
,Om ijdel woorden wille' 

J. E. A.L. Struick 

,,In den selven jaer als 1345 quam grave Willam [ni. IV] derdewerven [d.i. voor de 
derde maal] uyt Prusen, ende versamende een vroom Ridderscap, daer hi den 
Oestvriesen mede bestriden woude, ende als die Grave alle dinc bereyt hadde, die 
tot deser heervaert behoejlic waren, ontseyde hij die Stat van Utrecht om ijdel 
woorden wille, ende besaten die Stat alom" 1). 

In deze kernachtige woorden begon de Utrechtse kannunik Jan van der Beke 
zijn ooggetuigeverslag van het dramatische beleg, dat de graaf van Holland in 
het jaar 1345 voor de stad Utrecht sloeg. De onstuimige vorst kwam zo voor 
het eerst in aanraking met de ernst van het krijgsbedrijf; de bovengenoemde 
drie veldtochten in Pruisen en het Oostzeegebied en zijn reis naar het H. 
Land waren niet meer geweest dan oefenwedstrijden in de edele sport van het 
mensen doden. De jager werd de gejaagde: Utrechters en Friezen waren niet, 
zoals de onfortuinlijke heidense Pruisen en de ongelovige Saracenen, de op
gefokte fazanten, die de nobele ridders uit de 14e eeuw als een vorm van tijd
verdrijf mochten afmaken. Wat bewoog de graaf tot deze expeditie tegen de 
Domstad? Of beter: hoe hadden zijn raadgevers hem van de noodzaak van 
deze onderneming kunnen overtuigen? Voor de heilige oorlog die geen poli
tiek nut had, liep graaf Willem IV snel warm. Maar tot dan toe had hij geen 
aandacht weten op te brengen voor een serieuze deelneming in de strijd tus
sen de koningen van Frankrijk en Engeland, de pas begonnen Honderdjarige 
Oorlog. De begaafdheid van zijn vader Willem III had hij evenmin geërfd als 
diens eerzucht; de voordelige positie, die deze graaf van Henegouwen, Hol
land en Zeeland zich had verworven, ging bij zijn overlijden verloren. Voor 
het eerst stond nu een belangrijk politiek doel voorop. 

De verhoudingen tussen de naburige vorstendommetjes, het graafschap Hol
land en het sticht Utrecht, waren in de laatste jaren naar een kookpunt toe 
verhit geraakt. Sinds het ingrijpen van graaf Floris V was de Hollandse in
vloed in het nabuurland steeds sterker geworden. Het land van Woerden en 
Amstelland waren reeds geannexeerd als lenen van de grafelijkheid sinds 
1317. En in 1337 sloten Willem III en Reinoud II van Gelre een delingsver-

1) Johannes de Beka, Chronicon auctius, in: A. Matthaeus, ed., Veteris aevi Analecta (5 dln.; 2e 
dr.; Den Haag, 1738) III, 230. Over de auteur zie J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederland-
sche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1932) 82, en Supplement, samengesteld door 
H. Bruch (Haarlem, 1956) 25-26. 
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drag over de beide stukken van het bisdom. De kroon op het werk werd gezet 
door het regentschap, dat Jan van Arkel, heer van Gorcum, namens graaf 
Willem IV uitoefende tijdens de regeringloosheid van het Sticht. Deze situatie 
leek bezegeld toen Willem IV er bovendien in slaagde de domkanunnik Jan 
van Arkel, een halfbroer van de heer van Gorcum, tot bisschop te doen be
noemen, tegen de vanzelfsprekende belofte dat de nieuwe bisschop dankbaar 
de Hollandse belangen zou behartigen. Het tegendeel werd waar: bisschop 
Jan zorgde alleen voor zijn eigen belangen, die samenvielen met de wensen 
van de stad Utrecht. Door de samenwerking tussen de energieke kerkvorst, 
een aantal trouwe plattelandsedelen en de meerderheid van de stedelijke 
machthebbers werd de Hollandse penetratie tot staan gebracht. 
Wat was de rol van de stad Utrecht in deze ommekeer? De tijd dat de toon
aangevende stedelingen het bondgenootschap met de Hollandse graaf ge
bruikt hadden om sterker te staan tegenover hun eigen bisschoppelijke lands
heer was voorbij; sinds de strijd met Willem van Duvenvoorde, de machtige 
en rijke raadsman van graaf Willem III, was de stad Utrecht overtuigd ge
raakt van het gevaar, dat van Hollandse kant hun handelsbelangen bedreigde. 
Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op de slepende oorlog, die pas 
kort tevoren, in 1340 was beëindigd door een vredesverdrag 2). De Domstad 
had tegen de Hollandse concurrentie het hoofd weten te bieden. De vriend
schap van vroeger was overgegaan in een gespannen verhouding, die geregeld 
tot kleine conflicten aanleiding gaf. De reden lag, behalve in de gewijzigde 
belangentegenstelling, vooral in de veranderde toestanden binnen de stad. 
Het jaar 1340 was in vele opzichten een belangrijk jaar. Op 1 juni 1340 was 
bisschop Jan van Diest overleden; het overlijden van deze vorst, die als een 
zwakke figuur geboekstaafd staat 3), was aanleiding tot een regeringloos tijd
perk, totdat bisschop Jan van Arkel op 18 mei 1343 zijn waardigheid aan
vaardde. Tot zolang was het Sticht onder Hollands regentschap, wat voor de 
stad geen betekenis had, integendeel: in hetzelfde jaar 1340 vonden twee be
langrijke gebeurtenissen plaats. Het eerste was de optekening van de stede
lijke rechten in „Het Witte Boek", het Liber albus. In samenhang met deze 
codificatie van de verworven rechten en de eigenmachtig vervulde verlangens 
was de tweede gildenbrief tot stand gekomen. In 1304 hadden de ambachtsgil
den gebruik gemaakt van een machtsevenwicht tussen de beide partijen on
der het patriciaat om zich te laten gelden. Utrecht werd volgens zuidneder
lands model een gildestad: alle burgers waren verplicht lid te zijn om op die 
voorwaarde te kunnen beschikken over actief en passief kiesrecht en mede
beslissingsrecht in alle stedelijke zaken. In 1340 werd de tweede gildenbrief 
uitgevaardigd, omdat de economisch sterkere patriciërs weer al te zeer een 
overwicht hadden gekregen. Bij dit punt moeten wij even stil blijven staan om 
een goed begrip van de interne verhoudingen in de stad te krijgen. 
Van de talrijke inwoners van Utrecht, de grootste stad in de noordelijke Ne-

2) J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht-Antwerpen, 1968) 73-76. De voor
stelling, die van de gebeurtenissen voor en na 1345 gegeven werden, blijkt bij nader inzicht op 
verschillende punten onjuist te zijn. Deze ontdekking was een nevenmotief voor dit artikel. 
3) O.a. door S. Muller Fz., Het middelpunt in de geschiedenis der Nederlandsche gewesten, in: 
Schetsen uit de Middeleeuwen, I(Amsterdam, 1900) 1. 
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aerlanden tijdens de Middeleeuwen, waren alleen de burgers volwaardige le
den van de stedelijke gemeenschap in polities, economiscn en sociaai op
zicht. De bovenlaag werd gevormd door het patriciaat, de leden van de rijke 
families, die gefortuneerd genoeg waren om grote nuizen te bezitten. Nu is de 
term patriciaat een vaag begrip; ogenschijnlijk zouden wij meer duidelijkheid 
krijgen wanneer wij deze bevolkingsgroep onder de „adel" zouden kunnen 
groeperen. Helaas raken wij dan verder van huis in een ingewikkelde en mo
gelijk onoplosbare discussie, die beter voor latere behandeling bewaard kan 
worden. De tweede groepering onder de burgers waren de vele ambachtslie
den, allen kleine bedrijfshoofdjes; niemand was het immers toegestaan zijn 
nering tot een grote onderneming uit te bouwen als een gevolg van de middel
eeuwse stedelijke onderlinge solidariteit. In de stad Utrecht, die een belang
rijke marktplaats was en bovendien een centrum van vele ambtelijke werk
zaamheden, die met deze machtsfunctie nauw verband hielden, waren „de 
goede mannen van de gilden" bemiddelde en gewaardeerde leden van de ste
delijke samenleving. En toch behielden uiteindelijk de rijken, de honestiores 
cives, de burgers van het eerste uur de overhand in deze stad. Hoe zij aan hun 
rijkdom kwamen, is nog niet helemaal duidelijk, al zullen zij vermoedelijk de 
afstammelingen zijn van de een eeuw geleden zo aktieve kooplieden. In de 
14e eeuw is het duidelijk, hoe zij welvarend waren en bleven, door de ontgin
ning of exploitatie van agrarische gronden in de zojuist drooggelegde gebie
den van het Utrechtse veengebied en, op de tweede plaats, door geldleningen, 
juist aan die ambachtslieden die van de stijgende Utrechtse stedelijke wel
vaart profiteerden. En zo waren de gildeleden economisch verbonden aan de 
patriciërs en - in zekere mate - aan hen ondergeschikt. 

Als een rode draad loopt door de Utrechtse stadsgeschiedenis de strijd tussen 
gilden en patriciaat, die vooral tot uitbarsting kwam wanneer het patriciaat 
zelf in twee partijen uiteenviel. Reeds geruime tijd bestond er een tegenstel
ling binnen de kring van de rijke burgers, die tot 1304 de uitsluitende macht
hebbers in de stad waren geweest. Hoe lang de beide stromingen onder het 
patriciaat elkaar al beconcurreerden, is moeilijk vast te stellen. In 1296 bij de 
intrede van een nieuwe bisschop, Willem Berthout van Mechelen, barstte het 
conflict in alle hevigheid uit. De spanningen kunnen al lang bestaan hebben. 
Verschillende omstandigheden maken het onderzoek tot een ingewikkelde af
faire. Allereerst was er de vage afbakening van de twee partijen, die altijd ge
groepeerd werden rond een bepaalde familie; aan de ene kant stonden de 
Lichtenbergers, die onveranderd deze naam hebben behouden. De tegenpar
tij stond afwisselend bekend als Fresingen, Gunterlingen, Grauwaerts of Lok
horsten. De typische middeleeuwse verbondenheid met de familie of met het 
groter geheel van een groep aangetrouwde families lag duidelijk aan de fac
ties ten oorsprong. Jammer genoeg zijn er weinig betrouwbare aanwijzingen 
of bepaalde personen tot één der partijen hoorden: een Gunter of een Lich
tenberg hoorde in de regel tot de groepering waarvan hij de naam droeg, 
maar hoe was dit met de anderen? Lijsten van verbanningen factionis causa, 
familiebetrekkingen, vermeldingen van betrokkenheid bij de partijstrijd in 
kronieken zijn schaars. Het beeld blijft vaag. 
Minder nevelig zijn de motieven waarachter de strijdende partijen zich 
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schaarden. Inzet van de strijd was op de eerste plaats altijd en overal de poli
tieke macht in de stad. Even sterk waren de financiële en economische belan
gen. In de late Middeleeuwen waren de stedelijke patriciërs bezitters van hui
zen, huisjes en grond in en buiten de stad Utrecht; zij exploiteerden hun agra
rische bezittingen en zij leenden geld aan de ambachtslieden voor hun be
drijfsvoering. Hoe groot hun rijkdom was, blijkt uit de kostbare stenen hui
zen, die deze heren in de 14e eeuw lieten bouwen. Het was daarom voor hen 
een levensnoodzaak de economische politiek van de stad naar binnen toe, 
maar ook op het platteland te beheersen. Waarom het nu precies ging, is niet 
altijd eenvoudig aan te geven. Juist in de jaren vóór en nàhet beleg van 1345, 
dat het centrale onderwerp vormt van deze bladzijden, was de partijstrijd een 
beslissende factor. Hoe was op dat moment de stand van zaken? 4). Vermoe
delijk hebben de Lichtenbergers in de jaren van regeringloosheid evenals de 
gilden de macht in handen gekregen; Strating ziet in de tijd van de tweede gil-
denbrief 1340 aanwijzingen dat de Gunterlingen buiten het stadsbestuur ge
sloten werden 5). Jammer genoeg is dit gegeven niet verder uitgewerkt, om
dat haar onderwerp, beschrijving van de rol van het patriciaat in 1345 en 1346 
al veelomvattend genoeg was. Om gelijke redenen is het verstandig de verlei
ding iets dieper in het verleden te graven te weerstaan. Laten wij ons ermee 
tevreden stellen dat in 1344 de Lichtenbergers de macht in het stadsbestuur in 
handen hadden en bovendien goed bevriend waren met de gilden. We lezen 
dat af uit bepaling LXXXVII van „Het Witte Boek" 6), dat in 1344 uitgevaar
digd werd door de vergadering van alle gilden op voorstel van de zittende 
raad en het college van vorig jaar. Deze belangrijke beslissing had nauwelijks 
door een groter gezelschap genomen kunnen worden, al waren de schepenen 
om onbekende redenen niet in de rechtshandeling betrokken; helaas is een 
precieze datum niet genoemd. 

