind was gekomen, 
nam echter uit politiek zelfbehoud en angst om bij een eventuele derde gilden
commotie zelf slachtoffer te worden, maatregelen om burgercommotie of po-
litiek-getinte vergaderingen tegen te gaan 78). 
Bovendien hebben schepenen, raden, oudermannen en meentemannen uit 
alle gilden op 19 juli besloten, dat elk lid, elke gildemeester, pas in de morgen-
spraak van de gilden mocht verschijnen, indien hij tenminste 10 jaar burger
recht bezat 79). Deze maatregel, met een politiek-selectief karakter, kwam 
juist af op de dag, toen er in de stad beroering tegen de elect ontstond. 

Huisgeldheffing of dorpsgeld 

Toen de elect en de Staten definitief en in detail de heffing van 21.000 gul
den over het platteland moesten regelen traden opnieuw diepgaande tegen
stellingen over de wijze van heffing aan het licht. Hendrik van Beieren stond 
welwillend tegenover de eis van de kapittels en leden van de ridderschap om 
de huisgeldheffing bij voorkeur als dorpsgeld uit te schrijven 80). 
In dat geval stelden elect en Staten voor alle belastingplichtige gerechten met 
inliggende kerkdorpen en buurschappen een algemene raming op. Per gerecht 
moesten schout en schepenen of geburen het bedrag van de aanslag verdelen 
over de bewoners van de inliggende hoeven. Dit laatste was in tegenstelling tot 
het huisgeld dat juist rechtstreeks door elect en staten werd omgeslagen over 
de hoeven. De lastenverdeling tussen grondeigenaren en pachters werd in ge
val van dorpsgeld over het algemeen niet centraal, maar plaatselijk en onder
ling geregeld. De praktijk had uitgewezen, dat het systeem van de dorpsgeld-
heffing ten gunste van de grondeigenaren, zoals de kapittels en leden van de 
ridderschap, en ten nadele van de pachters werkte. 

In de Utrechtse gilden verzetten velen zich tegen een dergelijke regeling 81). 
Daartegenover besloten schepenen, raden en meentemannen op 7 juni 1525 
het ontwerp-mandament van de elect en de meerderheid van de Staten over 
de huisgeldheffing als dorpsgeld toch maar te aanvaarden 82). Het ging echter 
niet van harte. 
Daar kwam bij, dat Amersfoort zich een tijdlang verzette tegen iedere vorm 

77) Vandaar dat het kapittel van Sint Marie voor één jaar de eigen kanunniken dispenseerde in 
hun residentieplicht. Dodt I, p, 43, 5 juni 1525. Op 18 april 1526 werd dit besluit voor twee jaar 
verlengd. 
78) GAU. BSB (= Buurspraakboek) 1525, fol. 35 vo., 24 juni. Bij overtreding van dit besluit 
moesten de oversten, schepenen, raden, oudermannen, meentemannen en leden van de schutte
rij terstond op de Stadhuisbrug verschijnen en zich gewapend scharen onder de stadsbanier. 
GAU, RDB 1525, fol. 30 ro., 19 juli; GAU, BSB 1525, fol. 37 ro., 21 juli. 
79) GAU, BSB 1525, fol. 37 ro., 21 juli; Overvoorde-Joosting, De gilden van Utrecht I, p. 19. 
80) Avis, p. 71. In 1499 was dit systeem al eens met succes toegepast. 
81) Hortensius, p. 39, meende, dat de gilden en gemene burgers dit als een motief voor een der
de commotie konden gebruiken. 
82) GAU, RDB 1525, fol. 24 ro., 7 juni. 
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van schattingheffing 83). Ondanks krachtige aandrang van de secretaris van 
Hendrik van Beieren en van zijn raad Adriaan van Rede 84), die de Amers-
foortse raad bezochten, bleef Amersfoort de heffing halsstarrig afwijzen. De 
stad verbood zelfs bij voorbaat de afkondiging van elke schattingsordonnantie 
in Eemland. Bovendien achtte de stad de heffing als zodanig onredelijk hoog, 
vergeleken met de geraamde bijdragen van Neder- en Overkwartier 85). 
De elect ging toen twijfelen aan de rechtvaardigheid in de verdeling van de 
ontwerpheffing over de drie kwartieren van het platteland en aan de doeltref
fendheid van een heffing in de vorm van een dorpsgeld. Het werd hem tenslot
te duidelijk, dat de Utrechtse magistraat ondanks haar officiële instemming 
met het dorpsgeld, de voorkeur gaf aan een huisgeld. 
Maar de kwestie van de huisgeldheffing (of dorpsgeld) op het platteland ging 
steeds meer draaien om de hoogte van het aandeel daarin van grondeigenaren 
en pachters. De Utrechtse en Amersfoortse magistraat kwamen er van op de 
hoogte, dat de kapittels en ridderschap niet meer dan de helft van de komende 
heffing op hun bezittingen (huizen op het platteland) voor eigen rekening wil
den nemen. De pachters moesten dan de andere helft van de aanslag beta
len 86). Het aandeel van de pachters was aldus aanzienlijk zwaarder geworden 
dan de elect op 24 mei vastgesteld had. 
Toch was Amersfoort bereid tot verder overleg. De stad wees in beginsel een 
heffing over Eemland niet af. Het was toch onontkoombaar. Toen dit in 
Utrecht bekend was, nodigden de Staten - door middel van de Utrechtse raad -
gedeputeerden van Amersfoort in juni 1525 uit voor een onderhoud. 
Twee Amersfoortse afgevaardigden werden op het Raadhuis te Utrecht ont
vangen. Zij vonden het maar vreemd, dat alleen de Utrechtse raad hen ont
ving. Andere statengedeputeerden waren afwezig. Een van de Utrechtse bur
gemeesters deelde mede, dat de elect toch aan zijn voorkeur van een dorps
geld had vastgehouden. De Utrechtse magistraat bleef er van overtuigd, dat 
een huisgeldheffing de voorkeur verdiende. Desondanks had de magistraat om 
der wille van de lieve vrede met Hendrik van Beieren en voor de eenheid met 
de kapittels en de ridderschap in de Staten maar toegegeven. 
De Amersfoortse gedeputeerden bemerkten, dat de Utrechtse Raad hen met 
omhaal van woorden wilde overhalen tot volledige instemming met de beslui
ten van elect en Staten inzake de vorm van de huisgeldheffing. De Amers
foortse afgevaardigden antwoordden daarop formeel, dat zij eerst ruggespraak 
moesten houden met de eigen raad. In een wrevelige stemming verlieten zij 
het Raadhuis. In feite voelden zij er niets voor om het bereikte compromis van 
de elect, de kapittels, de ridderschap en Utrecht zo maar opgedrongen te krij
gen. 
Woedend liepen zij door Utrecht. In of bij de Buurkerk ontmoetten zij 

83) Hortensius, p. 39; Vgl. Avis, p. 95-100. Amersfoort was ook tegen de gelijktijdige uitgifte 
van stedelijke rentebrieven en accijnsverhogingen. Amersfoort had in Eemland overheersende 
invloed, mede omdat daar vele gras- of buiîenburgers van de stad woonden. 
84) Maarschalk van het Overkwartier. 
85) De stad zelfwas niet morgengeld- of huisgeldplichting. Bij vroegere heffingen moesten de 
bisschop en de Staten vrijwel altijd druk uitoefenen op de stad om in andere vorm een bijdrage te 
geven. 
86) GAU. no. 627, Minuutrekening 1525. 
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Utrechtse burgers die wilden weten, wat er op het Raadhuis besproken 
was 87). De ontstemde Amersfoortse gedeputeerden flapten er uit, dat de 
Utrechtse magistraat gebogen had voor de eisen van de elect. Kapittels en rid
derschap, die alleen maar op eigen voordeel belust waren, hadden de Utrecht
se magistraat tot toegeven bewogen. Aldus de visie van de Amersfoortse gede
puteerden. Hun ongenuanceerde voorstelling van zaken bleef niet zonder ge
volg. 
Vertegenwoordigers van de Utrechtse burgers drongen er op aan, dat de beide 
Amersfoorters vóór hun vertrek op het Sint Janskerkhof met een grotere 
groep Utrechtse burgers van gedachten zouden wisselen. Zo geschiedde. 
De Amersfoortse gedeputeerden waren bang voor een oploop, maar zij wer
den gerustgesteld. Utrechtse burgers putten zich nu ineens uit in vriendelijk
heden over Amersfoort als uiterst belangrijke grensstad van het Nedersticht. 
Het bleek overduidelijk, dat de Utrechtse leiders van gilden en burgerij een 
gelijke opvatting hadden over de kwestie van de huisgeldheffing. Op het Sint 
Janskerkhof dreigde het toch nog uit de hand te lopen. Men begon op de zelf
zuchtige kapittels te schelden. Maar Gerrit Knijff 88) wist een commotie te 
voorkomen. Hij was er niet afkerig van, maar dan moest een volksbeweging 
wel onder zijn leiding voorbereid en ontketend worden. Sindsdien trad hij op 
als leider van de gilden en Utrechtse burgers. 

