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tionaal handelscentrum vrijwel verlo
ren, Amsterdam zou haar als zooda
nig opvolgen! F. KETNER. 

Haat ten van Rossem in Utrecht. — 
In een prettig leesbaar boek heeft dr. 
J. C. van der Does het leven beschre
ven van Maarten van Rossem, de 
glorieuse Geldersche legeraanvoerder 
(Utrecht, 1943, IV en 114 blzn. met 
portrn. en pltn, 8°), den onver
schrokken dienaar van Karel van Eg-
mond, hertog van Gelre, vooral in 
diens strijd tegen de opdringende 
macht van het Habsburgsche huis. 

Belangrijk voor de geschiedenis van 
Utrecht zijn de blzn. 44—57, welke 
de jaren 1524—1528 behandelen, toen 
Hendrik van Beieren bisschop (elect) 
was. De stad was vol van onrust en 
verwarring; de burgers, sterk in hun
ne gilden, stonden in hun strijd om 
de politieke macht gewapend tegen
over den adel en de geestelijkheid. 
Herhaaldelijk braken oproeren uit, 
omdat de bevolking de geëischte 
schattingen niet kon of niet wilde op
brengen. 

In Utrecht had men gehoopt, dat 
de nieuwe bisschop onzijdig zou blij
ven tusschen de Gelderschen en de 
Keizerlijken. Dat was ook aanvanke
lijk zijn plan, doch de nood dwong 
hem tot een keuze. Van keizer Karel 
V, sedert 1515 ook graaf van Hol
land, hoopte hij op steun voor zijn 
geschokt gezag, daarom helde hij nu 
over naar den keizer. De Utrechtena
ren wilden en konden hem op dien 
weg niet volgen. De hertog van Gelre 
scheen minder gevaarlijk dan de graaf 
van Holland, die beschikken kon over 
de machtsmiddelen van een wereldrijk. 
Vandaar de breuk met den elect. De 
sedert lang te Utrecht bestaande ster
ke partij, die relaties met Karel van 
Gelrè onderhield, wist te bewerken, 
nadat het stadsbestuur in het voor-

! jaar van 1527 den bisschop den toe-
! gang tot zijn stad geweigerd had, dat 
' Utrecht door afdeelingen Geldersche 

ruiterij en voetvolk, onder bevel van 
Maarten van Rossem werd bezet. 

De bisschop was echter niet gezind 
zijn gebied zonder meer prijs te geven 
en hij nam krachtige tegen-maatrege-
len. De wegen naar de stad werden 
bezet, de korenmolens in den omtrek 
afgebroken, het vee weggevoerd, zoo-

! dat er in de stad weldra gebrek moest 
komen. Bovendien werd de water-

| weg versperd door bij Vreeswijk een 
versterking aan te leggen en werd 
het klooster Vredendaal, ter plaatse 
van het tegenwoordige fort aan den 
Biltschenweg, versterkt en bezet. 
Door list gelukte het Maarten van 
Rossum dit klooster, dat een gevaar
lijke bedreiging voor de stad was, te 
veroveren. 

Voorloopig was de stad voor den 
bisschop verloren, maar de regeering 
te 's-Gravenhage dacht er niet aan 
om Sticht en Oversticht in handen 
van Karel van Gelre te laten. Deze 
was daarentegen niet van zins ook 
maar het geringste van zijn verove
ringen los te laten. Toch scheen het 
of het dien weg op zou gaan. Met 
groote inspanning gelukte het de 
landvoogdes, Margaretha van Oos
tenrijk, een leger van 17000 man bij
een te brengen, dat het Oversticht 
binnenrukte en geheel Overijsel her
overde. De bevelhebber, George 
Schenk van Toutenburg, voerde daar
na zijne troepen naar de Veluwe, 
zoodat er ook gevaar voor Utrecht 
begon te dreigen. Toen besloot Maar
ten van Rossem tot een koene, uiterst 
gedurfde onderneming. 