Op de eerste plaats decreteerde de vergadering, dat een Utrechts burger, die 
leenman werd van een wereldlijk vorst, tenzij door huwelijk, de formidabele 
boete moest betalen van 50 pond, wat zo ongeveer de prijs was van 30 koeien 
7). Ook verloor de overtreder voor altijd het recht in de raad van de stad zit
ting te hebben. Verder stelde hetzelfde uitgebreide gezelschap vast, dat een 
willekeurig burger, die in enighe ghiselscap voere, eveneens voor eeuwig uit de 
raad van de stad verwijderd werd en 25 pond boete moest betalen. Met ghi
selscap kon van alles bedoeld worden, ook onze gangbare betekenis van om
gang of vriendschap. Maar zo onschuldig was het in de middeleeuwse beteke
nis van het woord niet altijd: het kon ook zijn een vriendschapsverdrag of een 
gewapend gezelschap; vermoedelijk is het laatste op deze plaats bedoeld. In 

4) Waardevolle gegevens ontleende ik aan een ongepubliceerde scriptie van R. Strating, Patrici-
sche reacties op een gildenbewind. Utrecht in 1345 en 1346. De eentonig wordende constatering dat 
een geschiedenis van de Utrechtse partijstrijd noodzakelijk moet worden geschreven, wil ik hier 
voor de volledigheid herhalen. 
5) Strating, Patricische reacties, 18. 
6) S. Muller Fz., ed., Middeleeuwse Rechtsbronnen der stad Utrecht. Werken der Vereeniging tot 
uitgave der bronnen van het oude vaderlansche recht Ie reeks III (2dln; 's-Gravenhage, 1883) I, 
39-40. 
7) H. G. Hamaker, ed., De rekeningen van de grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche 
Huis. Werken Historisch Genootschap nieuwe serie XXI, XXIV, XXVI (3 dln; Utrecht, 1875-
1878) II, 540 sub. 8. 
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het „Witte boek" staan onmiddellijk hieronder twee vonnissen; deze plaat
sing hoeft niet te betekenen dat beide veroordelingen onmiddellijk na de 
vaststellingen van de beide verbodsbepalingen plaats hebben gevonden, ook 
al werden deze uitspraken in hetzelfde jaar 1344 gedaan door hetzelfde breed 
opgezette college van nieuwe en oude raad in de vergadering van alle gilden 
en op grond van de bovengenoemde besluiten. In het eerste vonnis werden 
heer Johan van Lewenberch en zijn broer Hendrik, Herman van Rijn, Johan 
uten Weerde en Ghisebrecht Ghisebrecht Gunters sone voor eeuwig uit de 
raad van de stad gestoten, omdat zij leenmannen waren geworden van de 
graaf van Holland. Het tweede raadsbesluit veroordeelde Claes van den Putte 
Peters sone, Gherijd Vrenke Johan Grawaerts sone, Johan Johan Alvekijns-
sone, Johan van der Stripe en Herman van den Grotenhuse, omdat zij in ghi-
selscap tot Dordrecht waren gegaan. Gezien de latere gebeurtenissen kan aan 
hun reis geen andere betekenis worden gegeven dan krijgsdienst vóór de 
graaf van Holland en tegen stad en Sticht Utrecht. 

Wat hadden de boosdoeners misdreven? En: wie en wat waren zij? Vooraf de 
opmerking dat zij niet verbannen waren uit de stad, zoals verschillende schrij
vers menen 8), maar dat zij alleen uit het stadsbestuur waren gezet. De ge
noemde heren hadden hun bezit in eigendom overgedragen aan de graaf van 
Holland, in dit geval Willem IV, en hun land weer terug ontvangen als een 
leen. Bij deze handeling behoorden bepaalde rechten en verplichtingen; hoe 
in dit geval van de vijf nieuwe leenmannen de bepalingen waren, weten wij 
niet. Ook zonder dat is het leenrecht een ingewikkelde materie, waarin wij 
ons beter maar niet kunnen begeven. Zeker is dat zij trouw aan de graaf van 
Holland moesten zijn; met zoveel woorden is in dit geval bekend dat zij de ei
gendom aan Willem IV hadden overgedragen en dat hij de schouten en de 
schepenen van de goederen had aangesteld. Op 6 januari 1345 immers legde 
de familie van Hendrik van Rijn te Jutphaas, IJsselstein en elders de leeneed 
af in handen van heer Florans van der Boechurst, baljuw van Amstel- en Wa
terland, die daartoe ter plaatse was gekomen daer 't goet gheleghen was, daer hi 
den eyghendoem tot mijns heren [nl. graaf Willem IV] behoef ontfenc 9). En later 
bedacht hij den scoute ende den scepen te hueghenissen, die over den eygendoem 
stonden van den lande, dat haer Henries maghe van den Rijn mijn here opdroe-
ghen, met 5 scellingen 10). 

Op zich was het niet vreemd of ongebruikelijk dat een grondbezitter leenman 
van verschillende heren werd, als hij zijn bezit wilde uitbreiden. Niemand zag 
er iets bijzonders in en het leenrecht was eigenlijk niet geëigend de trouw van 
de leenman aan één leenheer te monopoliseren, hoe vreemd en tegenstrijdig 
het ook was trouw te beloven aan twee leenheren, die traditionele vijanden 

8) S. A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont ('s-Gravenhage, 1914) 253 en nr. 
3; C. A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor middel
eeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXIV (Groningen, 1970) 31-32. De aanha
lingen die de laatste schrijver aan Matthaeus ontleent, gaan weer terug op het Liber albus, dat 
door Matthaeus onjuist gebruikt is. De kern van de misverstanden ligt hierin, dat Matthaeus blij
kens de context de eeuwige verwijdering uit de raad opvat als een verbanning uit de stad, A. Mat
thaeus, DeNobilitate (Amsterdam-Leiden, 1686)473, 1071 en 1091. 
9) Hamaker, Rekeningen, I, 338-339. 
10) Ibidem, 352. 
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waren, zoals b.v. de graven van Holland en van Vlaanderen of de koningen 
van Engeland en Frankrijk. Om dat bezwaar te ondervangen was als iets 
nieuws de ligesse ingevoerd, het leen van de ledigman, die een eed aflegde 
waarbij één leenheer voorrang kreeg. Iets totaal anders was het wanneer een 
burger van een stad leenman werd, wat ook veel voorkwam. De steden pasten 
als verschijnsel niet in het leenstelsel, ook al probeerden scherpzinnige juris
ten de stad een plaats te geven als een seigneurie collective. Een soortgelijke 
betekenis had de constatering dat een burger van Utrecht „Sint Maartens 
dienstman" was. Op deze algemene stelregel, die uitermate vaag is, wil ik nu 
niet verder ingaan; concreet immers waren alleen de bezitters van enkele ste
nen huizen in Utrecht aan de bisschop leenroerig 11). In het algemeen was de 
mentaliteit van de leenadel van een andere orde dan de geesteshouding van 
de stedelijke burgerij, al moeten wij voorzichtig zijn met deze veronderstel
ling: in de middeleeuwse stad Utrecht waren juist de belangrijkste burgers 
grondbezitters en leenmannen; de vraag of zij edelen waren wil ik nu liever 
buiten beschouwing laten. Men zag er ook niets merkwaardigs in dat strijdig 
zou zijn met de trouw van de burgers aan de stedelijke gemeenschap. In dit 
verband is het van eminent belang dat alleen het leenman worden van enichs 
weerlicspersoens 12) voor raadsleden verboden was; immers alle grond binnen 
het Sticht Utrecht en ook veel gebied daarbuiten was in handen van de bis
schop, de kapittels en de grote of kleine kloosters, kortom behoorden aan 
personen die geen gevaar voor de stedelijke belangen opleverden. Wèl een 
ernstige bedreiging vormde de Hollandse penetratie in het Sticht, die sinds 
graaf Floris V een onscheidbaar deel van de vorstelijke politiek was en onder 
andere verwezenlijkt werd door de belening van Stichtse edelen met hun ei
gen goederen, die zij al of niet in leen van een geestelijk eigenaar hadden. 
Voor beide partijen hadden deze transacties belangrijke voordelen: de graaf 
vergrootte zijn invloed, zijn inkomsten en zijn prestige, de grondbezitters ge
noten de politieke, juridische en militaire steun en - stellig zo belangrijk! -
hulp in economische en waterstaatkundige kwesties. Sinds graaf Willem II 
werkten de Hollandse graaf en zijn ambtenaren immers aan ontginningen, 
aan de aanleg van een stelsel van verkeersverbindingen te water en aan ande
re beschermende maatregelen ten gunste van de Hollandse en ten nadele van 
de Utrechtse handel. Tegen deze algemene achtergrond kan men de verbods
bepalingen van 1344 zien. Van 1340 tot 1343 waren de Hollands-Utrechtse 
verhoudingen goed geweest; allicht, een Hollandsgezinde edelman, Jan van 
Arkel, heer van Gorcum, was regent voor het Nedersticht. Maar in mei 1343 
was diens halfbroer eveneens Jan geheten, als bisschop geïntroniseerd. On
danks zijn afkomst en zijn belofte om graaf Willem IV, die zich (niet zonder 
eigenbelang!) veel moeite had gegeven voor zijn benoeming, bleek bisschop 
Jan vastbesloten een eigen landsheerlijke politiek te gaan voeren. De Lich
tenberger partij in het stadsbestuur ging gretig in op de aangeboden samen
werking: op 29 november 1344 sloot de stad met de bisschop een verdrag van 

11) De huizen De Aernt en Groot Lichtenberg aan de Stadhuisbrug, de Witte Haan op de Gan
zenmarkt en Cranesteyn aan de Oudegracht, A. J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocol-
len uit het landsheerlijke tijdvak ('s-Gravenhage, 1956) 349-356. 
12) Liberalbus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40, eerste lid. 
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wederzijdse bijstand 13). 
Evenmin als de stad was de bisschop gelukkig met het eigenmachtige gedrag 
van deze heren en met hun medewerking met de graaf van Holland. Vanaf dat 
moment begon een vruchtbaar samengaan van bisschop en stad. Een tastbaar 
gevolg was dat het Lichtenberger stadsbestuur de Hollandsgezinde tegenpar
tij van de Gunterlingen aanpakte met de beide zojuist genoemde vonnissen. 
Over deze toedracht bestaan in de litteratuur verschillende misverstanden. 
Op de eerste plaats heeft niet bisschop Jan van Arkel de maatregelen tegen de 
Hollandse partijgangers genomen 14), maar de raad en de gilden 15). Er is al 
op gewezen, dat de overtreders niet verbannen werden: alleen, zij werden als 
ontrouwe burgers niet waardig geacht zitting te hebben in de raad. Ook is er 
verwarring over de personen die bestraft werden: verschillende schrijvers 16) 
stellen, dat Hendrik van Rijn, proost van het kapittel van St. Jan verbannen 

13) Rutgers, Jan van Arkel, 31. 
14) Ibidem. 
15) Liber albus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40, eerste lid. 
16) Waller Zeper, Jan van Beaumont, 253, en Rutgers, Jan van Arkel, 31-32. 