De gedeputeerden keerden naar Amersfoort terug. De raad van Amersfoort 
bleef vasthouden aan de eis tot rechtstreekse huisgeldheffing over de hofste
den van het Nedersticht. De Utrechtse gilden deelden dit standpunt. Elect en 
Staten werden er van op de hoogte gebracht. 
De kapittels en de ridderschap vreesden, dat dit aanleiding zou kunnen wor
den voor een nieuwe commotie in Utrecht. Zij adviseerden de elect om bij de 
belastingheffing van 21.000 gulden de procedure van het huisgeld te volgen. 
Daarbij konden zij dan nog gedeeltelijk de methode van de dorpsgeldheffing 
gebruiken, mits deze strak en nauwkeurig zou worden vastgesteld en toege
past. 
De Utrechtse raad stemde met dit voorstel in. De officiële besluiten hierover 
lieten nog op zich wachten. Toch zag het er naar uit, dat de Utrechtse gilden 

87) Hortensius, p. 39-41 
88) Door het Zoudenbalch-Van Voorde-bewind was hij naar eigen zeggen lichamelijk geknakt. 
Pas sinds de commotie van 22 mei was hij weer op de voorgrond getreden. Hij was anti-klerikaal, 
en schold de kapittels voor stadsdieven uit. Hortensius, p. 47. Gerrit Knijff had twee hoeven land 
in leen in Otterspoorbroek met gericht, tyns en tienden; en sinds 1507 te Maarsseveen de tienden: 
A. J. Maris, Repertorium Stichtse leenprotocollen I, De Nederstichtse leenacten (1394-1581), 's-Gra-
venhage 1956, p. 48-49, en p. 236. Inderdaad had Gerrit Knijff moeilijkheden met de vroegere 
stadsmagistraat gehad. In 1516 hadden hij en Gelis de Rover, rentmeester van Oudwijk, gewa
penderhand het gereedschap van een veenarbeider stukgemaakt, en hem weggejaagd. Knijff en 
De Rover werden door schepenen, raden en meentemannen tot ƒ 2 5 , - boete veroordeeld. 
GAU, RDB 1516, fol. 120 ro., 9 juli. In 1522 hebben de Utrechtse schepenen, raden en ouder-
mannen besloten, dat Gerrit Knijff en zijn veenarbeiders hun ontginningswerk van afgraving in 
Maarsseveen moesten opschorten in verband met een gerechtelijke aanklacht door de huismees
ters van het Utrechtse Sint Bartholomeusgasthuis, die te Maarsseveen ook veen in bezit hadden, 
en meenden dat Gerrit Knijff op hun grond liet ontginnen. GAU, RDB 1522, fol. 92 vo., 11 april. 
Een raadscommissie nam de zaak in onderzoek, en Knijff zelf richtte zich tot de bisschop. A. M. 
C. van Asch van Wijck, Archief voor Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, III, Utrecht 1853, 
331, 2 juni 1522. Vermoedelijk heeft de magistraat toen tenslotte ten nadele van Gerrit Knijff be
slist. 
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en Amersfoort hun zin hadden gekregen. Dit was des te belangrijker, omdat 
juist de gilden voor een huisgeldheffing hadden gepleit in hun eisen van 22 
mei. Op 24 mei had de elect deze immers gedeeltelijk ingewilligd. 
Desondanks heerste onder de Utrechtse burgers wantrouwen tegen hun ma
gistraat. Vooral Gerrit Knijff maakte handig gebruik van die stemming. Ook 
de weifelingen en de toegevendheid van de elect, de kapittels, de ridderschap 
en de Utrechtse raad vormden gunstige factoren voor het ontstaan en welsla
gen van een nieuwe commotie. Zo was de toestand eind juni 1525. 

Huisgeldheffing door elect en Staten 

Inmiddels had Hendrik van Beieren op 23 juni een oorkonde uitgevaar
digd 89), dat de kapittels hem 15.000 gulden hadden overhandigd. Het was 
een onderdeel van het totale bedrag van 50.000 gulden, dat de Staten aan de 
elect hadden beloofd. Daarmede hadden zij voldaan aan het bedrag en de 
termijn die de elect en de Utrechtse gilden een maand tevoren, op 23 mei, 
hadden vastgesteld. Tevens bracht Hendrik van Beieren het aandeel van de 
kapittels in de landschatting van 21.000 gulden in herinnering 90). Daarover 
maakte de elect, op advies van de kapittels de volgende voordelige wijziging 
in de actes van 24 mei en begin juni. Tweederde van de heffing op huizen en 
grond van de kapittels zou ten laste komen van de pachters of huurders, en 
slechts éénderde zou dan ten laste zijn van de kapittels zelve. Omdat de 
Utrechtse magistraat al eerder toegegeven had inzake een gelijke lastenver
deling tussen eigenaren en pachters, meenden de kapittels, dat de magistraat 
ook nu wél zou instemmen met de nieuwe regeling, die nog voordeliger zou 
zijn voor de kapittels. 

Maar ook al was de Utrechtse magistraat toegevend gebleken, met de gilden 
lag dat totaal anders. De gilden kwamen uiteraard op de hoogte van de nieu
we afspraak tussen elect en kapittels, die vastgelegd was in de oorkonde van 
23 juni. De gilden trachtten nu op zijn minst de vorige afspraak van gelijke 
lastenverdeling te herstellen. Al met al heerste er toen volledige onzekerheid 
over de definitieve bepalingen inzake de lastenverdeling. Bovendien hadden 

89) RAU, Archief kapittel van Sint Marie, no. 7, deel X, fol. 392 ro.-vo., 23 juni 1525, onuitgege
ven oorkonde, ontbreekt ook in regestenlijsten: „Wij Henrich van Goits gnaden, elect 't Utrecht 
palsgrave bij Rhyn, hartough in Beyeren, bekennen mits desen van den eerbaren onsen lieven 
vrunden, prelaten, dekenen ende capittelen onsser vijff Goitshusen 't Utrecht in minringe der 
versegelde vijftich dusent golden gulden, die somme van vyftien dusent golden gulden van ge
wichte ontfangen the hebben, ende dat voer hoir gantze tacxe ende aenpaert, die zij ons onlancx 
bij toedoen der gemeen gilden onsser Stadt Utrecht onder zegell ende brieven bynnen eenre 
maendt tyt geloeft hebben the betalen ( . . . ) ; behoudelicken datt zij tott eyndelicken betalinge 
der een ende twyntich dusent golden gulden, die daer the betalen resten ende noch opten gemeen 
lande by mandamente uutgesatt zyn, soe voell hem des als enen principalen staett aengaet, hare 
consent ende beliefnisse, gelyck sy dat van oudts ende gewoenten wegen behoert the doen, nae-
gaen, halden, believen ende vermogen der selffder gepubliceerder mandamenten horen pachten 
ende bruyckers der landen den derden penninck corten sullen". 
90) De elect had dit bedrag bestemd voor Karel van Gelre, als onderdeel van de 50.000 gulden 
die het Oversticht aan de hertog moest betalen. De hertog maakte vooralsnog geen haast met de 
ontvangst er van. Hij behield net zo lief voorlopig de in pand gegeven vestingen in het Oversticht. 
Dit zeiden zijn afgevaardigden tegen de gedeputeerden van het Nedersticht tijdens besprekingen 
te Wageningen over de overdrachtprocedure van het geld. Van Asch van Wijck, III, no. 125, 1 
juli 1525. 
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de gilden gemerkt, dat de elect weifelde. Steeds stelde hij degenen, die hem 
het laatst bezochten, in het gelijk. 
Daarom zonden de gilden, die de definitieve regeling van de landschatting in 
de Staten niet aan de magistraat alleen wilden overlaten, op maandag 10 juli 
1525 ook zelf gedeputeerden naar de elect op Duurstede 91). 
Uit de volgende regelingen blijkt, dat Hendrik van Beieren en de Utrechtse 
gilden toen over de huisgeldheffing op het platteland een definitief compro
mis bereikt hebben. De kapittels moesten gedeeltelijk toegeven. De lasten
verdeling tussen huis- en grondeigenaren en pachters diende gelijk te zijn. Dit 
werd de grondslag voor het officiële besluit van elect en Staten. Dat kwam als 
volgt tot stand. 
Op 12 juli hebben de gilden een gemene morgenspraak gehouden. De meer
derheid wilde zich houden aan de bepalingen van de oorkonde van Hendrik 
van Beieren van 24 mei, inhoudende de inwilliging van de meeste gildeneisen. 
De gilden besloten op grond daarvan, en zij lieten het officieel registreren, 
dat de verschuldigde 21.000 gulden door middel van een „gemeen huisgeld" 
bijeengebracht moest worden. Elk goed huis op het land, moest daarbij 7 gul
den opbrengen. Afgevaardigden van Amersfoort, die bij deze vergadering 
aanwezig waren, gingen daarmee niet onmiddellijk accoord. Zij vroegen zich 
af, wat er gebeuren moest, als de elect toch weer anders besliste 92). Zij na
men twee dagen bedenktijd. Tenslotte hebben zij op 14 juli, evenals de gede
puteerden van Rhenen, aan de Utrechtse magistraat medegedeeld, dat zij 
met het besluit van de gilden instemden en het in alle omstandigheden zou
den steunen 93). Dit laatste bleek vooralsnog een overbodige toevoeging. 
Ook de elect ging accoord met het huisgeld, zoals aan de stad Utrecht werd 
meegedeeld 94). 
Daarna namen op 17 juli 1525 95) de Utrechtse raad, de meentemannen, de 
42 gedeputeerden uit de gilden 96) en de afgevaardigden van Amersfoort en 
Rhenen op het Raadhuis het definitieve besluit tot de heffing van 21.000 gul
den. Zij bepaalden, dat ook de geestelijkheid en de ridderschap moesten bij
dragen. Voor de regeling van de heffing zouden uit elk dorp geburen ontbo
den moeten worden met de gegevens over de huizen in ieders gebied. De gil
den vormden een eigen commissie ten behoeve van de huisgeldheffing. 
In de volgende statenvergadering werden de details geregeld 97). Ieder dorp 
moest drie geburen uitkiezen, die door elect en Staten naar Utrecht ontboden 
werden. Die vertegenwoordigers zouden dan mededelen, hoe zij hun gerecht 
in drie belastingklassen hadden ingedeeld: de rijken, de middengroepen en de 
armen. De kapittels en de leden van de ridderschap namen als grondbezitters 
volgens afspraak de helft van de heffing op hun onroerend goed voor eigen 
rekening. De andere helft dienden de pachters of huurders te betalen. 