Dr. Van der Does geeft dan een 
levendige beschrijving van den tocht, 
die Van Rossem den 5den Maart 
1528 met 2000 man van Utrecht uit 

i ondernam, om door plundering van 



96 
Den Haag schrik aan te jagen en zijn 
tegenstander af te leiden. Hij bereikte 
echter een tegenovergestelde uitkomst, 
want de beurzen der Hollanders gin
gen nu open en spoedig was er geld 
genoeg om een legertje op de been te 
brengen, dat met de troepen van 
Schenk samen ging werken. 

Den 9den Maart was Van Rossem 
in Utrecht terug, waar zijne soldaten 
dagenlang pronkten met de rijkdom
men, die zij door plundering hadden 
verkregen. De zijden kleeren werden 
tegen goeden prijs van de hand ge
daan; sommigen hunner tooiden zich 
met de tabbaarden der advokaten, 
waarvan zij geen afstand hadden wil
len doen. 

In de stad Utrecht begon men in
middels genoeg te krijgen van de 
Gelderschen. De inwoners hadden hun 
gouden en zilveren sieraden af moeten 
staan, zelfs de kerksieraden in moeten 
leveren. De opbrengst was noodig om 
de troepen te betalen. De vriendschap 
van de Utrechtenaren sloeg in 
haat over; de stemming keerde ten 
gunste van den bisschop. Hertog 
Karel wilde de stad echter in zijn 
bezit houden; hij had Van Rossem 
zelfs bevel gegeven de stad liever in 
brand te steken, dan haar aan den 
vijand over te geven. 

Van Rossem's herhaalde afwezig
heid bevorderde de plannen der te
genstanders van zijn meester. Boven
dien: in de stad een onwillige bevol
king, buiten de stad de bisschop die 
zijn zetel wenschte te heroveren, en 
aan de grenzen de keizerlijke leger
scharen, die zoodra de kans bestond, 
een aanval zouden wagen. Die kans 
kwam den lsten Juli 1528, toen de 
stad door verraad in handen van kei
zer Karel viel. De keizerlijke en bis
schoppelijke troepen lagen te Amers
foort en een aanval werd dus tegen 
de Wittevrouwenpoort verwacht. En

kele bewoners van de Weer t hadden 
den bisschop echter ingelicht dat de 
garnizoenswacht meestal aan drinkge
lagen in de buurt deelnam en de 
poort onbewaakt liet, en dat de por
tier belangeloos zijne medewerking 
zou verleenen, zoodat 400 manschap
pen de stad door de Weerdpoort bin
nen konden trekken. De bisschop 
volgde spoedig en hield op strenge 
wijze strafgericht over zijne tegen
standers, maar hij werd niet in alle 
rechten hersteld. In October 1528 
deed de elect afstand van de wereld
lijke macht en werd de ook door Ka
rel van Gelre gehate Habsburger, kei
zer Karel V, landsheer van Het 
Sticht. E. 

Salomon van Ruysdael's gezicht 
op Rhenen* — In nr. 5550 (1 Sep
tember 1945) van The illlastrated Lon
den news komt op de blzn. 247—249 
een korte, deskundige en zeer waar-
deerende beschrijving voor van eene 
gedurende dezen zomer en herfst rei
zende tentoonstelling van „Holland's 
golden age of art." Z e omvat 41 
meesterstukken van Hollandsche schil
ders der 17e eeuw, welke tijdelijk uit 
musea en particuliere verzamelingen 
zijn bijeengebracht. De tentoonstelling 
is achtereenvolgens, telkens gedurende 
drie weken te Worthing, Wakefield, 
Derby, Cardiff en Norwich te zien 
geweest en heeft zeer veel bezoekers 
getrokken. Onder de 18 reproducties, 
die bij het opstel gevoegd zijn, ko
men geen afbeeldingen van werken 
van Utrechtsche meesters voor, doch 
op Utrecht heeft wel betrekking een 
gereproduceerd Rijngezicht van Salo
mon van Ruysdael met op den ach
tergrond de stad Rhenen, gezien uit 
het westen, van één der uiterwaarden 
op den rechter Rijnoever af. Het wei
nig bekende stuk behoort tot de ver
zameling van Mr. Nicholas Argenti. 
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