41 



zou zijn en bouwen op de verkeerde lezing van de tekst in het Liber albus een 
onjuist betoog op 17). Duidelijk is immers genoemd Harman van der Rine, die 
met stelligheid een familielid is van Hendrik van Rijn; ik meen aan te kunnen 
nemen, dat hij de heer van Rijnhuizen is, die zijn bezit aan de baljuw van Ara-
stelland als plaatsvervanger van de graaf van Holland opdraagt op 6 januari 
1345 18). Aan dit feit doet de vermelding dat baljuw Florans van Boechurst de 
manscip haren Heinrics maghe van den Rijn ontving niets af: de maghe, de fami
lieleden werden aangeduid met de naam van de deftigste uit hun midden, 
want tenslotte was een kerkelijk prelaat hoger dan een landeigenaar. Een an
der argument voor de beweerde verbanning van Hendrik van Rijn was de ver
melding van zijn terugkeer in de stad in juli 1345 19). Letterlijk staat er: Item, 
zoe segghe, wij [nl. Jan van Beaumont, die de verzoening tussen graaf Willem 
IV en de stad Utrecht bemiddeld had] dat heer Henrick van den Rynne, proefste 
van Sente Jans tot Utrecht ende zijn vriende, die uter stat zijn off uter rechte van 
der Stadt ghezet zijn off hoer goet affghescat is omme ons liefs heren [nl. van Wil
lem IV] wille ende neve voerseit weder in den stadt sullen wesen ende op ten hoeren 
ende 't hoer weder hebben ende in borghers rechte ghelikerwijs als zij waren eer sy 
onsen lieven here ende neve manscip deden ende myt hem verzoenden. Met Hen
drik van Rijn en zijn (politieke) vrienden, die als groep kortweg samengevat 
worden, was van allerlei gebeurd: zij bevonden zich buiten de stad, zij waren 
uit de raad gezet en zij waren in hun goederen financieel benadeeld. Er staat 
niet, dat zij verbannen waren. Wel wordt uitdrukkelijk bepaald dat zij in de 
stad mogen terugkeren, in het bezit van hun goederen zullen worden hersteld 
en dat zij opnieuw gebruik mogen maken van hun rechten als burgers. Vooral 
deze laatste bepaling maakt duidelijk dat Hendrik van Rijn niet verbannen 
was: hij was een geestelijke en viel als zodanig buiten het wereldlijk gezag. 
Bovendien was hij geen burger: het zou zinloos zijn hem een raadslidmaat
schap te ontzeggen waar hij ipso facto als geestelijke en buitenstaander nooit 
aanspraken op zou kunnen laten gelden. Tot zover deze bepalingen, waar ik 
later op terug zal komen. Tot zover ook deze uiteenzetting van wat er niet ge
beurd was. 

Wat er wèl was gebeurd, was een uitermate gewichtige, maar riskante opstel
ling tegen de Hollandse penetratie door het krachtige optreden van het stads
bestuur tegen de Gunterlinger partijgangers. Was proost Hendrik van Rijn 
hun hoofd, zoals de schrijvers tot nu toe aannemen? Misschien was hij dat 
ook, al lijkt deze veronderstelling op een wat anachronistische aanwijzing van 
een partijvoorzitter naar 20e-eeuws model; hoe dan ook, het stadsbestuur kon 
wegens zijn geestelijke onschendbaarheid niets tegen hem ondernemen. Des 
te zwaarder werden zijn familieleden en vrienden gestraft, zoals gezegd: de 
Lichtenberger factie hervatte zijn traditionele rol als beschermer van de ste
delijke eigenheid; de Gunterlingen waren bereid hun macht te behouden en 
te vergroten met steun van de graaf van Holland. Met dat doel voor ogen be
klaagden Heer Johan van Lewenberch, Herman van den Rijn, Johan Uten-

17) Muller, Ibidem. 
18) Hamaker, Rekeningen, I, 338-339. 
19) Als een bepaling in de verzoening tussen de graaf van Holland en de stad Utrecht, 23 juli 
1345, Memoriale Tylmanni, GAU, Stad, I, 32, fol. 48-49. 
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weerde, Ghisebrecht Gunter en Claes van den Putte zich bij de graaf van Hol
land 20). Deze stap was in zekere zin een natuurlijke handelwijze, omdat leen
mannen zich op hun leenheer konden beroepen om bescherming; alleen voor 
Claes van den Putte geldt deze overweging niet, al was hij wel naar Dordrecht 
gereisd, wat als een samenzwering beschouwd werd 21). Opnieuw zien wij 
hier een botsing tussen het feodale recht en de stedelijke gewoonten: het was 
de burgers van Utrecht immers verboden een gerechtelijke klacht in te die
nen bij welke andere heer dan ook 22). Ik zal later op deze zaak terugkomen. 
Op dit moment had de klacht ernstige gevolgen, aldus de oorkonde van 10 ja
nuari 1346, waarin deze daad afgehandeld werd 23): Ende want die borghe-
meyster, scepene, raet ende oudermanne onser stat van Utrecht openbaer ghevon-
den hebben, dat haer Johan van Lewenberch, Herman van de Rijn Grote Ghisen-
soen, Johan uter Weerde Ghisebrechts haren Johanssoenssoen, Ghisenbrecht Gun
ter ende Claes van den Putte, die stat van Utrecht in groter swaernisse gebracht 
hebben bi horen rade ende toedoen overmits ghecroen, dat si den grave van Hollant 
croenden over die stat van Utrecht also dat hi sinen ovelen moet ende sine toerne 
werp op die stat van Utrecht ende hi se swaerlic besät ende oerloghede. Samenvat
tende is de aanleiding tot het beleg gelegen in de Lichtenberger machtsgreep 
die door bisschop Jan van Arkel gesteund werd èn in de verdediging van de 
Gunterlingen met hulp van de graaf van Holland. Sommigen werden leenman 
van Willem IV, anderen zochten contact met hem; deze toenadering werd 
strafbaar verklaard in het jaar 1344 door bepalingen in het Liber albus en on
middellijk daarna bestraft met uitzetting uit de raad 24). Hierop escaleerde de 
tegenstelling: de Hollandsgezinden beriepen zich op hun Hollandse bescher
mer, die daarop besloot tot'de oorlog tegen de stad 25). Uit de gespannen si
tuatie van augustus 1344, die Waller Zeper constateerde 26), groeide nu een 
oorlogsstemming. Willem IV dacht aan oorlog en wel - in tegenstelling tot de 
mening, die hierover in de litteratuur bestaat 27) - nog voordat de graaf op 14 
december voor een krijgstocht naar Pruisen vertrok. Wij kunnen dit afleiden 
uit het tijdstip, waarop de voorbereidingen tot de oorlog tegen de stad 
Utrecht begonnen: op zondag 6 februari 1345 begint men te Dordrecht met 
de bouw van de belegeringsmachines 28). Pas op 30 maart 1345 was graaf Wil
lem na zijn buitenlandse reizen terug in Valenciennes 29). Wij mogen aanne
men, dat deze opdracht persoonlijk door de graaf verleend was, dit op grond 
van het gebruik in de grafelijke administratie bij het doen van grote uitgaven. 
Zijn motief was in wezen zwaarder dan verondersteld wordt: de casus belli 
was niet een lichtvaardige irritatie ever de geschonden eer van hemzelf in de 

20) Liber albus, LXI, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27. Het is opvallend dat deze bepa
ling vrijwel letterlijk overgenomen is in de acte van 10 januari 1346. 
21) Hamaker, Rekeningen, II, 540 sub. 8. 
22) Liber albus, Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27. 
23) Overeenkomst tussen bisschop Jan van Arkel en de stad, 10 januari 1346, GAU, Stad, 1,387. 
24) Liber albus, LXXXVII, 3-4, Muller,Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 40. 
25) GAU, Stad, 1,387. 
26) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 253. 
27) Samengevat bij Rutgers, Jan van Arkel, 36. 
28) Hamaker, Rekeningen, 111,477. 
29) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
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personen van zijn Stichtse leenmannen 30); de Hollandse politiek om op deze 
wijze de greep op het Sticht vast te houden en te versterken werd belemmerd. 
Wel degelijk heeft de ridder der ere 31) het belang van de grafelijkheid van 
Holland willen dienen door het opkomende tij van het Stichtse verzet te ke
ren. Hoe paste deze onderneming in het geheel van zijn politiek handelen? 
Had Willem IV eigenlijk wel politiek inzicht of gedroeg hij zich als een ver
wend kind die de genoegens van het ridderlijk oorlogje spelen combineerde 
met de noodzakelijk geachte krijgsdoelen? Was hij één van die onbekookte 
ridderlijke dwazen, die in het beste geval bereid was om naar de wijze advie
zen van zijn raadgevers te luisteren? Een vorst zoals koning Karel VII, le bien 
servi, die zich goed liet dienen door allerlei zelfzuchtige gunstelingen of posi
tiever krachtfiguren, zoals Jeanne d'Arc, Pierre de Brézé, Jaques Coeur of de 
stimulerende Agnès Sorel? Vermoedelijk heeft onze graaf minder naar zijn 
raadgevers geluisterd dan wel goed voor hem èn voor zijn land was. De schoe
nen van zijn bekwame vader kon hij niet vullen; diens verbond met de Engel
se koning Edward III leverde alleen nadelen op door een Franse inval in He
negouwen. Nadien stond Willem IV aan de Franse kant, wat door de wapen
stilstand van Esplechin 1340-1345 geen verdere gevolgen had. Afgezien van 
sportieve evenementen, als de expedities naar de Oostzee en het H. Land, wa
ren het beleg van Utrecht en de veroveringspoging van Friesland de enige on
dernemingen van belang. Alleen de oorlog hield hem bezig: economische, 
waterstaats- en internationale politiek heeft hij niet bedreven. Hij was de ou
derwetse dolende ridder, den ijdelen avonturier 32), die Huizinga beschrijft, 
een echte Henegouwer. Een echte Henegouwer inderdaad, een edelman uit 
de Franstalige en Franse cultuurwereld. Stellig geen Hollander, deze Hol
landse graaf, die aarzelend overging naar het Franse kamp waar hij zich thuis 
kon voelen. Hij was niet de grand seigneur, die zijn vader was: schoonbroer 
van koning Philips VI van Frankrijk, schoonvader van keizer Lodewijk IV van 
Beieren en van koning Edward III van Engeland, spil van de Nederlandse po
litiek als eminent vertegenwoordiger van zijn Engelse schoonzoon in de be
ginfase van de Honderdjarige Oorlog. Ook Willem IV trouwde een voorname 
dame, hertogin Johanna van Brabant, erfdochter van dit grote vorstendom. 
Een mooie toekomst leek voor hem weggelegd. In het oog van de geschied
schrijving heeft hij gefaald; in dit opstel is het niet de plaats op andere misluk
kingen in te gaan. In 1337 was hij op jonge leeftijd, 19 jaar oud, tot de grafe
lijke waardigheid gekomen. Zijn regering heeft maar acht jaar geduurd, een 
korte tijd, die hij bovendien gebruikte of misbruikte, voor privé-kruistochten 
naar het H. Land en de Oostzeelanden. In het jaar van twee onderschatte 
krijgstochten tegen Utrecht en naar Friesland, sneuvelde hij op 26 september 
1345. Hij was toen pas 27 jaar oud, als zijn vermoedelijke geboortedatum 1318 
juist is. Een jongeman? Volgens onze begrippen beslist wel, maar dachten de 
middeleeuwers, die gewend waren aan een kortere levensduur, er ook zo 
over? In ieder geval voerde hij een bewind, waarin hij zich niet heeft kunnen 
ontplooien; misschien schoot ook zijn kundigheid tekort. In de belegering 