91) GAU, Rek. 1525 II. Hortensius deelt mee, dat de elect het Sticht verliet. Indien dit juist is, 
kan het in juli 1525 alleen voor zeer korte tijd zijn geweest. 
92) GAU, RDB 1525, fo. 28 vo., 12 juli. 
93) GAU, RDB 1525, fol. 28 vo., 14 juli. 
94) Hortensius, p. 42. 
95) GAU, RDB 1525, fol. 29 ro.. 17 juli. 
96) De gilden-afgevaardigden waren bijeen op het Oudermanhuis. 
97) Hortensius, p. 43. 
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Voor het Overkwartier kwam een heffing van 7 gulden per goed huis tot 
stand 98). In het Nederkwartier, waar zovele veehouders woonden, en in 
Eemland werd de heffing verhoogd tot 9 gulden per goed huis 99). De totale 
raming was gesteld op 22.142 gulden, ruim voldoende voor de verplichte 
21.000 gulden. Voor rekening van het Neder- en Overkwartier kwamen res
pectievelijk 10.540 gulden en 5.286 gulden. Eemland moest 5.316 gulden bij
eenbrengen 100). Op 26 juli 1525 waren de voorbereidingen voor de heffing 
afgesloten 101). Toch bleken nog lang niet alle moeilijkheden rondom het 
huisgeld opgelost te zijn, want op 21 augustus 1525 kwam deze heffing op
nieuw in de Staten in bespreking 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat de Utrechtse gilden en Amersfoort 
zich in 1525 gekeerd hebben tegen de kapittels, en in mindere mate ook tegen 
de ridderschap. Zij hadden partij gekozen voor pachters en huurders in de 
kwestie van de criteria bij belastingheffing op het platteland. Anti-clericalis-
me bij de Utrechtse gilden en verzet tegen de privileges der bevoorrechte en 
politiek-machtige standen, in het bijzonder van de kapittels, waren uitingen 
van opkomend burgerlijk verzet. Het leidde in de onderhavige kwestie tot 
een zekere mate van solidariteit met de bevolking van het land. Amersfoort 
sloot zich daarbij aan, gezien het belang van de stad in Eemland, waar Amers-
foortse grasburgers woonden. 

Maatregelen ten gevolge van de ingewilligde gildeneisen van mei 

Zoals de gilden hadden geëist, en Hendrik van Beieren en de magistraat had
den goedgekeurd, werd op 29 mei 1525 een commissie gevormd van vijf leden 
uit de magistraat en vijf uit de meentemannen van de gilden. Zij moesten de 
stadsrekeningen sedert 1511 controleren 102). De commissie vatte haar taak 
zeer breed op, en gaf de magistraat verschillende adviezen. Zo besloten sche
penen, raden en oudermannen, om de verzoekschriften zodanig te wijzigen, 
dat de afzonderlijke leden van de magistraat zich een duidelijker oordeel 
konden vormen. Tevens voerden zij bezuinigingen in de representatie 
door 103). 
De statenrekeningen sedert de IJsselsteinse oorlog van 1511 dienden ook on
derzocht te worden. Een commissie van zes leden uit de magistraat en de 
meentemannen werd op 22 juni 1525 samengesteld 104) en aangevuld met vijf 

98) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
99) Hortensius, p. 42; Avis p. 78, alwaar de omslag over het Nederkwartier op 7 gulden gesteld is. 
100) Vgl. C. A. van Kalveen, Het inwoner-tal van Eemland ca. 1500, in Jaarboekje Oud-Utrecht 
1966, p. 67-73. Het Amersfoortse vrouwenklooster van Sint Aagten zou 300 gouden gulden be
taald hebben. 
101) GAU, RDB 1525, fol. 31 ro., 26 juli. Voor de samenhang van deze huisgeldheffing met de 
schatting die de Staten van het Oversticht als schuldbetaling voor hertog Karel van Gelre bijeen
brachten, zijn Nederstichtse statenleden naar Overijssel afgevaardigd. 
102) De commissie vergaderde op het Oudermanhuis. GAU, RDB 1525, fol. 21 vo., 29 mei. De 
gehele controle duurde 31 weken, en de gecommitteerden werkten nauw samen met de stadsse
cretaris. GAU, no. 627, minuutrek. van 1525; elke werkdag ca. 2 uur. Sommige leden hebben 
zonder honorarium gewerkt. 
103) GAU, RDB 1525, fol. 22 vo., 2 juni. Ook kwamen er forse beperkingen in het gratis van 
stadswege schenken van drank. Enkele dagen later werden er nieuwe lagere stadsdienaren aange
steld. ld. fol. 28 vo., 7 juni 1525. 
104) GAU, RDB 1525, fol. 26 ro., 22 juni. 
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kanunniken en vijf leden van de ridderschap. Na 26 juni hebben zij de reke
ningen van de Lekdijk Bovendams, de Hinderdam, de huisgeldrekeningen en 
andere schattingsrekeningen gecontroleerd 105). Op 4 juli hebben zij in het 
Grootkapittelhuis van de Dom een onderzoek ingesteld naar de meel- en 
wijnaccijns en naar het Hinderdamgeld. De inkomsten daarvan waren in 1511 
en volgende jaren voor rentebetalingen tijdens en na de IJsselsteinse oorlog 
gebruikt 106). De controle strekte zich tenslotte uit over de huis- en morgen
geldheffingen tot en met 1520. Het onderzoek leverde geen aanwijzing van 
onregelmatigheden op. 
Intussen hadden op 29 mei 1525 magistraat en meentemannen besloten, een 
loterij te houden. Zij hoopten aldus de stedelijke inkomsten te verrui
men 107). Van 3 juni af zijn Utrechtse stadsboden naar steden overal in de 
Nederlanden uitgezonden om loterijbrieven te verkopen 108). De loterij 
bracht 21.0121b. op. 
Desondanks bleek na afsluiting van de cameraarsrekeningen van 1525, dat de 
stedelijke inkomsten over dat jaar gedaald waren, in vergelijking met voor
gaande jaren. De wijnaccijns was vergeleken met 1524 slechts licht gedaald, 
maar de opbrengst van de bieraccijns was zelfs gehalveerd 109). 
Zoals de gilden geëist hadden, moest er ook gewerkt worden aan de verbete
ring van de waterstaat in het Nederkwartier. De Staten benoemden een com
missie om in 45 dorpen, gerechten en buurschappen, schout en geburen door 
dreiging met beslaglegging er toe te brengen om hun financiële verplichtin
gen te voldoen inzake het onderhoud en het op diepte brengen van Kromme 
Rijn en Vecht 110). De stad zelf liet, vooral ter wille van haar scheepvaart, 
werkzaamheden uitvoeren aan de Vaart en de Rijsweerd om de ondiepten 
weg te nemen 111). 
Ook aan de stadsgrachten was onderhoud noodzakelijk 112). Aanvankelijk 
waren de kosten voorgeschoten door enkele magistraatsleden en meente
mannen 113). Nu had de onderzoekcommissie der rekeningen opgemerkt, 
dat volgens de rekening van Jacob van Scroeyenstein over 1519, een fors be-

105) Idem, fol. 27 ro. 26 juni. 
106) RAU, Statenarchief no. 75, 1525. 
107) GAU, RDB 1525, fol. 22 ro., 29 mei. Ouderman Joost Eyck zou er voor zorgen, dat ten be
hoeve van de loterij zilverwerk bijeengebracht werd. 
108) Een bode reisde naar Gouda, Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem, Alk
maar, Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam; een bode naar Zeeland; een ander naar Amersfoort, 
Harderwijk, Elburg, Hattem, Kampen, Zwolle, en Deventer; een bode naar Vianen, Gorinchem, 
Woudrichem, Geertruidenberg, Breda, Brussel, en andere steden in Brabant en Vlaanderen; een 
bode naar Wijk, Rhenen, Wageningen, Arnhem, Kleef en Emmerik; GAU, Rek. 1525 II, fol. 46 
ro. - 47 ro. De loterij-certificaten waren gedrukt. GAU, RDB 1526, fol. 58 ro. Een commissie uit 
raden, oudermannen en meentemannen droeg zorg voor de naleving van de loterij-reglementen. 
GAU, RDB 1525, fol. 29 ro., 14 juli. 
109) Na 21 juli 1525 waren de accijnzen voor meer dan drie maanden niet verpacht. Een commis
sie uit de magistraat en de meentemannen liet toen zelfde accijnzen innen en administreren. De 
redenen hiervan zijn niet duidelijk, vermoedelijk moesten de accijnzen eens een tijdlang nauwge
zet gecontroleerd worden. GAU, RDB 1525, fol. 30 vo., 21 juli. 
110) GAU, Rek. 1525 II, passim. 
111) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
112) Voor het schouwen van de grachten waren acht gecommitteerden aangewezen. 
113) GAU, RDB 1525, fol. 26 vo., 23-26 juni. 
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drag nooit geïnd was. Dit zou alsnog gebeuren voor het werk aan Kromme 
Rijnen Vecht 114). 
Politieke complicaties leverden vooral de afwateringsgeschillen met Holland. 
Het was voor het Nedersticht een urgente zaak. In 1525 werd van Hollandse 
kant de stichting en organisatie van het hoogheemraadschap Amstelland 
voorbereid, dat tenslotte op 27 september 1525 werd opgericht. Dit hoog
heemraadschap was als boezembeherend lichaam belast met het toezicht op 
het dichthouden van de grote waterstaatkundige ring van Amstelland. Karel 
V liet als graaf van Holland in de stichtingsacte vastleggen, dat als het Neder
sticht de eigen landscheiding niet dichthield, men dan op Hollands gebied 
zou afdammen. Tevoren, in de zomer van 1525, waren daar al grote moeilijk
heden over geweest. 
Zoals in het begin van deze bijdrage uiteengezet is, was in Amstelland op in
stigatie van grondbezitter Jan Benninck, een Amsterdams patriciër en raads
heer in het Hof van Holland, te Ouderkerk in de Bullewijk-Holendrecht een 
dam gemaakt. Deze werd tenslotte toch weer geopend om Nederstichts pol
derwater af te voeren naar de Amstel. De magistraat van Utrecht immers had 
op 2 juni 1525 besloten om voorlopig een dam te slaan bij Ter Aa, ter hoogte 
van de kerk, op aanwijzing van de ingelanden aldaar, om zo Amstellands boe
zemwater te keren. Mocht dit geen effect hebben, dan zou elders nog een 
dam gelegd worden. Tegelijkertijd trachtte de magistraat van Utrecht tot be
sprekingen te komen met de magistraat van Amsterdam en met Jan Benninck 
te 's-Gravenhage 115). 
Het was overigens een zaak die ver boven het belang van de Utrechtse gilden 
en de magistraat uitreikte. 
Zij hebben begin juni 1525 de Rijsweerd ter hoogte van Jaarsveld laten ver
nielen, en de kribben en hoofden aldaar laten doorgraven. Het conflict daar
over met Walraven van Brederode zou nog jaren voortduren. Deze richtte 
zich tot keizer Karel V in deze kwestie 116). 

