
goedgekeurd. Nu hebben „die van Utrecht" besloten de spits er 
toch op te zetten met geld van de burgerij, want de bouwvergunning 
is verleend en het staat zelfs vast. dat het werk — ongeacht even
tuele prijsstijgingen — voor ƒ 35.000,— kan worden uitgevoerd. 
Gaan de plannen nù niet door dan zal het werk later veel meer 
kosten, wellicht eens zo veel. Bovendien, als we er nu mee v/achten 
zal er later zo veel urgent restauratiewerk zijn, dat die nieuwe 
spits er voorlopig niet zal komen. En in dat geval zal de noodaf-
dekking misschien weer 2j/2 eeuw blijven zitten net als nu het 
geval is geweest. 

Er zijn heel wat stormen over de toren heengegaan in letterlijke 
en figuurlijke zin. In de Spaanse tijd, in 1576, is een stuk van de 
toren weggeschoten. Een natuurstenen plaat in één der koptra-
ceringen in de zuidgevel herinnert eraan: „Ano 1576 hebbe min 
die spaengers van Vreborch leet gedae Godt versacht dat ick bleef 
staan". 

Daarbij is het carillon verloren gegaan. De ruimte voor een 
speeltrommel en vier draagkorven herinneren er nog aan, dat het 
aanwezig is geweest. Na deze verwoesting is de toren onmiddellijk 
opgebouwd, maar in 1674 bij de beruchte storm werden opnieuw 
vernielingen aangericht en verdween de spits. De toren werd toen 
met een zadeldakje bekroond, dat op zijn beurt in de Franse tijd 
moest verdwijnen omdat de toren voor telegraferen werd gebruikt. 
Sindsdien is de toren met een platte afdekking bekroond gebleven. 

En nu zal het van de burgerij afhangen of dat zo zal blijven. 
Het comité dat zich heeft gevormd — en waarvan de voorzitter 
van onze vereniging het presidiaat vervult — rekent erop, dat het 
bedrag van ƒ 35.000,— bijeen zal komen. Er werden al enkele 
toezeggingen gedaan. Hier ligt ook een taak voor de leden van 
Oud-Utrecht. Bijdragen kunnen worden gestort op girorekening 
Nr. 18328, ten name van Jhr. dr. M. R. Radermacher Schorer 
(onder vermelding: restauratie Jacobitoren). 

BEELDHOUWWERK V A N HET KASTEEL VREDENBURG 
IN VERBAND MET ZIJN GESCHIEDENIS. 

Bij herstelwerk aan den kademuur van den Catharijnesinge! 
achter het Jaarbeursgebouw werden op 23 October 11. twee zware 
stukken beeldhouwwerk (zandsteen) onder water aangetroffen, 
zonder twijfel afkomstig van het voormalige, op bevel van Karel 
den Vijfde, naar ontwerp van den mechelschen architect Rombout 
Keldermans gebouwde kasteel Vredenburg. 

Men weet ten naaste bij wel, hoe en waarom die vesting tot stand 
gekomen is. De politiek van Karel V was voortdurend gericht op 
de schepping van een europeesche eenheidsstaat. Als onderdeel 
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van dat centraliseerend streven wist hij geleidelijk het oppergezag 
van de te voren min of meer onafhankelijke zeventien nederland-
sche gewesten door diplomatie en dreigement aan zich te brengen. 
Wa t onze noordelijke streken betreft, werden die operaties be
kroond door Gelre's onderwerping bij het verdrag van Venlo in 
1543. 

Maar eerder -— in 1528 — had Utrecht moeten zwichten en 
zich onder Karels gezag schikken. Over de daarbij gevoerde onder
handelingen, de opgezette intriges, het verzet van bepaalde groe
pen en hun onderwerping kan men uitvoerige bijzonderheden lezen 
in het Jaarboekje van 1928. Karel ageerde daarbij geenszins tegen 
den bisschop als geestelijk hoofd van het bisdom, maar beoogde 
diens wereldlijke macht aan zich te trekken en aldus wederom 
over een nieuw gebied zijn landsheerlijk gezag uit te breiden. Wij 
zijn gewoon deze verandering aan te duiden als de „overdracht 
van de temporaliteit" ( = wereldlijk gezag) van het bisdom 
Utrecht aan den Keizer. Zij beteekende in kerkelijk en politiek 
opzicht voor het utrechtsche bisdom het einde der Middeleeuwen. 