30) Rutgers, Jan vanArkel, 36. 
31) H. P. H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden (Utrecht-Antwerpen, 1965) 122. 
32) J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (Nijmegen, 1957) 107. 
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van Utrecht heeft hij zich in ieder geval misrekend. 
Op typerende manier staat in tegenstelling tot deze Orlando furioso zijn oom 
Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, de beroepssoldaat, een beproefd 
krijger, voorzichtig, koopbaar als de condottiere, die hij dan ook was. Het is 
opnieuw Huizinga 33) die hem typeert als de nuchtere realist, die in zijn tijd al 
de reputatie genoot door de schone schijn van de ridderlijke franje heen te 
prikken. Spottend spreekt de dichter van het gedicht De eed van de reiger, - de 
reiger was het hoofdgerecht van een maaltijd waarop de aanwezige ridders 
hun nauwelijks gemeende kruistochtsgeloften aflegden - zijn hoon uit over 
hun voze gesnoef: In de kroeg met wijntje en Trijntje zijn wij helden, maar als wij 
in het veld voor de vijand staan, ja, dan zouden wij ons liever verstoppen. Een vrij
heid die de dichter zich nooit had gepermitteerd zonder instemming van deze 
adellijke cynicus. Want dat was Jan van Henegouwen! Bij dezelfde gelegen
heid belooft hij dat hij dien heer zou dienen, van wien hij 't meest aan geld en goed 
te wachten had 34). In het werkelijke leven handelde hij niet anders. Zijn broer 
Willem III beloonde hem met een zelfstandige heerlijkheid in zijn graafschap 
Holland. Gelukkig stierf Beaumont zonder erfgenamen en zonder nadelige 
gevolgen van deze goedgeefsheid. In de veldtochten van 1345 naar Utrecht en 
Friesland liet de oom van de graaf zich goed betalen volgens vooraf gestelde 
voorwaarden, al had hij moeite zijn geld te krijgen door het sneuvelen van de 
onbezonnen Willem IV. En wel heel treffend was zijn optreden bij de slag van 
Crécy in 1346, wanneer hij het pand van de verdwaasde koning Philips VI bij 
de teugel neemt en van het slagveld wegleidt naar een niet heldhaftige, maar 
wel veilige toekomst 35). Was hij een uitzondering? Misschien niet in zijn gea
dopteerde woongebied Holland, maar wel in de Franse omgeving, waar hij ei
genlijk thuis hoorde. Want een Fransman, als wij deze anachronistische term 
mogen gebruiken, dàt was deze Henegouwer, die wij ten onrechte soms voor 
„een nuchtere kaaskop" verslijten, al was hij dan o.a. heer van Schoonhoven. 
Hoe was aan de andere kant de mentaliteit van de burgers, m.n. van de 
Utrechters? Stelden dezen de burgervrede tegenover de ridderkrijg 36)? Wat 
waren de leidinggevende Utrechtse patriciërs voor lieden? Jammer genoeg is 
er weinig over hen geschreven, in tegenstelling tot de vele verhalen over het 
doen en laten van al of niet vrome geestelijken en over de faits et gestes van 
de adel. De burgerij, hoe deftig ook, kwam achteraan. En over de andere in
woners van de steden is het materiaal nóg schaarser. Toch kunnen wij ons een 
beeld vormen, al is dat wat onvolledig. De Utrechtse patriciërs van de 14e 
eeuw waren rijk, zeer rijk. Hoe somber sommige geschiedschrijvers ook mo
gen doen over de economische crisis van de 14e eeuw, voor het Sticht Utrecht 
gaat dit niet op, integendeel. De geleidelijke ontginning van de uitgestrekte 
veenmoerassen om de stad schiep een nieuwe welvaart. De eigenaars van dit 
grote agrarische gebied, merendeels Utrechtse burgers, verdienden goed geld 
aan de exploitatie van hun nieuwe bezittingen. Daarbij kregen de Utrechtse 

33) Ibidem, 79 en 93-94. 
34) Ibidem, 94. 
35) J. Froissart, Chroniques (Parijs, 1969) 98. 
36) Aan F. W. N. Hugenholtz, Ridderkrijg en burgervrede (Haarlem, 1959) ontleen ik in dank 
deze tegenstelling. 
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markten een verse impuls door de bevolkingstoename binnen en buiten de 
stad. Het hele bestaande stratennet van de stad werd herzien, nieuwe straten 
werden aangelegd en er werd een begin gemaakt met de bouw van de vele im
ponerende stenen grachtenhuizen. Van de financiële hausse getuigden ook de 
bouw zowel van de Domtoren, 1321-1382, als van de Dom zelf. Tenslotte 
werd sinds 1318 een nieuwe borchwal aangelegd 37); ik kom op dit punt nog 
terug. 
De patriciërs, die de stadspolitiek beheersten, hadden behalve hun grote 
stadshuizen nog op andere plaatsen binnen de stad grond in eigendom, maar 
ook op het platteland lagen hun goederen, meestal leengoederen. Er was tus
sen de landadel, een weinig talrijke groep, en het stadspatriciaat weinig on
derscheid, zeker niet in de latere middeleeuwen, toen de laatste „heerlijk" 
goed op het platteland kreeg. De heren waren niet alleen rijk en machtig, zij 
waren ook voornaam; onder hen treffen wij verschillende ridders aan: Jacob 
van Lichtenberg (1313), Johan van Lewenberch (1339), Frederik van Draken-
borch (1343) 38). We mogen rustig veronderstellen dat hun ridderlijke levens
stijl uiterlijkheid was en bleef, niet meer dan een toeneming van hun prestige 
door het voeren van een wapen en andere franje. Ridders, die bezield door 
heilige idealen de strijd met het kwaad en de kwaden gingen aanbinden, wer
den deze grondbezitters en geldschieters nooit. 
Niet minder belangrijk in het stedelijk leven waren de leden van de gilden, die 
reële politieke macht bezaten en die het in deze gunstige jaren voor de wind 
ging. Met de patriciërs vormden zij de ruggegraat van de stad, figuurlijk, maar 
ook letterlijk: de grote stenen huizen van de patriciërs lagen langs de hoofd
straat, de Oudegracht; de ambachtslieden hadden hun zgn. kameren in de tal
rijke zijstraatjes. Ook vormden zij het stadsleger onder aanvoering van de 
raadsleden. Beide groeperingen vormden aldus de kern van de stedelijke ge
meenschap, die zij naar buiten verdedigden ook. Derde in het conflict tussen 
de graaf van Holland en de stad Utrecht was bisschop Jan van Arkel. Willem 
IV hield vast aan de fictie, dat de bisschop geen partij was in het geschil. Deze 
redenering kan best sluitend gemaakt worden: het stadsbestuur van Utrecht 
had zijn leenmannen en zijn aanhangers uit de raad gezet; de heren hadden 
zich daarover bij hem beklaagd en graaf Willem IV trad nu voor hen in het 
strijdperk. Toch is het duidelijk, dat bisschop Jan niet onverschillig kon blij
ven voor Utrecht, onse stat, zoals hij voortdurend zegt. Zijn broer, Robert van 
Arkel, die hij eind februari als regent had achtergelaten bij zijn vertrek naar 
Grenoble om daar zuinig te gaan leven 39), nam dan ook de verdediging van 
de stad op zich. Bisschop Jan was vastbesloten zich te ontdoen van de Hol
landse bevoogding en van de adellijk-patricische oppositie. Het Lichtenber
ger stadsbestuur stond hem in dit streven ter zijde. Gesterkt door de lands-
heerlijke steun had de raad de Gunterlingen uit hun midden verwijderd. Nu 
moest de stad de eerste klap opvangen. 

37) Blijkens een ietwat cryptische zijdelingse notitie in het Liber albus, Muller, Rechtsbronnen 
stad Utrecht, I, 54. 
38) Register der overheden en leden van de Utrechtsche halije der ridderlijke Duitsche Orde (Utrecht, 
1899)CV-CIX. 
39) Rutgers, Jan van Arkel, 35, aan wie ook voor het relaas van het beleg veel dank verschuldigd 
is. 
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Blijde van het type ..biffa' 
reconstructie uit Viollet 
ie Duc, Dictionnaire du 
Mobilier Français. 

De onderneming door graaf Willem IV werd grondig voorbereid. Vóór zijn 
vertrek naar Pruisen, half december 1344, had Willem het besluit genomen de 
stad Utrecht te belegeren, waartoe op 6 februari 1345 de eerste voorbereidin
gen werden getroffen met de inrichting van een werkplaats in Dordrecht, 
waar de belegeringsmachines gebouwd zouden worden 40). Toen Willem IV 
op 30 maart 1345 terugkeerde in zijn Henegouwse residentie Valenciennes 
was de bouw van de belegeringswerktuigen al aardig opgeschoten. Dordrecht 
was in dit voorjaar een druk verzamelpunt van materialen en later ook van 
mensen voor de twee grote ondernemingen tegen de stad Utrecht en tegen 
Friesland. Vooral de voorbereiding van de belegering was tijdrovend door de 
lange tijd, die nodig was voor de vervaardiging van de belegeringsmachines, 
die engienen zoals de rekeningen hen met een verzamelterm aanduiden. De 

40) Hamaker, Rekeningen, III, 477: Item ghegheven Godscale heren Heynenzone, alse van 1 tord-
recht, daer men die engienen (de blijden), tgheschot, yserwerc, spaden, breecbijlen ende alle andere 
provanchy in antierde ende daer die meesters ende die tymmerliede nachts in laghen, van 14 weken . 
Op 8 mei vertrok het transport naar IJsselstein; terugrekenend komt men op 6 februari als de dag 
waarop het arsenaal in Dordrecht betrokken werd. 