Het conflict tussen de geradicaliseerde gilden en de magistraat 

In Utrecht leek de rust weergekeerd. De elect, de kapittels en de stadsmagi-

114) Idem, 26 juni. 
115) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525; idem. Rek. 1525 II, fol. 22 vo., 2 juni. Op donderdag 1 juni 
waren de choorbisschop. hofmeester Wolfgang van Affenstein, Berend Uten Eng en Frederik 
Uten Ham als gedeputeerden van de elect naar Ter Aa gegaan, om de plaats van de dam in de A 
vast te stellen. Zij werden vergezeld door kapittelgedeputeerden en door Goeyert de Coninck 
schepenburgemeester, Aelbert van Leeuwen, Henrick van der Borch, Jan Aertszone, en Hubert 
Henricszone, namens Utrecht; RAU, Archief Domkapittel no. 3607, Rekening Heycoop, 1525. 
Hierdoor ontstond grote wateroverlast in waterschappen ten westen van Utrecht o.a. in Heycop 
en het grootwaterschap De Lange Vliet. Klachten hierover leidden op 1 september 1525 tot het 
statenbesluit om de dam Ter Aa 5 dagen te openen. RAU. Archief Domkapittel no. 3506, 30 aug. 
1525; no. 3607, 1 september 1525. 
116) Zie noot 38. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, J. L. van der Gouw, Ambtenaren van het 
Centraal Bestuur, no. 180, sept. 1525. Walraven van Brederode schreef aan Karel V. dat gewapen
de Utrechters in grote getale met muziek en veldgeschut van de Vaart naar de betreffende uiter
waarden gevaren zijn. Zij hebben het rijshout aldaar omgehakt, in brand gestoken en voor een 
deel in de Lek geworpen. Zij hebben de aanwas van grond vernield en ongedaan gemaakt. Ten
slotte hebben zij met veel vertoon van macht de bevolking van Jaarsveld schrik aangejaagd. 
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straat hadden het merendeel van de gildeneisen niet alleen ingewilligd, maar 
ook in concrete besluiten omgezet. 
Hortensius 117) zag echter van meetaf schaduwkanten aan de volgzaamheid 
van Hendrik van Beieren. De in stand gebleven confoederatio van magi
straat, gilden en kapittels vond hij maar schijn. Volgens hem begreep de elect 
niets van de fundamentele tegenstelling tussen enerzijds de nieuwe gildenpo-
litiek, en anderzijds de magistraat. Deze was tijdens de gildenbeweging van 
mei gehandhaafd. Hortensius meende, dat de elect toegaf aan de eerste de 
beste eis van de gilden, als die maar een grote mond opzetten. Zijn raden 
haalden hem er toe over - aldus Hortensius - de zijde van de aanhangers van 
de gildenbewegingen van april en mei te kiezen, en inzake de schattingheffing 
de mening van de Staten te volgen. Hortensius ging er echter aan voorbij, dat 
de elect weinig anders kon doen. Hij had immers de machthebbers van het 
Sticht nodig om zijn schuld aan Karel van Gelre te delgen. 
Toch was de beoordeling van Hortensius op zich juist. Met name in Utrecht 
werd de toestand opnieuw onrustig. Op 31 juli en 1 augustus 1525 begon de 
derde commotie van dat jaar. Deze was het resultaat van grieven en eisen, die 
mondeling onder de burgers circuleerden. Ook de politieke verhoudingen 
waren gewijzigd. 

Zoals Hortensius beschrijft 118), namen de gilden geen genoegen met het uit
sluitend controleren van de rekeningen sinds 1511. Zij vonden dat kostbare 
relatiegeschenken in geld of goed die leden van de magistraat tussen 1511 en 
1525 aan machthebbers buiten Utrecht gegeven hadden, althans voor een 
deel terug betaald moesten worden 119). Dat zou de stad geld opbrengen en 
de magistraatsleden van vóór april 1525 zouden aldus boeten voor hun thans 
als onjuist bestempelde politiek. 
De magistraat, de meentemannen en de onderzoekcommissie wensten echter 
niet op deze suggestie in te gaan. Zij wilden niet, dat de gehele overheid van 
vóór 1525 als zodanig in discrediet zou geraken. Velen van hen hadden er im
mers zelf deel van uitgemaakt. Bij de rekeningencontrole hadden magistraat 
en meentemannen wel eventuele formele financiële onregelmatigheden wil
len herstellen. Zij pasten er echter voor, om bepaalde, goed verantwoorde fi
nanciële konsekwenties van het politiek beleid van 1511 tot 1525 te herroe
pen. 

Onder de burgers leidde dit tot een scheiding der geesten. Een deel van hen 
steunde de magistraat, de meentemannen en de onderzoekcommissie. Niet 
weinigen echter steunden de nieuwe controle-voorstellen betreffende het fi
nancieel beheer. 
De leiding van de gilden radicaliseerde. De gilden kozen nieuwe, felle ouder-
mannen. Doorslaggevend was niet hun invloed of aanzien, maar uitsluitend 
het nieuwe radicale politieke standpunt. Hortensius weet te vertellen, dat in 
het bijzonder oudermannen van de gilden uit de kleine ambachtsstand wer
den gekozen 120). Onder hen was Gerrit Knijff, lid van het Snijdersgilde, een 

117) Hortensius, p. 42. 
118) Id.p.43. 
119) Id.p.44. 
120) Ik heb dit verhaal van Hortensius niet bevestigd gevonden in de archivalia. 
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van de voornaamsten. Hij behoorde al geruime tijd - vermoedelijk sinds april 
1525 - tot de 21, later 42 gedeputeerden, uit de gilden, die aan de magistraat 
en de meentemannen waren toegevoegd. 
De nieuwe machthebbers van de gilden oefenden van meet af politieke druk 
uit. Bij hen sloten zich ook mensen uit andere standen aan, onder wie Johan 
van Huchtenbroeck, lid van de ridderschap. 
De kapittels, de ridderschap, de magistraat, en zelfs de officieel in april 1525 
gekozen meentemannen 121) vreesden de nieuwe, felle gilden-leiders, die 
agressieve taal spraken. Zij wilden de magistraat afzetten. Zelfs de aanstokers 
van de eerste gildenbeweging van april 1525, Henrick van der Borch en Mi-
chiel de Backer, zochten bescherming bij de kapittels. Zij hadden genoeg van 
de onrust in de stad, die zij overigens zelf in april veroorzaakt hadden. Zij 
vreesden, dat de lagere bevolkingsgroepen, die volgens Hortensius zo gemak
kelijk te beïnvloeden waren, zouden gaan roepen om de terugkeer uit balling
schap van de Zoudenbalch-Van Voorde-factie van vóór april 1525. Enkele le
den van die factie werden geleidelijk aan toch al gematigder behandeld dan 
enkele maanden tevoren. Van der Borch en De Backer vreesden zelf het 
slachtoffer te zullen worden, als de nieuwe magistraat van april eveneens ten 
val zou komen. Aan hun zijde stond een deel van de burgerij. 
Zoals gezegd waren burgers uit de lagere sociale groepen in de ban geraakt 
van de oudermannen van de gilden. In juli 1525 leidden deze tegenstellingen 
tot een ernstig straatincident tussen twee vertegenwoordigers van beide kam
pen. Er viel een dode 122). Deze had behoord tot de partijgangers van de zit
tende magistraat. 
De oproerige stemming onder de burgers die de gildenleiders steunden, ver
hevigde. Zij vergaderden op verschillende plaatsen in de stad. 
Ook de magistraat kwam op 31 juli 1525 bijeen. Schepenburgermeester 
Goeyert de Coninck 123) eiste een hard optreden tegen opstandige burgers. 
Hij pleitte voor gevangenneming van enkelen. Dan zou de rest zich wel rustig 
houden. Perfide was zijn plan om een samenscholing van burgers uit te lok
ken en hen met een berekend machtsvertoon van de magistraat de stuipen op 
het lijf te jagen. De overste-ouderman Jan van Voirde verwachtte niet ten on
rechte ernstige moeilijkheden 124). Hij heeft de stad onmiddellijk verlaten. 
Het plan van Goeyert de Coninck werd als volgt uitgevoerd. 
Op diezelfde 31 juli 1525 besloten de magistraat en de meentemannen, dat 