Natuurlijk was lang niet iedereen het met den nieuwen gang 
van zaken eens. De privilegies van de hoofdstad van het bisdom 
zouden onder het keizerlijk gezag — dat moet wel vrij algemeen 
zijn ingezien en het werd door den uitslag pijnlijk bevestigd — 
meer en erger dan ooit gevaar loopen. Maar wat wilde dit Utrecht, 
wat wilden de andere steden in Neder- en Oversticht tegen de 
grocte politieke macht van den Keizer, die door wapenkracht ge
steund kon worden? Ook voor de hoofdstad, die eeuwenlang naar 
zelfstandigheid gestreefd had, dikwijls om haar privilegies in ver
zet was geweest tegen haar eigen heer-bisschop, die gegolden had 
als een gemakkelijk tot verzet en oproer te brengen samenleving 
— ook voor haar zat er niets anders op dan het onwillige hoofd 
te buigen voor den nieuwen heer. 

De Keizer kende de reputatie der Utrechters en begreep heel 
goed — al begreep hij het misschien verkeerd —, dat dit volkje 
het best met de virga ferrea, de ijzeren roede geregeerd en be
dwongen kon worden. Bezetting met militaire macht zou iedere 
tegenstand voorkomen of smoren. Het middel was niet nieuw en 
zal wel nooit verouderen. 

Om die bezetting, grootendeels spaansche soldaten, te herber
gen en tegelijk haar kracht te verveelvoudigen, liet de Keizer aan 
de westzijde der stad, bij de Catharijnepoort een zware vesting 
optrekken. Om de gebouwen van het daar liggende St. Catharijne-
klooster, voor zoover ze niet afgebroken werden, verrezen hooge 
walmuren met zware bastions op de vier hoeken; daaromheen 
vormden de tegenwoordige Catharijnesingel en aan de andere drie 
zijden nieuwe breede grachten een bescherming en tegelijk een 
versterking van den dwangburcht. De kanonnen op de wallen en 
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hoektorens konden een oproerige stad gemakkelijk beheersen; de 
bezetting kon van daaruit strafexpedities ondernemen, indien deze 
noodig mochten blijken. Alleen haar aanwezigheid trouwens reeds 
hield de schrik er in en bemoeilijkte openlijk verzet. Ik geloof, dat 
het zonder ironie was, dat de dreigende steenmassa Arx pacis — 
Vreden-burg gedoopt werd. Karel kon niets liever zijn, dan dat 
zijn nieuwe gebieden in vrede met hem leefden; pacificatie be
hoorde zeker tot de middelen en bestanddeelen van zijn regeerings-
beleid, laat de vorm dan hard zijn geweest en ons wellicht onver
standig voorkomen. Den tekst van een memoriesteen bij de hoofd-
öoort' 

Arx dicor pacis, a quinto condita carlo, 
grata bonis statio, sed ferrea virga malignis 

konden latijn-verstaande Utrechters voor hun stadgenoten — met 
welke gevoelens dan ook — vertalen als: 

Vredenburg is mijn naam, gebouwd door Karel den Vijfde, 
veilige burcht voor de goeden, ijzeren roe voor de kwaden. 

Maar ,,de goeden" waren natuurlijk de aanhangers van het 
nieuwe regime, de verstaanders van ,,de teekenen des tij ds", de 
sympathiseerenden met de nieuwe orde, de kat-uit-den-boom-
kijkers; ,,de boozen"  

Wie ,,boozen", kwaadwilligen konden heeten, werd geen kans 
tot verzet of tegenstand gelaten. Radicale wijziging van de struc
tuur der utrechtsche samenleving, waarachter Vredenburg als 
machtsmiddel stond, bracht de stedelijke zelfstandigheid voorgoed 
om hals. Aan de gilden, waarbij zoo lang het overwicht in re-
geeringszaken berust had, werd iedere politieke macht ontnomen, 
de Raad sterk in zijn zelfstandigheid en den omvang van zijn 
werkterrein besnoeid, de rechtspraak geheel in handen gelegd van 
een van den Keizer afhankelijke schepenbank. Van eenigen in
vloed van de burgerij op het stedelijk bestuur was geen sprake 
meer. De op Vredenburg zetelende luitenant van den keizerlijken, 
sedert 1534 tegelijk over Utrecht en Holland staanden stadhouder 
bewaarde de sleutels der stadspoorten en had het bevel over de 
militaire bezetting. 