47 



leiding van het werk had meester Colaerd van Kennoet, die terzijde gestaan 
werd door meester Bollaerd en meester Mechiel uter Haghe 41). Zij hadden 
26 tymmermans ende arbeyders tot hun beschikking, die vier blijden bouwden. 
Gemakshalve kan men een blijde het beste omschrijven als een grote balk, 
die om een as draaide op ongeveer 2/3 van zijn lengte. Aan het langste deel 
hing de blideborse, een grote leren buidel, waarin vooral stenen, maar ook an
dere projectielen gelegd konden worden. De bizar aandoende inhoud be
stond uit bijenkorven, kadavers of andere minder smakelijke voorwerpen, die 
bedoeld waren om wonden te veroorzaken of besmettelijke ziekten. Behalve 
de blijden werden in de werkplaats nog andere belegeringstoestellen ge
maakt, m.n. horden voor de nodige palissaden, targyen, schilden, die wel niet 
voor de soldaten bedoeld waren omdat die hun eigen uitrusting verzorgden 
42). De ribauden, grote handbogen, waarvan in de rekeningen sprake is, wer
den niet tot de belegeringsmachines gerekend 43). Jan de mesmaker maakte 
twee ramshovede, ijzeren koppen voor de stormrammen 44). Een smid, Jan 
van Zanten leverde de sloten en de sleutels voor den tuun — daer men die en-
gienen in tymmerden 45); een vooruitziend beleid om nu al de omheining te 
vervaardigen waarin tijdens het beleg de engienen in elkaar gezet konden wor
den binnen een veilige bescherming. Tenslotte werden naar Dordrecht grote 
hoeveelheden pijlen aangevoerd, die elders waren gekocht of ter plaatse ge
maakt; meester Pieter den armbostier van de Bossche leverde 8000 gheschutte en 
meester Harman den armbostier tot Utrecht, voor wie winst blijkbaar zwaarder 
woog dan burgerzin, verschafte eveneens 8000 pijlen. De overige 15000 wer
den ter plaatse gemaakt en gevederd 46). Aan de grote hoeveelheden spaden, 
bijlen, spijkers, huiden, planken en andere materialen voor de timmerlieden 
en smeden wil ik nu voorbijgaan. Het bleef niet bij de fabricage van dit 
oorlogstuig; de bondgenoten en vanzelfsprekend de eigen onderdanen leen
den uit eigen bezit een aantal werktuigen. Meester Voppen uit Den Briel ver
zorgde met 16 upperlieden en één timmerman de demontage, het vervoer, de 
bewaking en de opbouw van „zijn" blijden 47). Uit Nijmegen kwam meester 
Steven van Gelre met 22 timmerlieden en andere werkers die hetzelfde deden 

41) Hamaker, Rekeningen, III, 476, 479-480. Over alle uitgaven en inkomsten voor, tijdens en na 
het beleg zijn wij redelijk goed ingelicht door de overgeleverde en gepubliceerde rekeningen en 
wel door 1. De derde rekening van Florans van der Boechurst, rentmeester en baljuw van Amstel-
en Waterland, 1344-1345 (Hamaker, Rekeningen, I, 312); 2. Eerste rekening van Gheret Heynen-
zoon, rentmeester van Noordholland, 1343-1344 (Hamaker, Rekeningen, II, 3). Tweede rekening 
van Gheret Heynenzoon (Hamaker, Rekeningen, II, 110); 3. Derde rekening van Heynric den Ro
de, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, 1345-1346 (Hamaker, Rekeningen, II, 492); 
4. Rekening van Ysbout,'s graven klerk, 1344 (Hamaker, Rekeningen, III, 261); 5. Rekening van 
Jan meester Lamszoon wegens krijgsbehoeften inden Stichtschen oorlog, 1345 (Hamaker, Reke
ningen, 111,455). 
42) Hamaker, Rekeningen, III, 476. 
43) Voor de ribauden werden gemaakt 12 piec-ysere, die doer die ribaude ginghen, — 42 glavie-
yseren, (en)500 rollen, Hamaker, Rekeningen, III, 471-475. Het Middelnederlands Woordenboek van 
Verdam spreekt vagelijk van ribaude als steenwerper. Volgens Glossarium artis, 1 (Tubingen, 
1977) 177, is een ribaude echter een grote handboog, die vanuit een vaste positie - op een bok, 
een toren of een wagen - gebruikt werd. 
44) Hamaker, Rekeningen, 111,472. 
45) Ibidem, 476. 
46) Ibidem, 475 en 477. 
47) Ibidem, 478-479. 
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voor de bilden ende die katte van Ghelre 48); een katte was een rijdend dak, 
waaronder soldaten zich konden verschuilen om veilig voor projectielen een 
muur te kunnen naderen. We weten elders uit de rekeningen dat hiertoe een 
stormram was gebouwd 49). Uit Geertruidenberg, dat toentertijd een Hol
landse stad was, kwamen een grote en een kleinere blijde met bovendien nog 
een tweede katte, waarvoor meester Wouter Poppenzone verantwoordelijk 
was 50). Jammer genoeg worden in de rekening alleen de uurlonen vermeld, 
maar niet hoeveel blijden naar Utrecht werden vervoerd; zodoende weten wij 
alleen dat uit Geertruidenberg twee blijden kwamen en dat vier machines 
speciaal gemaakt werden. Alleen Beka geeft een aantal van 13 magneten, daer 
hi [Willem IV] daghelix mede aen die stat lach 51). Veel was het niet, wat de 
graaf aan belegeringsmachines in het veld bracht, ook al moeten wij hier nog 
een onbekend aantal hbauden bij optellen 52). Utrecht was een grote stad: de 
omtrek van de muren bedroeg 3,5 kilometer, een te grote lengte om met dit 
kleine aantal werpmachines te bestrijken. Waarom was de graaf zo zuinig ge
weest? Geldgebrek? Het maken, opstellen en afbreken was een tijdrovende 
en dure bezigheid, ook al ging het om geleende blijden. Waarom trouwens 
kwamen uit andere Hollandse steden geen blijden, die deze mogelijk best be
zeten hebben? Tegen deze veronderstelling pleit dat men wel een blijde en 
een katte uit Nijmegen ging halen, overigens op eigen kosten. Misschien was 
het toch een gebaar van de jonge hertog Reinoud III van Gelre? Vermoede
lijk heeft de luchthartige graaf de sterkte van de Utrechtse verdedigingswer
ken onderschat: de blijden kwamen allen uit de omgeving van Dordrecht. 
Overigens kunnen zuinigheid, of wie weet, hooghartige gevoelens van een ca-
valerist over de artillerie een rol gespeeld hebben. Verbazing wekt het ontbre
ken van evenhoghen, belegeringstorens, die gebruikelijk waren bij alle belege
ringen; dit toch kan weer wijzen op een zonnig optimisme, dat de muren van 
Utrecht het bijbelse voorbeeld van Jericho zouden volgen. Tenslotte blijkt 
ook niet uit de zeer gedetailleerde opsomming van krijgsbehoeften, dat werk
tuigen en materialen waren aangeschaft om daarmee de gracht te dempen; dit 
was nodig om dicht bij de muur te komen. 

Pas in een later stadium ging graaf Willem zich met de voorbereidingen bezig
houden, die hij vóór zijn vertrek naar Pruisen had bevolen: op 30 maart 1345 
was hij weer in Valenciennes 53). Tijdens zijn verblijf en gedurende zijn reis 
door het Rijnland zou hij de laatste hand gelegd hebben aan het bijeenbren
gen van een strijdmacht, die zowel tegen Friesland als tegen de stad Utrecht 
bedoeld was. Wij kunnen dit afleiden uit de omvang van het leger dat Beka 
stelt op het onwaarschijnlijke getal 28000 man en 1300 ridders 54). De neiging 
getallen te overdrijven leidt bij een andere kroniekschrijver zelfs tot een aan-

48) Ibidem, 479. 
49) Ibidem, 472. 
50) Ibidem, 479. 
41 ) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed., 230. 
52) Ibidem. 
53) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
54) Joh. de Beka, Chronica, A. Buchelius, ed. (Utrecht, 1643) 118. Is dit aantal overdreven 
hoog, zoals Waller Zeper meent? Het is moeilijk te zeggen; waarschijnlijk wel, hoewel de overi
gens goed ingelichte Luikse kanunnik Hocsem een soortgelijk aantal opgeeft, Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, 255, noot 5. 
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tal van 150.000 man 55). In ieder geval betrof het een omvangrijk leger, dat 
ook wel in staat was de stad goed in te sluiten. 
Hoe sterk was de tegenpartij, de burgerij van Utrecht en - op de achtergrond -
de bisschop? In het open veld hadden zij snel het onderspit gedolven, maar 
zelfs een betrekkelijk gering aantal kon een stad verdedigen tegen een over
macht als bepaalde voorwaarden vervuld waren. Een eerste eis was de goede 
toestand van voldoende hoge en sterke verdedigingswerken, die bestand wa
ren tegen de gangbare belegeringsmethode. Hoe goed waren de verdedigings
werken op hun doel berekend anno 1345? Het is moeilijk een beeld te krijgen 
bij gebrek aan gegevens, omdat de stadsrekeningen pas in 1402 beginnen en 
door het gemis aan archeologische onderzoeksresultaten. Ook is nog geen 
studie gemaakt van dit onderwerp, hoe boeiend ook, op enkele uitzonderin
gen na. Uit de bestaande litteratuur krijgen wij het volgende beeld als een 
voorlopige schets van de situatie tijdens de belegering. Het uitgebreide 
grondgebied van de stad, dat een oppervlakte besloeg van 375 hectaren, was 
omgeven door een buitengracht, waaruit een hoge wal oprees, die licht glooi
end de beklimmingsmogelijkheden via ladders bemoeilijkte. De omvang was 
ongeveer 3,5 kilometer. Het is mogelijk dat er al een bakstenen muur bestond 
56). In dat geval was deze muur zeker niet massief: twee of op sommige plaat
sen drie rijen van naast elkaar geplaatste tongewelven vormden de steun van 
de zware bakstenen bekleding. Deze structuur is nog te zien aan het restant in 
het plantsoen van het Lucasbolwerk zonder de verdwenen buitenzijde. De 
verticale muur kan men zien aan weerszijden van het 16e eeuwse bolwerk 
Zonnenburg. Strikt genomen was dit systeem een combinatie van muur en 
aarden wal, omdat de reeksen opeengestapelde dwarsbogen volgestort waren 
met aarde. Aan de binnenzijde liep de grondmassa glooiend af. Deze con
structie was niet alleen relatief goedkoper dan een totaal bakstenen muur, 
maar ook doeltreffender: stormram of blijdensteen werden in de aarde ge
smoord. Ook het ondermijnen was moeilijk. 

De zwakke punten in de omwalling waren de poorten. Op dat moment waren 
het mogelijk vier stenen bouwwerken, die met de voornaamste wegen corres
pondeerden. In het oosten lag de Wittevrouwe- of Gelderse poort, die uit 
twee gedeelten bestond. Aan de landzijde stond een zware buitenpoort. Be
zweek deze, dan kon het garnizoentje de houten brug vernielen en zich daar
na terugtrekken op de hoge torenachtige binnenpoort. Aan de noordzijde be
vond zich de Weerdpoort, aan de weg langs de Vecht naar Amsterdam, een 
massief complex met twee zware ronde torens, maar zonder buitenpoort. Een 
houten brug vormde de oeververbinding over de Stadsbuitengracht. De 
Weerdpoort sprong buiten de lijn van de wal uit aan de verbindingskom van 
Oudegracht en Singel. Dit naastgelegen stadskanaal kon afgesloten worden 
met een valhek. De voorstad van de Bemuurde Weerd bestond nog niet; de 
huizen van deze zwak ommuurde uitbreiding vormden in latere tijd steeds een 

55) Chronica de Trajecto, in: Matthaeus.^/jafecta, V, 358. 
56) Een samenvatting vinden wij bij E. J. Haslinghuis, De nederlandse monumenten van geschiede
nis en kunst, I. De provincie Utrecht, Ie stuk, de gemeente Utrecht, Ie aflevering ('s-Gravenhage, 
1956) 41, met als voornaamste bron: G. G. Calkoen, 'Aantekeningen omtrent de verdedigings
werken en de verdedigingsmiddelen der stad Utrecht van 1122 tot 1795', Hs. in de bibliotheek 
van GAU. Volgens Haslinghuis bestond de muur al in 1345. 
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Gezicht op de Catharijnepoort uit het noordwesten met de brug en de twee torens aan de westzijde van 
de singelgracht, (15e eeuw). Tekening naar een gewelfschildering in de Jacobikerk, te voorschijn geko
men tijdens restauratiewerkzaamheden, 1885, GAU, Top. Atlas. 