121) GAU, RDB 1525, fol. 14 ro. De meentemannen hadden zelf ook grote politieke invloed, Zij 
zaten in bepaalde commissies met de oversten. Zij namen zelfs deel aan gezantschappen, bijvoor
beeld naar leden van de Grote Raad te Mechelen in Brabant, dus in de Habsburgse Nederlanden. 
Dit laatste stond onder meer in verband met het slepende proces tussen Utrecht en de schout van 
Noordeloos in Holland. Het was een gevolg van de Utrechts-IJsselsteinse oorlog in 1511. Vgl. C. 
A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-
1520, Groningen 1974, p. 174-175. 
122) Hortensius, p. 45. 
123) Vgl. C. A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten, p. 108-109. Tekenend voor de 
sfeer was het feit, dat de beide burgemeesters eind juli aan de zusters van het Begijnhof hadden 
gevraagd om ijverig te bidden, opdat de zaken voor hen goede keer zouden nemen. GAU, no. 
627, Minuutrek. 1525. Goeyert de Coninck was ook ten tijde van het bewind van Zoudenbalch en 
Van Voorde lid van de magistraat geweest. 
124) Jan van Voirde was tevens ouderman van het Viskopergilde. Vóór de april-commotie was 
hij lid van de Vive geweest. 
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men de banklok zou luiden. Alle burgers moesten zich terstond onder de 
stadsbanier op de Plaats, de Stadhuisbrug, scharen bij de oversten. 
Toen de Banklok werd geslagen, gingen de oversten, raad en meentemannen 
naar de Plaats. Zij bewapenden zich en plaatsten geschut. Leden van de rid
derschap en zelfs kanunniken verschenen gewapend. De magistraat liet drie, 
in hun ogen verdachte personen, gevankelijk op de Plaats brengen. Onder 
hen was Adriaan van Rijn. Hij had op 16 juni als familielid van burgers die ten 
gevolge van de april-commotie verbannen waren, moeten zweren loyaal te 
zijn aan de magistraat en de meentemannen. 
De stadsbanier werd ontrold. Ook verschenen er vele burgers op de Plaats, 
die zich onder de banier schaarden. Plotseling echter werd in de schepenka
mer een loop met buskruit aangestoken. Er volgde een explosie die schade 
aanrichtte in het vertrek. Tot overmaat van ramp schoot het vuurwapen naar 
buiten en ontplofte. Vermoedelijk drie personen, onder wie een kind, waren 
getroffen en stierven aan hun verwondingen 125). Dat maakte diepe in
druk 126). De meeste aanwezigen ontruimden de Plaats. 
De kanunniken trokken naar Bisschopshof. De Banklok werd verder niet ge
slagen. Daarna gingen ook de burgers, die nog op de Plaats waren achterge
bleven, na een korte verklaring namens de magistraat, uiteen. De drie gevan
genen werden naar huis gestuurd. Minstens twee van hun zouden zich echter 
voor de Raad moeten verantwoorden. 
Elect Hendrik van Beieren kwam tenslotte nog diezelfde avond laat uit 
Duurstede in Utrecht aan onder begeleiding van een stoet van 40 ruiters. De 
magistraat had hem gesmeekt te komen. Tot zover het verslag in het Raads 
Dagelijks Boek van Utrecht over de gebeurtenissen van 31 juli 1525 127). 
De literair verzorgde beschrijving door de geschiedschrijver Lambertus Hor-
tensius voegt hier enkele details aan toe 128). Bedrijfjes werden die dag geslo
ten. Onrust en angst heerste in de stad. Ook accentueert hij, dat de verzamel
de burgers op de Stadhuisbrug oproerig waren en klachten uitten. Een van de 
leden van de magistraat zou vanaf het schepenhuis Hasenberg na de explosie 
een korte toespraak hebben gehouden tot de verzamelde burgers op de Stad
huisbrug. Zoals bij andere gelegenheden heeft Hortensius ook deze redevoe
ring weergegeven in de klassieke trant van de Romeinse geschiedschrijver Li-
vius. De betreffende magistraat deelde mee, dat de burgerij alleen maar bij 
wijze van oefening bijeengeroepen was. Hij sprak als zijn mening uit, dat op
roer en kritiek op de magistraat in feite van de oude rancuneus gebleven Zou-
denbalch-aanhangers afkomstig waren. Zij wilden alle ballingen laten terug
keren, die na de april-commotie de stad hadden moeten verlaten. Omdat het 
met die terugkeer niet lukte, wilden zij de magistraat, die sinds april 1525 op 
de kussens zat, wegwerken. 
Het is ongetwijfeld juist, dat er onder oproerige burgers uit de gilden of de 
laagste maatschappelijke groepen sommigen waren, die dit motief als aanlei-
125) Zij waren met brandwonden overdekt. 
126) Een zekere nuancering wat betreft de beschieting is in de stadsrekening van 1525 te vinden. 
Daarin is geen sprake van boos opzet, maar van een ongeluk, een explosie. GAU, Rek. 1525 II. 
31 juli. 
127) GAU, RDB 1525, fol. 31 vo., 31 juli. 
128) Hortensius, p. 45-46. 

77 



ding gebruikten om de magistraat te kunnen aanvallen. Het was overigens 
slechts één motief van ondergeschikt belang, zoals uit de gebeurtenissen van 
de daarop volgende dagen bleek. 
Volgens Hortensius zou echter die toespraak van een van de raden succes 
hebben gehad. De aanwezige burgers gingen uiteen. Des avonds gistte het 
echter opnieuw onder de burgers. Toen circuleerde de eis, dat de magistraat 
moest worden afgezet. 

De inwilliging van de gildeneisen van augustus 1525 

Op dinsdag 1 augustus 1525 hielden de gilden 's morgens in alle vroegte gewa
pend een morgenspraak op het Sint Janskerkhof. Jan van Huchtenbroeck en 
Gerrit Knijff hadden de leiding. Zij formuleerden zeven eisen die zij aan de 
magistraat en de meentemannen overbrachten. De eisen werden door de ma
gistraat te boek gesteld 129). Tegelijkertijd heeft de Raad, buiten de meente
mannen om, een openbare afkondiging gedaan, die hij de vorige dag al opge
steld had. Hierin stond, dat bij het slaan van de banklok terstond alle burgers 
onder de stadsbanier op de Plaats moesten verschijnen. De weerbare burgers 
moesten de magistraat steunen, de ,,goede luyden" beschermen, en daardoor 
de rust en de vrede bevorderen. 
Des namiddags omstreeks twee uur is inderdaad de banklok opnieuw gesla
gen en de stadsbanier op de Stadhuisbrug ontrold. Vanaf het schepenhuis Ha
senberg werd toen de volgende afkondiging gedaan. Het was de magistraat 
ter ore gekomen, dat er mensen waren, die zelfs de verbannen Zoudenbalch 
en Van Voorde binnen twee weken in de stad wilden laten terugkeren. De 
magistraat was ervan overtuigd, dat zij die zulks eisten, ook medestanders 
van de radicale gildenleiders waren. De gilden bleken onder meer dezelfde 
eis te hebben. De magistraat gebood, dat zij die aandrongen op de terugkeer 
van Zoudenbalch, Van Voorde en hun aanhangers, dit kenbaar moesten ma
ken op het Wanthuis 130). Het was al te naïef van de magistraat om te veron
derstellen, dat in de gespannen toestand ook maar iemand aan die oproep ge
hoor zou geven. De mededeling van de magistraat in dit verband, dat aan het 
rechtsgevoel van burgers niet tekort gedaan mocht worden, had geen beteke
nis. 
Het gevolg was, dat diezelfde middag opnieuw de gilden met hun leiders in 
aanwezigheid van andere burgers op het Sint Janskerkhof een bijeenkomst 
hielden. De overste-ouderlieden verkeerden in grote zorg en angst. De eigen
lijke gildeneisen omvatten namelijk nog heel wat meer zaken dan de terug
keer van ballingen. Dit blijkt uit de hierna volgende overeenkomst van 4 au
gustus 1525. 
Alleen de magistraat deed alsof het daar uitsluitend om ging. Zij spitste de te
genstellingen daar geheel op toe. De magistraat was er van overtuigd, dat de 
controverse op dat vlak gehouden moest worden. Overeenstemming met de 
gildenleiders was dan niet onmogelijk. De magistraat besefte, dat als het er 

129) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 1 aug. Hortensius, p. 46, beschrijft de opgezweepte stemming 
onder de menigte, die volgens zijn relaas, bloed wilde zien vloeien. 
130) GAU, BSB 1525, fol. 37 ro. 1 aug. 
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op aankwam, ook de gildenleiders ballingen als Zoudenbalch, Van Voorde en 
hun medestanders niet in de stad zouden willen toelaten. Anderzijds moesten 
de gildenleiders doen, alsof ze tegemoet kwamen aan eisen van mensen uit de 
lagere bevolkingsgroepen. Die hadden juist wèl terugkeer van mensen als 
Zoudenbalch en Van Voorde geëist. Zij hadden vóór april 1525 voor rust in de 
stad gezorgd. Velen waren door de opeenvolgende commoties sindsdien ge
schokt. Zij hadden de overtuiging, dat met de terugkeer van de belangrijkste 
ballingen ook de rust en de stabiliteit van het bestuur zouden weerkeren. 
De gildenleiders hadden op hun beurt - door gedeeltelijk mee te gaan met de 
verlangens van lagere bevolkingsgroepen - een goed aanknopingspunt. Zij 
konden dan inzake hun eigenlijke eisen de steun van de lagere bevolkings
groepen verwerven of behouden. 
De bijeenkomst eindigde rond Vespertijd. De problemen werden in handen 
gegeven van de 42 gedeputeerden van de gilden. Zij bespraken deze met de 
magistraat 131). Ook de eisen van 1 augustus kwamen toen ter tafel. En op 4 
augustus kwamen de gedeputeerden der gilden met de magistraat tot over
eenstemming. Schepenen, raden en meentemannen hebben toen de eisen van 
de gilden aanvaard en terstond bekend gemaakt. Zij hielden het volgende in: 
1. De tekst van alle gildencharters diende ook door de magistraat volledig te 
worden onderhouden. 
2. De rekeningencontrole sinds 1511 moest voortgezet worden. De controle
commissie, die onder meer uit gildeleden bestond, diende eventuele achter
stallige inkomsten te innen en de besteding ervan te controleren. 
3. Bloedverwanten binnen de derde graad zouden van 2 februari 1526 af niet 
meer tegelijkertijd overste mogen zijn. 
4. Hoge geestelijken, onder wie de kanunniken en lage geestelijken, de pa
pen, mochten niet meer gewapend op de Plaats of elders verschijnen. Uitzon
dering werd gemaakt voor tijden van een vijandelijke aanval op de stad, of in 
geval van een stadsbrand. In alle andere gevallen mocht men gewapende 
geestelijken gerust doden. 
5. De gedeputeerden tot de rekeningen zouden voortaan een maal per week 
vergaderen over de oude rekeningen. Dat werk moest zo snel mogelijk vol
tooid worden. De controlecommissie mocht over haar werk morgenspraak, 
dus overleg met de gilden houden. 
6. Een van de magistraatsleden sinds april 1525, te weten Willem Loefs, raad 
en lid van de Vive, een college dat belast was met het opsporen van misda
digers en de voorbereidingen van een proces, diende terstond uit de magi
straat verwijderd te worden. Al voor 1521 was meermalen zijn integriteit in 
twijfel getrokken. 
7. Niet in het Raads Dagelijks Boek, maar wel in het daarna uitgevaardigde 
gilde-charter staat Cornells Hack vermeld. Hij werd van zijn ambtelijke func
ties ontheven 132). 

131) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 1 aug. Adriaan van Rijn, een van de gevangenen van de magi
straat gedurende de afgelopen dagen, voor wiens leven gevreesd was, maar die vrijgelaten was, 
werd opgenomen in het Bijlhouwersgilde. 
132) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. - vo., 4 aug.; Overvoorde-Joosting, Gilden van Utrecht I, no. 
217. 
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Deze gildebrief was een overeenkomst tussen de magistraat, de meenteman-
nen en de 42 gildengedeputeerden. 
Nu was het in 1525 verder zaak, om de macht van de gilden in dienst van de 
magistraat en de meentemannen te stellen. Op 4 augustus heeft de magistraat 
de 42 gedeputeerden uit de gilden in hun politieke macht bevestigd. Zij wer
den van toen af nauw betrokken bij de besluiten van magistraat en meente
mannen. In dit verband hebben op 4 augustus de genoemde 42 gildenverte
genwoordigers op verzoek van de magistraat en de meentemannen vier man
nen uit hun midden aangewezen. Zij moesten maatregelen helpen nemen ter 
bevordering van de rust in de stad 133). 
Magistraat en meentemannen besloten een processie te laten houden op zon
dag 7 augustus, om de zegen des hemels af te smeken voor betere weersom
standigheden 134) en voor rust en vrede in de stad. Als tegemoetkoming aan 
de lagere bevolkingsgroepen en ter vermindering van de algemene onrust 
hebben magistraat, meentemannen en de 42 gedeputeerden uit de gilden be
sloten alle ballingen in de stad te laten terugkeren. Alleen Evert Zoudenbalch 
en Goeyert van Voorde bleef de toegang tot de stad ontzegd 135). 

De verkiezing van de nieuwe magistraat, augustus 1525. 

Opnieuw ontstond te Utrecht onrust. Ditmaal door een bericht over de nade
ring van vijandelijke troepen. Zij stonden in dienst van keizer Karel V en 
kwamen uit Brabant. Het zag er naar uit, dat zij ter hoogte van Vianen de Lek 
wilden oversteken naar het Nedersticht 136). 
Daarom hebben de magistraat en meentemannen met toestemming van de 
gedeputeerden uit de gilden op 7 augustus besloten, dat de gilden 200 goed 
bewapende mannen aan de elect ter beschikking moesten stellen. Kort daar
na is met name het laatste deel van het besluit gewijzigd uitgevoerd. 
De schutters van de Utrechtse gilden trokken uit. Zij schaarden zich onder 
Hendrik van Beieren, die te velde getrokken was. Ook Amersfoort en de drie 
kwartieren van het Nedersticht hadden hulptroepen gestuurd. De vijande
lijke troepen konden zij buiten het Sticht houden. De Vaart en omgeving be-

133) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 4 aug. Gekozen werden Jacob Jacobszone, snijder bij de Bak-
kersbrug, Henrick Spoermaker, Henrich Loeffs glazenmaker, Cornelis Gijsbertszone brouwer. 
134) GAU, RDB 1525, fol. 37 vo., 4 aug. Slechte weersomstandigheden in 1525 hebben de graan
oogsten nadelig beïnvloed en stijging van de graanprijzen veroorzaakt. GAU, no. 627, minuut-
rek. 1525: „Item alsoe een groten dueren tyet is gewest int koern". 
135) GAU, BSB 1525, fol. 37 vo., 4 aug. De leider van de gilden, Gerrit Knijff. had er ook per
soonlijk belang bij, als Goeyert van Voorde in ballingschap bleef. Onder leiding van Knijff had
den Utrechters in april 1525 huis gehouden in de woning van de gevluchte Van Voorde. Zijn huis, 
in de buurt van het Brigittenklooster, bleef daarna in 1525 zeer lang leeg staan. Mag men Horten-
sius (p. 47) geloven, dan is Goeyert van Voorde in deze tijd naar Utrecht teruggehaald en is hij 
door een soort volksgericht op instigatie van Knijff en Johan van Voorde, die sinds 3 aug. 1525 als 
overste-ouderman fungeerde, beschuldigd. Goeyert van Voorde zou, naast alle beschuldigingen 
die al eerder tegen hem ingebracht waren, ook nog grote sommen overheidsgeld nutteloos heb
ben laten liggen, often eigen bate beheerd hebben. Daarom werden zijn eigendommen onteigend 
en verkocht. De stedelijke rentebetalingen aan hem werden stopgezet. Knijff heeft zijn huis in 
maart 1526 gekocht. In de jaren dertig heeft de weduwe van Van Voorde dit vonnis aangevochten 
voor het Hof van Utrecht. Vgl. Dodt van Flensburg, III, p. 63, sententie van 19 maart 1535, waar
in deze geschiedenis zonder datering - behalve de koopdatum van het huis in 1526 - verhaald 
wordt. 

136) Hortensius, p. 47. 
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waakten zij intensief 137). 
De 42 „gescicten", de gedeputeerden uit de gilden hebben overigens om
streeks 11 en 14 augustus 1525 de gildenleiders Jan van Huchtenbroeck en 
Gerrit Knijff zowel bij de Utrechtse raad als bij de elect op Duurstede laten 
aandringen op een betere stads- en territoriumverdediging 138). 
Zij bleven zich dus buitengewoon actief en zelfstandig bezie houden met 
beïnvloeding van de politiek van de magistraat en de meentemannen. De 42 
gedeputeerden uit de gilden en figuren als Knijff en Van Huchtenbroeck leg
den het er op aan, dat de commotie van 31 juli en 1 augustus opnieuw aange
wakkerd zou worden. 

De 42 gilde-gedeputeerden hebben de drie personen, die op 31 juli gevangen 
waren, uitgehoord over het motief van de magistraat, dat tot hun tijdelijke ge
vangenhouding had geleid. Daarna hebben zij ook de magistraat om ophelde
ring gevraagd. Bovendien eisten zij van schepenen, raden en meentemannen 
een verklaring van hun agressiviteit op 31 juli, die zelfs doden had veroor
zaakt. 
De gedeputeerden vonden de resultaten van hun onderzoek dubieus en on
duidelijk. Daarom lieten zij op 17 augustus 1525 opnieuw alle gilden in geme
ne morgenspraak bijeen komen op het Sint Janskerkhof. Zij besloten tot een 
wetsverzetting. Zij eisten - voor de tweede keer dit jaar - een tussentijdse 
nieuwe magistraatsverkiezing 139). De gedeputeerden uit de gilden lieten dit 
officieel bekend maken onder verwijzing naar een opmerking van de over
sten. Die zouden al op 1 augustus tegen de gilden op het Sint Janskerkhof ge
zegd hebben, dat zijzelf en de andere magistraatsleden hun ambt wel wilden 
neerleggen 140). Deze mededeling van de oversten vindt men overigens niet 
bevestigd in de verslagen van de gebeurtenissen op 1 augustus 141). 
Tot de oversten behoorden de beide burgemeesteren en de overste-ouderlie-
den van de gilden. Gerrit Knijff en Jan van Huchtenbroeck vonden aldus een 
aanleiding tot de nieuwe gildenbeweging in de vermeende bewering van de 
oversten over hun bereidheid tot aftreden. Zo keerden Knijff, Huchten
broeck en de 42 gilde-gedeputeerden zich tegen de officiële overste-ouderlie-
den van de gilden. Zij beschouwden zich uitsluitend als vertegenwoordigers 
en uitvoerders van de politiek van de magistraat, aldus Gerrit Knijff en Jan 
van Huchtenbroeck. Om dezelfde redenen keerden zij zich tegen de meente
mannen, ook al waren die uit de gilden gekozen. 