Het moet met grimmige bitterheid — of was het machteloos 
sarcasme? — geweest zijn, dat de stadssecretaris in 1532, bij het 
verslag van de aanstelling van een nieuw stedelijk bestuur door 
den stadhouder, in het notulenboek van den Raad het kreupele 
rijmpje schreef: 

Die mes, stock, wapen noch duvel ontsagen, 
Die hebben nochtans 't gesichte van den Keyser verdraeghen. 

Tot in het zinnebeeldige ornament toe werd het eertijds vrij
wel onafhankelijke Utrecht verkeizerd. Zooals Karel eenerzijds 
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overal uit het stadswapen de St. Maartensfiguur, symbool van 
het wereldlijk gezag van den bisschop, liet weghakken, deed hij 
daartegenover op onderscheidene plaatsen wapens en symbolen 
van zijn Keizerlijke Majesteit aanbrengen. Zoo prijkte boven de 
hoofdpoort aan de zuidzijde van Vredenburg de wapens, die Karel 
als Keizer en als Koning van Spanje gerechtigd was te voeren. 

Maar elders, waarschijnlijk aan de zijde van de buitengracht, 
onzen Catharijnesingel, aan weerszijden van het poortje, waarheen 
een gemakkelijk te verwijderen brug over het water leidde, werd 
een ander symbool van 's keizers macht aangebracht. Het waren 
de overbekende, herhaaldelijk op munten en penningen, al of niet 
in verband met den dubbelen adelaar, een hemelsfeer of ändert, 
voorstellingen afgebeelde Zuilen van Hercules, staande op de gol
ven van de zee, gekroond met verschillende kronen en doorgaans 
verbonden, althans vergezeld van de spreuk Plus ultra of (in het 
fransch) Plus oultre ,,Nog verder!" D.w.z. nog verder dan de 
„zuilen van Hercules ", waarmede de antieke wereld op het punt, 
waar Spanje en Afrika het dichtst bijeen lagen, het einde der aarde 
aangeduid dacht, zou de macht van den Keizer zich uitstrekken. 

Het is dit symbool, dat de jongste vondst laat zien. Het grootste 
der stukken beeldhouwwerk (hg. 1.33, br. 0.58 m) vertoont twee 
met bladornament versierde, beneden eenigszins bolvormig uitlo
pende, naar boven wat toelopende zuilen boven de golven der wereld
zee, de eene bekroond met de keizerskroon, de andere met een (ge
deeltelijk verdwenen) koningskroon. Tusschen en om de zuilen 
slingert zich een breede band met de spreuk 

PLVS OVLTER 

Van de andere, oorspronkelijk even groote steen is het bovenge-
deelte, ongeveer tot aan den spreukband verloren gegaan (hg. 
1 m). Uit de winding van de banderollen in tegengestelde rich
tingen mag men afleiden, dat de steenen eikaars pendant ge
vormd hebben en dus vermoedelijk rechts en links van een toe
gang, een poort aangebracht zijn geweest. 

De qualiteit van het beeldhouwwerk is niet onverdienstelijk. Men 
kan er zich in het Centraal Museum van overtuigen. 

"Wanneer deze symbolen van het drukkende keizerlijk gezag 
uit de muren van Vredenburg verwijderd zijn, is niet met zeker
heid te zeggen. Men denkt natuurlijk aan 1577, toen na het beleg 
en het vermoedelijk toch wel historische optreden van Trijn van 
Leemput, de burgerij het gehate bouwwerk begon af te breken. 
Mogelijk zijn toen de steenen-met-de-zuilen in de buitengracht 
geworpen. Mogelijk ook bij de verdere slooping van het grootste 
gedeelte van Vredenburg, die tot 1581 geduurd heeft. 

v . C . 
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