Foto Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

gevaar, wanneer aanvallers zich in de woningen genesteld hadden en al te 
dicht bij de muren een veilig dak boven hun hoofd hadden. De westelijke toe
gang naar Holland toe liep door de Catharijnepoort, misschien de sterkste 
poort, met een soliede hoofdgebouw, een voorpoort met twee torens en een 
houten brug. Aan de zuidzijde tenslotte lagen de dubbele Rodetorenpoorten 
aan weerszijden van de Oudegracht met vier torens, maar zonder voorge
bouw en zonder beweegbare brug. Van de torens weten wij alleen met zeker
heid dat de Smeetoren in 1145 bestond, dankzij de bewaarde fundatiesteen. 
Twee andere torens, de Bollaerts- en de Bijlhouwerstoren, kunnen al in 1345 
bestaan hebben, zoals Haslinghuis beweert 57). Zijn datering van de Servaas-
en de Plompetorens betwijfel ik: deze gebouwen hangen immers samen met 
de aanleg van de Nieuwegracht, die in 1391 voltooid werd en aan de noord
en de zuidzijde onder deze torens doorliep. 
Concluderend krijgen wij de indruk dat de verdedigingswerken sterk genoeg 
waren. Ook al weten wij niet met stelligheid hoe de omwalling er uitzag, toch 
was het een stelsel, dat in ieder geval beschikte over een buitengracht, een 
wal, vier poorten enen aantal torens. Het is tekenend, dat graaf Willem waar
schijnlijk geen bestorming heeft ondernomen. Een andere factor was belang
rijker: de stad Utrecht was volledig geïsoleerd. Geen naburige landsheer zou 
haar te hulp komen; de hertog van Brabant was de schoonvader van graaf 
Willem en de jonge vorst van Gelre bevond zich onder de belegeraars. Ook 
een groot deel van de Stichtse plattelandsadel was op de hand van de Hol
landse graaf, die van velen van hen de leenheer was. De belangwekkende 
vraag wie deze heren waren en of zij het merendeel van de Utrechtse landadel 
vormden, is nog niet beantwoord. Waller Zeper 58) noemt geen namen behal
ve van Jan van Arkel, de halfbroer van de bisschop, die nu uitgerekend geen 

57) Ibidem. 
58) Waller Zeper, ia« van Henegouwen, 255. 
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Utrechts edelman was. Rutgers geeft meer personen 59): Arnoud en Otto van 
IJsselstein, Zweder van Montfoort, Zweder en Gijsbrecht van Abcoude, 
Splinter van Nijenrode en Ernst van Wulven. Deze lijst wordt afgerond door 
Beka's Chronicon auctius 60), die hierbij voegt Gijsbrecht van Sterckenburch, 
Jan Broechusen, Hendrik van Vianen en Vrederic Uten Hamme. Bovendien 
waren er enige burgers van Utrecht die ook bezit op het platteland hadden; ik 
wil deze nu buiten beschouwing laten. Gewichtig is immers alleen de vraag of 
deze stellingname een contrast tussen stad en platteland inhield. Deze vraag 
is niet te beantwoorden, zolang er geen overzicht bestaat van edelen en/of 
grondbezitters uit dat jaar met alle bekende persoonsgegevens. Ook vermoed 
ik, dat de stad Utrecht meer adellijke of grondheerlijke vijanden had dan in 
de bronnen vermeld staan. In ieder geval hadden zij als hun tegenstanders de 
drie machtigste heren uit het Sticht, de heren van Abcoude, Montfoort en 
IJsselstein, ieder bezitter van een eigen stadje. Niet-Utrechts waren vergelijk
baar machtige Hollandse edelen, de heren van Vianen en Van Arkel. De an
dere waren eenvoudiger lieden met een simpel kasteel, meestal een woonto
ren maar samenwerkend onder elkaar of met de graaf van Holland. Nu wordt 
duidelijk om welke redenen de stad Utrecht bezwaar maakte tegen Hollandse 
leenmannen binnen haar muren: Splinter van Nijenrode b.v. was Hollands 
leenman èn tegelijk bezitter van een strategisch gevaarlijk kasteel. Ik kom op 
zijn bijdrage nog terug. 

Op 30 april 1345 was Willem IV in Bergen op Zoom, waar volgens Waller Ze
per de plannen voor de belegering gesmeed werden 61). Maar uit de rekenin
gen blijkt dat al vóór 's graven vertrek op 14 december 1344 opdracht was ge
geven tot de voorbereidingen, die op 6 februari 1345 waren gestart met de 
bouw van belegeringsmachines 62). Juister is daarom de constatering, dat de 
oorlogstoerusting in een tweede fase kwam door het bijeenbrengen van een 
strijdmacht. Hiertoe moest graaf Willem heel wat reizen maken, naar Gelre 
en het Rijnland, naar Zuidholland en tenslotte naar Zeeland 63), om vandaar 
naar Dordrecht, de centrale vergaderplaats, te vertrekken waar hij op 8 juni 
afscheid nam van gravin Johanna, na drie dagen lang de laatste voorbereidin
gen te hebben getroffen. Het lang bewaarde geheim, dat deze massale oor
logstoerusting niet de Friese „rebellen" maar de Utrechtse burgers gold, 
werd nu onthuld. Item des selves woensdachs, 8 daghe in Junio, soe voer mijn 
here [graaf Willem! van Dordrecht met al sinen gewapenden volke om voer 

Utrecht te trecken, ende bleef voer die stat van Utrecht 64). Zijn paarden liet 
hij achter; tijdens deze veldtocht werden zij overgebracht en gestald in Geer-
truidenberg 65). Omdat voer zowel varen per schip als rijden per paard kan 
betekenen, tasten wij in het duister over de wijze waarop hij zijn leger ver
plaatste. Had de graaf alleen zijn strijdrossen, zware paarden in staat om de 

59) Rutgers, Jan van Arkel, 31, 37, 39-40. 
60) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed., 230. 
61 ) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 254. 
62) Hamaker, Rekeningen, III, 477. 
63) De rekeningen lichten ons uitvoerig over deze reizen in, waarvan ik de details wil besparen: 
Hamaker, Rekeningen, III, 401, 402, 430 en 431. 
64) Ibidem, 430-431. 
65) Ibidem, 402. 
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geharnaste ridders te dragen, achtergelaten om op echt ridderlijke wijze op 
lichtere naarden naar Utrecht te draven? Of had hi' de langzamere maar 
goedkopere en veiligere weg gekozen per schip? Modern vertaald: had hij 
met zijn leger de trein genomen of de auto? Een open vraag dus. Alleen van 
de engienen, de blijden en de andere machines weten wij dat zij gedemonteerd 
en begeleid door een groot aantal timmerlieden en andere vaklieden in zes 
grote schepen van Dordrecht naar IJsselstein werden gevoerd. Vanuit dat 
stadje ging het zware materiaal per wagen naar Utrecht 66). Heda verhaalt 
dat de graaf de Utrechters tweemaal versloeg op de Marendijk tussen Mont-
foort en Utrecht, mogelijk bij een voorhoedegevecht. Daarna vestigde hij 
zich in de gebouwen van het Duitse huis, voluit het klooster van de Duitse 
Orde 67). De overste van dit klooster, de landscommandeur, had tijdig met 
zijn tilbare bezit en het vee de wijk naar de stad kunnen nemen. Het stadsbe
stuur liet de gebouwen verwoesten om niet zo vlak bij de muur, op de plaats 
van het tegenwoordige Academische ziekenhuis ongeveer, de vijand in een 
stevig gebouw te hebben 68). De poorten waren gesloten. Het beleg was be
gonnen. Leiding in de stad had Robert van Arkel, de broer van bisschop Jan, 
die hem als regent had achtergelaten. Zijn eerste daad was, heel verstandig, 
een boodschapper naar zijn broer te zenden, die in Grenoble woonde om zich 
de kosten van een hofhouding te besparen. 

Het beleg zelf was een anti-climax na alle uitgebreide voorbereidingen, om
dat er betrekkelijk weinig gebeurde. Wij kunnen ons voorstellen, dat de vro
lijke aanblik van het Hollandse tentenkamp voor de belegerden een minder 
prettig gezicht was. Iets verderop stond de werkplaats, de tuyn, waar de blij
den in elkaar werden gezet, die spoedig voor de muren werden opgesteld om 
stenen en andere projectielen binnen de stad te slingeren. Merhet kleine aan
tal werpmachines kon niet veel kwaad aangericht worden: alleen de kerk van 
St. Marie, die vlak bij de muur lag, werd beschadigd, evenals enige huizen 
69). Op 7 juli arriveerde Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, oom van 
Willem IV, met 220 wapentueren en vele ridders en knapen uit Henegouwen. 
De steun van deze beproefde en bekwame krijger, een van de vooraanstaande 
ridders van zijn tijd, was een aanwinst. En weer ging de tijd voorbij. Er is geen 
zekerheid te verkrijgen of de Hollandse troepen een bestorming waagden. Er 
is eigenlijk maar één eigentijds verhaal, dat ter plaatse geschreven is door de 
vage kroniekschrijver Jan van der Beke 70): de graaf egregiam civitatem ad sex 
hebdomadas cum tredecim mangenis instantissime lacessivit 71): de graaf bescha
digde de mooie stad zes weken lang op verschrikkelijke manier met 13 blij
den. Beka's Chronicon auctius voegt hieraan toe: Ende hij [de graaf] rechte op 
XIII magnelen, daer hi daghelix mede an die stat lach, ende daer toe ribaude ende 