Des namiddags om vier à vijf uur heeft de stadssecretaris Valentijn van der 
Voort, onder druk van de gedeputeerden uit de gilden, bekend gemaakt, dat 
men de volgende dag een nieuwe magistraat moest kiezen. In verband daar-

137) GAU, RDB 1525, fol. 33 ro., 7 aug.; Hortensius p. 47-48, geeft echter een te zwaargewicht 
aan deze gebeurtenissen. 
138) GAU, RDB 1525, fol. 33 vo., 11 aug. 1525; GAU, rek. 1525 II, fol. 39 ro., 14 aug. 1525. 
139) GAU, RDB 1525, fol. 38 vo. 17 aug. 
140) De twee overste-ouderlieden van de gilden en de twee burgemeesteren; onder normale om
standigheden aangevuld met dezelfde functionarissen van het voorgaande jaar. Op dat ogenblik 
waren die laatsten er zeer waarschijnlijk niet bij. Vgl. N. B. Tenhaeff, David van Bourgondië en 
zijn stad, in: Verspreide geschriften, Groningen 1946, p. 131. 
141) Wel is er op 1 augustus 1525 sprake geweest van een Votiefmis ter ere van de H. Geest in 
verband met een te verwachten magistraatsverkiezing. GAU, Rek. 1525 II. 
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mede namen Gerrit Knijff, Jan van Huchtenbroeck en de 42 gedeputeerden 
uit de gilden met hulp van Valentijn van der Voort eigenmachtig voorzorgs
maatregelen. Bovendien bepaalden zij, dat de leden van de commissie tot on
derzoek van de stads- en statenrekeningen niet in de nieuw te kiezen magi
straat mochten worden gekozen. Zij mochten wel lid van de commissie blij
ven 142). 
Op 18 augustus 1525 werden uit de gemene gilden acht personen gekozen, die 
de nieuw te kiezen Raad de eed moesten afnemen 143). Daarna werden de 
nieuwe oudermannen van de gilden gekozen. Veertien van de 42 ouderlieden 
van de gilden, dus éénderde van het totaal, behielden hun positie 144). De 
rest verdween uit hun functie van ouderman. Daarna werd voor de derde 
maal in dat woelige jaar 1525 een nieuwe magistraat gekozen 145). Twaalf le
den van de 36 bleven zitten, ook hier werd éénderde deel gehandhaafd 146). 
Het college van de 42 meentemannen dat in april was ingesteld in plaats van 
de oud-raad, en de politieke gildenvertegenwoordiging bij uitstek had moe
ten zijn, werd opgeheven. Zij hadden volgens de leiders van de commotie niet 
aan hun taak voldaan. Zij hadden teveel de magistraat gevolgd. Slechts twee 
leden er van werden tot raad gekozen, te weten Reyer Aerntszone en Jan 
Zass. 
Van de 42 gedeputeerden uit de gilden, die sinds april zonder eedaflegging op 
onregelmatige en onofficiële wijze invloed hadden uitgeoefend, wisten vier 
leden 147) zich op de voorgrond te dringen. Onder hen was de gildenleider 
Gerrit Knijff. Zij werden zelf lid van de magistraat. Knijff werd zelfs schepen-
burgemeester. Ook acht oudermannen van de gilden, die sinds april 1525 tot 
en met 17 augustus in functie waren geweest, werden lid van de magi
straat 148). Van de nieuw gekozen oudermannen werden er drie lid van de Vi
ve 149). 
Dit alles geschiedde volgens de gebruikelijke procedure, met inbegrip van 
het bezoek van de nieuwe magistraat aan Bisschopshof 150). De aanstichters 

142) GAU, BSB 1525, fol. 38 ro., 17 aug. 
143) GAU, RDB 1525, fol. 36 vo., 18 aug. 
144) Gehandhaafd bleven: Lambert Beeflant van het Wantsnijdersgilde, Willem Lambertszone 
en Dirck Aelbertszone van het Molenaars-gilde; Claes Janszone van het Viskopers-gilde; Zeger 
Gerrytszone van het Louwersgilde (het Looiersgilde); Aernt Laurenszone van het Marslieden-
gilde; Jan Gerytszone van het Boterlieden-gilde; Aryaen Coenen van het Oude-Corduaniers-gil-
de; Jacob Lam van het Korenkopers-gilde; Jan van Malsen van het Grauwwerkers-gilde; Volken 
Verborch van het Bijlhouwers-gilde; Aernt Janszone van het Zadelaars-gilde; Beernt Beerntszo-
ne van het Corduaniers-gilde; Marcelis Janszone van het Oude-wantsnijders-gilde. 
145) Gehandhaafd bleven Dirck Morre, Jan Claeszone, Cornelis Gijsbertszone, Rycout Roelofs
zone, Jheronimus van Raveswaey, Eelgen van Hamelenberg, Lubbert van Alendorpe, en Jan 
Loefs als raden; Jan van Raephorst, Henrick van Amerongen, Peter van Merenborch bleven 
schepenen, terwijl Symon Dirckszone, die tevoren raad was geweest, nu lid van de Vive werd. 
146) GAU, RDB 1525, fol. 37 vo. - 38 ro., 18 aug. 
147) Te weten: Willem Goeyertszone, Cornelis Gijsbertszone, en Cornelis van der Goude als 
raad, en Gerrit Knijff als schepenburgemeester. 
148) Te weten: Willem Goeyertszoon, Eelgen Jacobszoon, Anthonis Janszone, Jheronimus van 
Raveswaey, Henrick Henricszone beeldsnijder, Jan van Voorde, die tevens raadsburgemeester 
werd, Jacob Pott, en Beernt Beerntszone van wie de laatste lid van de Vive werd. Op een totaal 
van 42 oudermannen. 
149) Te weten Roerich Henricszone van Eep, Beernd Beerntszone en Symon Dirckszn. 
150) GAU, Rek. 1525 II, aug.; „Gegeven die casteleyn opt Hoff, doe die raet derdewerff gecoren 
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van de wetsverzetting, Knijff en Van Huchtenbroeck, hebben nog diezelfde 
dag persoonlijk de elect Hendrik van Beieren op Duurstede op de hoogte ge
bracht 151), waarbij zij tevens geprobeerd hebben de elect welwillend ten op
zichte van hen beiden en hun persoonlijke politiek te stemmen. Zij lieten zich 
vergezellen door twee gedeputeerden van de gemene gilden 152). Zij verble
ven 19 en 20 augustus op Duurstede. 
Jan van Huchtenbroeck had overigens al tevoren op 14 augustus met enkele 
gedeputeerden van de gilden een bezoek gebracht aan de elect. Het is zeer 
waarschijnlijk, dat zij toen al plannen tot wetsverzetting ter sprake hebben 
gebracht. Het heeft er bovendien alle schijn van, dat zij daarover alvast on
derhandse goedkeuring van de elect verworven hebben 153). 

Bemiddeling door elect Hendrik van Beieren 

Zo blijkt dus dat de gilden al vóór 14 augustus hadden besloten, om de defini
tieve regeling van de politieke toestand in Utrecht en de conflicten met de ma
gistraat aan de elect als scheidsrechter over te laten. Bovendien zouden zij zijn 
compromis onvoorwaardelijk aanvaarden, mits de controle van de stads- en 
statenrekeningen sedert 1511 kon worden voortgezet. 
Het werk van de elect was echter doorkruist, en in feite vergemakkelijkt, door 
de wetsverzetting te Utrecht op 18 augustus. De gilden meenden, dat de nieu
we magistraat aan de zijde van de gilden stond. Ook de magistraat aanvaardde 
de bemiddeling van de elect. Van hun kant beloofden de gilden om de raad ge
hoorzaam en onderdanig te zijn. Gezien de ervaringen van de gilden geduren
de dit jaar 1525 was het te verwachten, dat Hendrik van Beieren zich opnieuw 
volledig ten gunste van de magistraat zou uitspreken, en de macht van de gil
den zou bevestigen. 
Zo konden de gilden met een gerust hart besluiten om niet alleen de eigen af
gevaardigden, maar ook die van de magistraat naar Hendrik van Beieren te 
zenden, en met hem te spreken over het door hem ontworpen compro
mis 154). De inhoud daarvan was omstreeks 19 augustus bij magistraat en gil
den bekend. Het was een tegenvaller voor de gilden. De elect drong de politie
ke invloed van de gilden terug, omdat de magistraat naar zijn mening meer 
dan voldoende de opvattingen van de gilden representeerde. 
Na het onderhoud van Knijff en Van Huchtenbroeck met Hendrik van Beie
ren op Duurstede, hoopten magistraat en gilden de elect spoedig in de stad te 
mogen begroeten voor de vaststelling van de definitieve tekst van het compro
mis 155), waarbij de gilden hoopten alsnog hun politiek overwicht te kunnen 
handhaven. 

worde; van hei Hof op ende toe te doen, ende die cussenen te setten, dit doer beveel van den 
oversten na ouder gewoenten". 
151) Idem; De Viven hebben door de algemene onrust in de stad extra veel werk gehad aan het 
opsporen van misdadigers zoals dieven en vechtersbazen. 
152) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
153) Idem. 
154) Idem. 19 aug. heeft stadssecretaris Valentijn van der Voort al 23 afschriflen laten maken van 
de ontwerp-compromisacte. Voor elk van de gilden één exemplaar. Op 20 aug. hebben de gilden 
het stuk ontvangen. Vermoedelijk hebben de gilden toen de acte getekend, dat zij zich aan de uit
spraak van de elect zouden houden. 
155) GAU, RDB 1525, fol. 39 ro. - vo. 19 en 20 aug. 1525; GAU, rek. 1525 II, 19 aug. 
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De ridderschap was het met deze gang van zaken eens 156). De kapittels, wier 
politieke invloed en voorrechten sinds 1525 tijdelijk waren teruggedrongen, 
werden er op dat moment niet bij betrokken. 
In de week van 20 augustus is Hendrik van Beieren van Duurstede naar 
Utrecht gereisd. Hij hoorde daar nog getuigen. Schepenen, raden, en ouder-
mannen van de gilden hadden besloten, dat alle verklaringen en mededelingen 
van burgers inzake de commoties, ook voor zover die getuigenissen aan de 
magistraat of de gilden ter hand gesteld waren, in ieder geval tevens aan de 
elect voorgelegd zouden worden 157). 
Daarna stelde Hendrik van Beieren op 27 augustus de definitieve tekst van het 
compromis vast ten gunste van de zittende magistraat. Men kan gerust stellen, 
dat de kapittels, de gedeputeerden van de ridderschap en de magistraat er al 
de eed op af legden, voordat de bepalingen aan de burgers officieel bekend 
werden gemaakt 158). Nieuwe onrust van de gilden hoopten zij aldus te kun
nen voorkomen. De vrees daarvoor was zeker niet ongegrond. De zittende 
magistraat consolideerde haar positie, en wist zich aan de grote politieke in
vloed van de gilden te onttrekken, aan wie de magistraatsleden overigens hun 
functie te danken hadden. Zo was in de ogen van de radicale gildeleden de 
nieuwe magistraat alweer geen haar beter dan de oude. 
In de bepalingen stond geen letter over de voorrechten van geestelijkheid en 
adel, laat staan dat die verder ingekrompen werden. Bovendien stelde de 
elect, dat uitsluitend de magistraat de stad Utrecht, en de Staten het Neder-
sticht bestuurden, uiteraard onder volledige handhaving van de soevereiniteit 
van Hendrik van Beieren. Vandaar dat kapittels, ridderschap en magistraat er 
in het geheel geen moeite mee hadden, om terstond de eed af te leggen op het 
compromis van de bisschop, dat gedateerd werd op 28 augustus. 
Op die dag werd de uitspraak van de elect vanaf het Bisschopshof aan de 
Utrechtse burgerij officieel bekend gemaakt 159). In de ochtend verlieten de 
oversten en de gedeputeerden van de gilden het Raadhuis. Ook alle anderen, 
die zich betrokken achtten bij de afkondiging van de bepalingen van het com
promis, zowel geestelijke als wereldlijke personen trokken naar Bisschopshof. 
Daar kwamen de elect, zijn kanselier en stadhouder Wolfgang van Affenstein, 
en de oversten (burgemeesteren en overste-ouderlieden van de gilden) op de 
bovenverdieping van het Bisschopshof bijeen. De gedeputeerden uit de gilden 
vergaderden beneden. De uitspraak in de vorm van een oorkonde met sanctie
bepalingen werd toen door stadssecretaris Valentijn van der Voort aan hen 
voorgelezen 160). De artikelen luidden als volgt: 