66) Ibidem, Ali-All. 
67) Willem Heda, Historia episcoporum ultraiectensium, A. Buchelius, ed. (Utrecht, 1643) 242. 
68) A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum (Leiden, 1703) 570, uit een door hem gepubli
ceerde, maar verder onbekende kroniek. 
69) Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 256, aan wie wij ook het verdere verslag van de belege
ring danken. 
70) J. Romein, Geschiedenis van de Noordnederlandse geschiedschrijving in de Middeleeuwen 
(Haarlem, 1932). 
71) Beka, Chronica, A. Buchelius, ed. 
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menigherhande engiene, daer hi die stadt mede stormede ende moyede. Die van 
binnen maecten, daer tegens instrumenten, daer si die vianden meenlike mede 
keerden van hare poerten ende mueren, ende scoten met pilen veel wapentuers, die 
onbehoet der stadt te na quamen 72). Willem zelf werd 's nachts door zijn voet 
geschoten door een oplettende Utrechtse boogschutter, toen hij in een bootje 
met anderen probeerde de diepte van de gracht te peilen. Hevig bloedend 
werd de graaf naar zijn tent gedragen. Heeft deze ervaring hem van een bloe
dige bestorming weerhouden? Waarschijnlijk wel, vooral omdat het overste
ken van het water en de beklimming van de wal een riskante zaak was. De rid
derlijke beroepssoldaten waren niet bereid hun leven te wagen, zeker niet 
wanneer de tijd hen in de kaart speelde. Weinig belegeraars ondernamen een 
doldrieste stormloop op een stad, waarvoor hun leger, merendeels ruiters, 
trouwens niet geschikt waren. Evenals anderen maakten de Hollanders het 
zich gemakkelijk en wachtten af. Het volgende jaar sloeg koning Edward III 
van Engeland met een heel wat sterkere strijdmacht het beleg voor Calais, dat 
bijna eenjaar kostte voordat de stad zich uitgeput overgaf. 
Zo was een zeker evenwicht bereikt. De Hollandse troepen hielden het vuur
tje warm, bestookten af en toe de stad, maar lieten het daarbij. Voortdurend 
werden hun voorraden aangevuld, zoals de rekeningen uitgebreid weergeven; 
de hoeveelheden koeien, schapen, haring, bokking, zalm, bier en wijn die 
moesten worden aangevoerd, waren aanzienlijk. Wie iets wil weten over de 
ravitaillering van een 14e eeuwse strijdmacht, kan in de rekeningen zijn hart 
ophalen. Voor ons doel zou het alleen een indicatie van de omvang van het le
ger zijn, als de sleutel tot dit raadsel, de dagelijkse consumptie van de krijgers, 
maar aanwezig was. Centrum van aanvoer en opslag was het gunstig gelegen 
kasteel Nijenrode bij Maarssen. Splinter van Nijenrode was, evenals zijn va
der Gijsbrecht voor hem, leenman van de graaf van Holland. In 1329 was hij 
beleend met dit bezit, waartoe hij zijn kasteel als „open huis" beschikbaar 
stelde 73). Het gebruik, dat de vijand hiervan maakte, bewijst hoe juist de 
handelswijze van de Utrechters was in 1344, toen zij burgers, die vreemde 
vorsten aanvaardden als leenheren, niet tot het stadsbestuur toelieten. Splin
ter van Nijenrode die niet door deze maatregel getroffen werd en trouwens 
nergens bij name wordt genoemd, was vermoedelijk geen Utrechts burger en 
als zodanig niet grijpbaar. 

Ongeveer half juli kwam bisschop Jan terug uit Grenoble. Hij was geen partij 
in het conflict tussen de graaf en de stad, evenmin als Jan van Henegouwen, 
heer van Beaumont; deze bemiddelde tot een bestand, dat op vrijdag 22 juli, 
het feest van St. Maria Magdalena, werd afgekondigd. Hoewel door de eigen
tijdse bronnen gesproken wordt over een vrede, was het in feite een vredes-
toestand in afwachting van een definitief verdrag. Nog op dezelfde dag ver
trok Willem IV 74). Hoe was de inhoud van de overeenkomst? 75). Vierhon-

72) Beka, Chronicon auctius, A. Matthaeus, ed. 
73) E. B. F. F. Wittert van Hoogland, Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhofsteden 
en heerlijkheden (2 dln; 's-Gravenhage, 1909) I, 643-644. 
74) Hamaker, Rekeningen, III, 431. 
75) Naar het afschrift van het Memoriale Tylmanni, kopieboek van charters, 1248-1492, GAU, 
Stad,I, 32, fol. 48-49. 
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Aanhef van het zoen-
verdrag, dat Jan van 
Henegouwen, heer 
van Beaumont, op 22 
juli 1345 bemiddelde 
tussen Willem IV en 
de stad Utrecht; af
schrift in het Memori-
ale Tylmanni. GA U. 
Gemeentelijke Foto-
dienst Utrecht. 
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derd burgers van Utrecht m ijdelen rocken, ongeghordt, bloetshoefts ende baer-
voet zouden Willem IV om vergeving vragen wegens de broiken, overtredingen 
tegen de graaf, en zich in de toekomst van mysdaet onthouden. Dit was geen 
overgave. Heer Hendrik van Rijn, proost van St. Jan te Utrecht, ende zijn 
vriende, die toevallig buiten de stad vertoefden, uit de stad waren gezet, of 
goederen hadden verloren terwille van de Hollandse graaf, zouden in de stad 
terugkeren. Zij zouden tevens hun goederen en hun burgerrechten herkrijgen 
in de toestand van vóór het tijdstip dat zij de graaf manscap deden ende myt 
hem verzoenden. Let op het onderscheid in deze groep, waaronder allen die 
vóór de oorlog onder de stedelijke verbodsbepalingen waren gevallen, samen
gevat zijn mèt een aantal ballingen of vluchtelingen. Proost Hendrik van Rijn, 
die voor het eerst genoemd wordt was geen burger; voor hem gold alleen het 
herstel in zijn goederen en terugkeer in de stad. Verder waren er de gebruike-
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lijke bepalingen over de vrijlating van gevangenen, vrijwaring van alle voor
gekomen dood of verwonding, brand of plundering, herstel in de goederen, 
herstel ook van alle voorgaande vredesverdragen. 
Vóór St. Baafsdag, op 1 oktober, zouden de open gelaten punten geregeld 
worden. Het beleg was met een sisser afgelopen. De schade was betrekkelijk 
gering. Er waren volgens Waller Zeper binnen de stad 16 doden te betreuren. 
Van het Hollandse leger werden 40 man gevangen gemaakt; het aantal ge
sneuvelden is niet bekend. De vernederende voetval was pijnlijk en telde stel
lig zwaar, maar deze prijs was de Hollandse aftocht wel waard. Zeker, de 
Gunterlingen waren hersteld in de stad en met hen ook de Hollandse invloed. 
Hoe zou dat in de toekomst in de praktijk uitgewerkt hebben? Wij weten nu, 
wat de Utrechters in 1345 spoedig ook zouden weten, dat graaf Willem IV op 
26 september in Friesland het leven liet. De vraag of het stadsbestuur een her
nieuwd beleg mocht vrezen wordt daardoor al te fantastisch, omdat een der
gelijke kostbare krachtsinspanning niet snel herhaald kon worden. Is het ge
waagd een parallel te trekken met de afloop van het beleg, dat Maximiliaan 
van Oostenrijk in 1483 voor de stad Utrecht sloeg? De strijd had toen langer 
geduurd, de verliezen waren zwaarder geweest; ook de vredesbepalingen wa
ren harder. De stad had zich overgegeven, Maximiliaan trok binnen en kreeg 
recht op een zware schatting en de blijvende bezetting van de Catharijne-
poort 76). De zaken lagen nu anders: graaf Willem kreeg niet veel, maar juist 
wel het rechtsherstel van zijn Stichtse aanhangers, waartoe hij de stad Utrecht 
ontseyt had. Terecht merkt Froissart op dat graaf Willem zijn wil aan de stad 
had opgelegd en de burgers tot rede had gebracht 77). Had Willem de stad 
binnen moeten trekken en er een garnizoen achterlaten na zijn vertrek? 
Maximiliaan zou honderdvijftig jaar later dat wèl doen met weinig resultaat. 
Willem liet zijn aanhangers achter: dat had voldoende kunnen zijn. Ogen
schijnlijk was het Hollandse overwicht, sinds Floris V oppermachtig, hersteld. 
Willem kon tevreden zijn. 

Over de uitwerking van dit verdrag is zonder veel animo onderhandeld, de 
graaf was immers afwezig wegens zijn voorbereiding van de Friese veldtocht. 
Reeds daags na de bemiddeling van Jan van Beaumont op 23 juli 1345, be
loofde bisschop Jan aan de stad dat hij met Jan van Henegouwen geen vrede 
zou sluiten, geen geld zou besteden noch bemiddelen tussen de graaf van Hol
land en onse stad Utrecht zonder raadpleging van der vijftienen van den ghilden, 
of de meerderheid van dit verder onbekende college 78). De doorgaans goed 
ingelichte Luikse kanunnik Hocsem meent dat de bisschop in deze affaire 
niet van goeder trouw was tegenover de graaf van Holland en dat hij eerder 
een nieuwe oorlog zou beginnen dan meewerken aan een vreedzame regeling 
bij verdrag 79). Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat Hocsem, die 
door Utrechtse vrienden op de hopgte werd gehouden, niet zozeer de toe
komst voorspelt, zoals Waller Zeper meent, maar dat hij bekend was met de 
dood van Willem IV en de instorting van de Hollandse invloed in het Sticht. 

76) S. B. J. Zilverberg, De Stichtse burgeroorlog (Zutph en, 1980)65-67. 
77) Geciteerd door Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 257. 
78) GAU, Stad, 1,386. 
79) Geciteerd door Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 257, noot 4. 
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Na de afloop van het beleg en het sneuvelen van de Hollandse graaf stonden 
de Lichtenbergers, die het stadsbestuur beheersten, sterker dan ooit tevoren. 
Een kroniekschrijver, de anonieme samensteller van de „Vermeerderde Be-
ka", geeft een verwarrende beschrijving van de reactie van de bisschop en de 
stad 80). Volgens hem was er tussen de stad en de graaf een soene gemaakt die 
tot St. M aartensdag, 11 november zou duren, een wapenstilstand dus. Na 11 
november trad de bisschop tegen de Hollandsgezinde Stichtenaren op en ver
bande hen uit zijn gebied. Allen onderwierpen zich, behalve de heer van IJs-
selstein en Eernst van Wulven. Deze laatste verloor zijn kasteel, vlak bij de 
stad gelegen, onder Houten, dat op St. Ceciliadag, 22 november werd ingeno
men en verwoest. De bronnen spreken een andere taal. Op 22 juli was geen 
bestand gesloten, dat tot een bepaalde termijn duren zou. Jan van Beaumont 
had een zoen afgekondigd met o.a. de bepaling dat alle geschilpunten vóór 1 
oktober 1345 geregeld zouden worden. Deze voorwaarde is niet nagekomen, 
ondanks onderhandelingen zonder veel vaart omdat de graaf er geen tijd voor 
had. Een definitief vergelijk zou lang op zich laten wachten. Zeker heeft de 
bisschop zich gekeerd tegen de heer van IJsselstein, maar waarom zou hij 
deze éne vijand van de stad Utrecht tot doelwit genomen hebben? Was dat 
niet eerder een puur landsheerlijke zaak? Rest nog Eernst van Wulven. Op 4 
december 1345 verklaren Mabely, vrouwe van Wulven en haar zonen Eernst 
van Wulven, ridder, en Otto Palster, knape, dat zij een aantal zaken zijn over
eengekomen met de bisschop en de stad Utrecht 81). Zij zullen de landsheer 
en de stad nooit meer schade toebrengen en geen aanklachten, crone, indie
nen. Verder zullen zij geen kasteel bouwen binnen twee mijl van de stad. Ten
slotte zullen zij in desen oerloghe de bisschop en de stad bijstaan. Kennelijk 
hadden zij deelgenomen aan het beleg; het is niet ondenkbaar, dat zij ge
dwongen waren tot deze overeenkomst. Het tweede artikel kan niet slaan op 
het kasteel Wulven, dat echt veel verder dan twee mijl van de stad gelegen is. 
Valt te denken aan Amelisweerd, dat aan dezelfde Van Wulvens toebehoor
de? Raadselachtig blijft de oorlog, waarover de oorkonde spreekt: in een an
dere oorkonde van 10 januari 1346, die hierna wordt besproken, wordt ver
klaard door de bisschop en de stad dat de oorlog met de graaf van Holland 
nog niet beëindigd, versoent, is 82). Inderdaad werd pas op 13 juli 1346 voor 
twee jaar vrede gesloten bij acte van gravin Margaretha 83). 
De mogelijkheid van een hernieuwing van het conflict, misschien niet op zo 
grote schaal, maar toch wel op hinderlijke wijze, was niet uitgesloten. De ver
zoening, die Jan van Beaumont op 22 juli 1345 had afgekondigd, was alleen 
een gevaar van de stad naar de graaf toe. Zowel de grafelijkheid van Holland 
als Utrecht had nu de handen vrij. Bovendien is het opvallend, dat bisschop 
Jan van Arkel na het opbreken van het beleg voortdurend handelend op
treedt, op één lijn met de stad; omgekeerd werd hij van Hollandse zijde als 
partner in het conflict genoemd, zodat de fictie, dat de inval in het bisdom al
leen tegen de stad Utrecht gericht was, werd prijsgegeven. 

80) Beka, Chronicon aucüus, A. Matthaeus, ed., 231 en 233. Zie ook Rutgers, Jan van Ârkel, 40-
41. 
81) GAU, Stad, I, 102. 
82) GAU, Stad, I, 387; kopie in het Memoriale Tylmanni, GAU, Stad, I, 32, fol. 54 -54. 
83) GAU, Stad, 1,389. 
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Van de herkregen vrijheid en van de steun van de bisschop maakte het stads
bestuur op 10 januari 1346 gebruik door een aantal Gunterlingen zwaar te 
straffen 84), omdat zij schuldig waren aan de oorlog 85). Bedoeld charter is 
uitgevaardigd door bisschop Jan van Arkel. Ook al wegens de wijze waarop 
het stadsbestuur een deel van zijn rechten, m.n. de bestraffing van de eigen 
burgers prijs gaf, verdient dit stuk de volle aandacht. Wat verklaart de bis
schop? Het bestuur van onser stat van Utrecht heeft hem gemeld, dat in der stat 
boec sinds lang een bepaling staat, dat burgers die in overtreding zijn brokich 
ende misdadich, zich niet mogen beroepen op een wereldlijk heer of vrouwe 
op straf van verbanning en het betalen van schadevergoeding. Nu hebben de 
stadsbestuurders ontdekt, dat heer Johan van Lewenberch, Herman van den 
Rijn Grote Ghisensoen, Johan Uten Weerde Ghisebrechts haren Johans 
soenssoen, Ghisebrecht Gunter en Claes van de Putte zich beklaagd hadden 
over de stad Utrecht bij de graaf van Holland, die daarop ten strijde trok. De 
bisschop is met de stad overeengekomen ter bevordering van de rust in 
Utrecht, dat genoemde vijf heren uit de stad verbannen zijn, totdat zij deze 
zaak hebben geregeld; ook ontneemt hij hen hun burgerrechten en hun ande
re privilegiën. Omdat deze mensen hun eed om de stad te dienen en geen 
schade te doen gebroken hebben, zullen ook alle inwoners van de stad, die 
hen bijstaan, verbannen worden. Aernt van den Vene, Johan van der Stripe 
en zijn broer Machelem, zonen van Herman van der Stripe, hebben de stad 
nadeel berokkend, op grond waarvan de bisschop hen uit hun burgerschap en 
hun overige voorrechten zet. Merkwaardig is de wijze waarop het stadsbe
stuur zijn rechten laat bekrachtigen door de bisschop. School hier toch niet 
een gevaar in? Deze wilcore, stedelijke regelingen, had men immers zelf vast
gesteld; ook de uitvoering was een stedelijke zaak. Bedoeld was in dit geval 
een bepaling uit het Liber albus 86), die letterlijk in het charter werd overge
nomen. Vermoedelijk is het een uiting van de hechte samenwerking en het 
grote vertrouwen, waarvan èn de bisschop èn de stad in hun strijd tegen de 
gemeenschappelijke tegenstanders, de grafelijkheid van Holland, gesteund 
door de adel en het patriciaat buiten en binnen Utrecht, een goed gebruik 
konden maken. 

Op 29 juni 1346 volgde de verbanning van Hendrik van Rijn, proost van St. 
Jan, zijn broer Pelgrim en zijn neef Hendrik van Lewenberch door de bis
schop in samenwerking met de stad 87). De bepaling uit het Liber albus wordt 
nu van burgers uitgebreid tot geestelijken, hi si prelaet, canonic, paep of clerc. 
Hiertoe was duidelijk de medewerking nodig van de bisschop, die alleen de 
jurisdictie bezat over geestelijken. Motief was opnieuw het beroep dat ge
noemde heren gedaan hadden op een vreemde heer tot nadeel van de stad. 
De oorlog wordt niet genoemd. Strikt genomen waren beide maatregelen in 
strijd met de overeenkomst die Jan van Beaumont had bemiddeld. Hendrik 
van Rijn en zijn vrienden mochten immers terugkeren in de stad en opnieuw 
gebruik maken van hun rechten en hun goederen. Het typeert de verhoudin-

84) GAU, Stad, I, 387. 
85) Zie hiervoor pag. 43. 
86) Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht, I, 27 
87) GAU, Stad, 1,388. 
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gen, dat het stadsbestuur, hierin bijgestaan door de bisschop, deze bepaling 
tot een dode letter verklaarde. Kort daarop werden de bestrafte Gunterüngen 
in de steek gelaten door gravin Margaretha van Holland, toen die op 13 juli 
1346 met bijstand van Jan van Beaumont een vrede voor twee jaar afkondigde 
tussen haar, haar landen en haar maghe, manne ende alle onse hulpers en de bis
schop van Utrecht, sijnre stat van Utrecht, sinen landen ende steden, maghen 
ende mannen ende allen hueren hulpers 88). Alle twiste ende onraet werden we
derzijds verzoend, ieder mocht zijn goederen vrilike gebruiken zoals voor de 
oorlog. Van apart belang zijn twee bepalingen. Vooreerst behield de grafelijk
heid van Holland zijn rechten en heerlijkheden binnen de stad. Op de tweede 
plaats behield de stad Utrecht al haar rechten, haar vrijheden en al haar wil-
coeren, bepalingen over alle inwoners van Utrecht, zoals die waren eer die gra
ve van Hollant die stat ontseyde. Vooral door deze laatste concessie konden de 
Gunterlingen zich verlaten voelen. Aanleiding tot de oorlog was immers hun 
klacht bij de graaf van Holland geweest, dat de stad Utrecht bij wilcoer som
migen van hen uit bepaalde burgerrechten had gezet. Overigens stond deze 
vrede maar zijdelings in verband met het beleg, ons eigenlijke onderwerp. Na 
de Hollandse inval was bisschop Jan van Arkel een tegenoffensief begonnen. 
Het relaas van zijn succes valt buiten ons kader, evenals het verzet van Gun
terlingen of Hollandsgezinden binnen de stad 89). 

In de vrede van 15 mei 1351 tussen graaf Willem V en het Sticht Utrecht wer
den de laatste geschilpunten uit 1345 aangeroerd; het verdere hoe en waarom 
van dit verdrag kan men elders lezen 90); in deze bladzijden beperken wij ons 
tot het conflict, dat in 1345 op zijn toppunt kwam. Van belang zijn echter een 
aantal bepalingen, die in verband staan met de geschilpunten, waarover de 
graaf van Holland en de stad Utrecht in strijd waren geraakt, een tegenstel
ling ook tussen de graaf en de bisschop. Artikel 9 bepaalde dat elk van de 
landsheren grondbezitters, die hun goederen tijdens de oorlog hebben opge
dragen, zullen kunnen belenen. Een andere regeling vinden wij in artikel 13: 
men zal alleen leenman, burger, poorter oïbuer (d.i. lid van de burengemeen-
schap van een dorp) kunnen worden in het Sticht of in Holland, wanneer men 
en vaer daerin metter wone (daarheen verhuisde). Wij kunnen hierin een poging 
zien een einde te maken aan de wederzijdse inbreuk op de souvereiniteit van 
bisschop en graaf èn op de zelfstandigheid van de stad Utrecht, doordat on
derdanen en burgers van Utrecht of van Holland ook gehoorzaamheid ver
schuldigd waren aan de andere, vaak vijandige vorst. Maar de oude leenver-
houdingen bleven onaangetast blijkens artikel 9. Zuiver Utrechts-stedelijk be
zien was dit een winstpunt, omdat de graaf nu afzag van zijn infiltratie door 
leenmannen of aanhangers. Een ander succes voor de stad was de erkenning 
in artikel 14, dat de burgers van Utrecht, evenmin als een welgheboeren zinte 
Martijns dienstman die buiten de stad woonde, ergens anders terecht zal staan 
over scade ende scout, dan volgens de voorschriften van de bisschop; het ge
recht van de graaf van Holland in de stad Utrecht, onder die Lakesniders, d.i. 

88) GAU, Stad, I, 389. 
89) Zie Rutgers, Jan van Arkel, 42-46. 
90) GAU, Stad Utrecht, I, 392; voor de situatie rond de vrede: Rutgers, Jan van Arkel, 69-73 en 
H. P. H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Bussum, 1966) 33-40. 
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een deel van de tegenwoordige Choorstraat, bleef echter gehandhaafd. Ten
slotte beloofde graaf Willem V dat hij zich niet zou bemoeien met de bestraf
fing van Utrechtse burgers door het stadsbestuur (artikel 15). Juist dit punt 
was in 1345 de casus belli geweest, omdat Utrechtse burgers zich beroepen, 
becroont, hadden bij de graaf van Holland. En zo was de kring gesloten, de 
laatste wrijfvlakken uit 1345 waren gladgestreken. Hoewel nog vele malen 
controverses zouden oplaaien tussen de graaf van Holland en de stad Utrecht, 
deze fase was nu afgesloten. 
Wat was de betekenis van het gebeuren, dat in 1345 zijn culminatie vond tij
dens de dramatische weken van het beleg? Directe aanleiding was de klacht 
van een aantal Gunterlingen, tevens leenmannen of aanhangers, bij de graaf 
van Holland, hun heer, over het Lichtenberger stadsbestuur. Wegens deze 
poging zich door de bestraffing van zijn aanhangers aan de Hollandse machts
greep te onttrekken, had Willem IV de stad de oorlog verklaard. Behalve 
deze twee motieven, de Hollandse machtsbegeerte en de gezagshonger van 
de Gunterlingen, was er de tegenstelling tussen de plattelandsadel en het 
stadspatriciaat. De oorlog loste niets op, maar herstelde in zekere zin het 
evenwicht van vóór de vijandelijkheden. 
Twee omstandigheden waren toch bepalend: de graaf mocht dan wel zijn zin 
gekregen hebben, maar de waarschijnlijkheid dat hij een tweede maal een zo 
grote belegeringsmacht op de been zou weten te brengen en te betalen ook 
nog, was minimaal. Zijn sneuvelen in Friesland maakte de waarschijnlijkheid 
tot zekerheid. Een tweede feit was de politieke stellingname van bisschop Jan 
van Arkel. Door de inval in het Sticht was deze energieke landsheer, die toch 
ook samenwerking met de stad Utrecht had gezocht, wel verplicht zich te 
weer te stellen. De fortuin was hem gunstig. Na de aftocht van Willem IV nam 
hij de strijd voor onze stad Utrecht over zonder de stedelingen hoe dan ook 
buiten te sluiten. Na de defensieve fase volgde het herstel van het landsheer-
lijke gezag van de bisschop op de politieke en economische handhaving van 
de stad. Het beschikbare bronnenmateriaal bood de gelegenheid de oor
sprong, het verloop en het resultaat van deze fase in de stadsgeschiedenis van 
Utrecht duidelijk te reconstrueren. Het was geen ridderlijk avontuur van de 
onbezonnen graaf Willem IV, geen strijd om ijdel woorden wille, maar een 
diepgaand geschil over de eigenheid van stad en Sticht Utrecht of over hun 
verder opgaan binnen de Hollandse invloedssfeer. 
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