156) Hortensius, p. 50. 
157) GAU, RDB 1525, fol. 39 vo. 23 aug. Vgl. Overvoorde-Joosting, Gilden van Utrecht I. p. 136-
137; Dodt van Flensburg, I, p. 45-46. 
158) GAU, RDB 1525, fol. 38 ro. - vo. 28 aug.; Hortensius, p. 51. 
159) GAU, RDB 1525, fol. 40 ro. - 42 ro. 28 aug. Uittreksel hiervan bij Dodt van Flensburg I, p. 
46 en 47, en Overvoorde-Joosting I, p. 137, no. 220. 
160) Hortensius (p. 53-56) beschrijft bovendien een ellenlange toespraak van Jacob van Amstel 
en Mijnden, raad en hofmeester van de elect, die het hele jaar door al als tussenpersoon tussen de 
elect en de opstandigen had gefungeerd. Jacob van Mijnden zou deze toespraak gehouden heb
ben in aanwezigheid van de elect, ten overstaan van de Utrechtse gilden en andere inwoners van 
de stad bij of in de Domkerk. Na deze toespraak zou hij de tekst van het compromis aan de gil
denleiders overhandigd hebben. 
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1. Er diende voorgoed een einde te komen aan alle conflicten; alles moest 
vergeven en vergeten worden. 
2. Alle burgers moesten de burgemeesteren en de raad gehoorzaam en onder
danig zijn. 
3. Alleen met toestemming van burgemeesteren, gilden-oversten en gehele 
Raad zouden de gilden morgenspraak of vergadering mogen houden. 
4. Het onderzoek en de verantwoording van de rekeningen sinds 1511 zou 
voortgezet worden. 
5. De gilden moesten zich voortaan beperken tot de financiële controle van 
de rekeningen. De eigenlijke politiek en het bestuur dienden zij aan de stede
lijke Raad en de Staten over te laten. 
6. Alle inwoners van Utrecht zouden voortaan in vrede en eendracht moeten 
leven. 
De artikelen 2 en 5 waren veruit het belangrijkst. Hiermee damde de elect de 
rechtstreekse politieke invloed van de gilden in. De gilden moesten zich be
perken tot hun controlerende taak en uiteraard tot hun andere officieel vast
gelegde bevoegdheden. Daarenboven was het de gilden moeilijk, zo niet on
mogelijk gemaakt, om de politiek en het bestuursbeleid van de Raad van de 
stad en van de Staten op elk gewenst moment te doorkruisen 161). Volgens 
Hortensius beloofden de gilden plechtig alle medewerking aan de uitvoering 
van dit compromis te zullen geven 162). 
De elect van zijn kant heeft aan de ouderlieden beloofd, dat hij het Sticht niet 
zou verlaten. Hij keerde naar Duurstede terug. Tezelfdertijd hebben de gilden 
bekend gemaakt 163), dat het onderzoek van de gedeputeerden in de stads- en 
statenrekeningen sedert 1511 zou worden voortgezet. Restanten die daaruit 
zouden vrijkomen, moesten besteed worden voor rentebetalingen en aflossin
gen. 

Gevolgen van de gildenbewegingen in de stad en de Staten 

Intussen leek het succes van de Utrechtse gildenbeweging van 18 augustus na
delige gevolgen te zullen hebben voor de huisgeldheffingen in het Nedersticht. 
Zoals bekend moest er nog 21.000 gulden opgebracht worden. 
Op 21 augustus 1525 hebben de Staten „generael uutgescreven capittell" ge
houden. Ook raden van Hendrik van Beieren waren aanwezig. Dat was op het 
moment, dat de elect zelf naar Utrecht vertrokken was om het compromis be
kend te maken, dat in de vorige paragraaf besproken is. De gilden hadden de 
uiteindelijke regeling van de Utrechtse conflicten in handen van de elect ge
legd. 
In de Staten stelden de gildengedeputeerden het voor, alsof aanvaarding van 
dit compromis een vérgaande tegemoetkoming van hun kant zou zijn, ter be
vordering van de rust in de stad, die zowel de elect, als de kapittels en de rid
derschap vurig wensten. In ruil daarvoor meenden de Utrechtse gildengedepu-

161) Hortensius (p. 53) meende, dat de voortzetting van het onderzoek in de stads- en statenre
keningen al een voldoende bevredigende tegemoetkoming aan de gilden was. 
162) Idem, p. 56. 
163) GAU. RDB 1525. fol. 42 ro„ 28 aug. 
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teerden in de Staten, onder bijval van Amersfoort en Rhenen, de huisgeldre-
gelingen alsnog te kunnen afzwakken in het voordeel van de steden. 
Zij wilden namelijk ontslagen worden van de verplichting om mee te werken 
aan de uitgifte van staten-rentebrieven tot een totale waarde van 2.000 gulden 
aan jaarlijkse rentebetalingen. Deze leningen zouden immers door de steden 
en hun burgers ten behoeve van de elect en de Staten afgesloten moeten wor
den. Het schuldenprobleem zou daardoor nog groter worden. 
De raden van Hendrik van Beieren gaven echter blijk van hun ongerustheid. 
Door daaraan toe te geven, zou naar hun mening het bedrag van 21.000 gulden 
niet bijeen kunnen komen. De Utrechtse gilden, Amersfoort en Rhenen 
meenden, dat er toch ook wel andere methoden moesten bestaan om nâ de 
huisgeldheffingen het ontbrekende gedeelte op een andere manier aan te vul
len, en zo toch nog tot de gewenste 21.000 gulden te komen. Zij lieten zich 
echter niet uit over de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren 164). 
Over hun eisen hoort men dan ook verder niets meer. Met de grote Neder-
stichtse huisgeldheffing van 1525 kwam het toch nog goed. Elect en Staten 
hadden de opbrengst geraamd op 22.142 gulden. Dat was ruim voldoende om 
de 21.000 gulden als gedeelte van de totale schuldenbetaling aan Karel van 
Gelre te voldoen. De hertog ontving op tijd het verschuldigde bedrag. Avis 
neemt terecht aan, dat de huisgeldheffing inderdaad doorgang heeft gevon
den. De opbrengst daarvan is echter niet nauwkeurig bekend 165). 
Hortensius stelt, dat sinds eind augustus 1525 de gemoederen van vele Utrech
ters tot bedaren waren gekomen. Het werd tijdelijk rustig in de stad. Maar de 
leiders van de laatste gildenbeweging begrepen ook, dat het compromis van 28 
augustus een methode was geweest, om de magistraat, de kapittels en de rid
derschap in hun macht en bestuursinvloed te handhaven. Daar staat tegen
over, dat de gilden hun concrete eisen op afzonderlijke punten ingewilligd 
hadden gekregen. De nieuwe magistraat was bovendien overeenkomstig de 
wensen van de gilden gekozen. 
De elect had echter door zijn compromis van 28 augustus de algemene politie
ke invloed van de gilden drastisch teruggedrongen ten gunste van de magi
straat. De politieke bijeenkomsten van de gilden waren alleen nog maar moge
lijk met toestemming van de magistraat. Het was daarom onvermijdelijk, dat 
uit de gilden de kritiek op de stadsmagistraat toenam 166). 
Hoewel in deze studie de begrippen „gildenbeweging" en „commotie" in feite 
synoniem zijn gebruikt, blijkt uit de vrijwel ononderbroken loop der gebeurte
nissen en voortdurende politieke werkzaamheid der gilden met hun actieve 
leiders, dat er toch een doorlopende en aaneensluitende gildenbeweging in 
1525 is geweest. Dit heeft tot drie acties geleid en het doordrijven van politie
ke en economische eisen, te weten in april, mei, en augustus 1525. Hierbij wa
ren de gilden met hun eisen steeds radicaler geworden. Tenslotte was eind au
gustus hun invloed weer teruggedrongen. Het gevolg was echter, dat de poli
tieke en maatschappelijke onrust in Utrecht nog lang niet ten einde was. 

164) RAU, Archief Domkapittel 1, 13,21 aug. 1525. 
165) Avis, p. 148-149. 
166) Hortensius, p. 57. 
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