
DE INTOCHT 
V A N BISSCHOP DAVID VAN BOURGOND1E 

IN UTRECHT OP 6 AUGUSTUS 1456. 

Philips van Bourgondië had de komst van zijn zoon David in het 
Sticht tot in de puntjes voorbereid. Niet alleen had hij Gysbrecht 
van Brederode weten te bedwingen, maar ook had hij bij spe
ciale vergiffenisbrief „allen 't sy geestelicke of weerlicke personen, 
die den voirsz. heer Gysbrecht ende synre partyen in deser sake 
hulp, bystant, raet ofte dienst gedaen hebben" gerustgesteld, wil
lende dat zij, „nemmermeer daer of eysch noch vervolch gedaen 
sy, imponerende hierop euwich swygen onsen procuratoren ende 
allen anderen onsen amptluden." 

Bovendien verhaalt het Buurspraakboek ons op woensdag na 
(Petri (4 augustus) 1456, dat „die hoech geboeren duerluchtige vorst 
die hertoge van Bourgongien incomen selle mit groten volke" en 
dat hij daarom „syn foriers hier binnen gesent" heeft „om die her
bergen in te nemen." Samen met de door de raad aangewezen ge
committeerden gaan de bisschoppelijke fouriers de herbergen langs 
om die voor het gevolg van David van Bourgondië te bespreken. In 
verband met de haast, die er met een en ander gemaakt moest wor
den, was de aansporing van de raad, dat ieder zich zou voegen 
„int gene vanden foryers ende onsen gescicten bevolen sell worden" 
zeker niet overbodig. 

Op 5 augustus wordt bericht, dat de hertog van Cleef ,,seker 
punten versproken ende verdedinct heeft" met de Bourgondische 
hertogen aan de ene zijde ,,ende heer Gysbert van Brederode ende 
der stadt van Utrecht an dander sijde." Voorts, dat op grond van 
de gemaakte „dedinge die voirsz. vorsten mit hoeren vrienden in
comen seilen." 

De overeenkomst tussen David en Gysbert was niet alleen van 
belang voor de komende en voor de gaande bisschop, ook de stad 
Utrecht had er direct mee te maken. Daarom volgt hier de tekst van 
hetgeen bij oorkonde werd vastgesteld 1): 

,,Ten yrsten, dat heer Ghissebert van Brederoede sali syn 
ellectie des bysdoems Uttert overgheven und resignerren tot 
vordell und proffit heer Davis van Borgondien, basters soone 
(van) heer Philips van Borgondien, byscop van Teruaen, dye 
doch allrede dye provitie van den paues hadde; ende heer 
Ghissebert van Bredenroede solde wessen und blyven dom-
prost ende prost van Oldemonster bynnen Uttert, und solde 
insgelickes wessen prost van Sonte Doenaes toe Brugghe, 
ende solde noch daerboven alle iarre, soe lange hy levede, 
uyt het bysdoem 4200 ryns gulden hebben; voer wellicke vor
werden und conditien dat sye naeghecoemen und vollenbrocht 

)) Kronyk van Arent toe Bocop, uitgegeven door het Hist. Genootschap In zijn 
Codex Diplomaticus (115). 1860, biz. 661 e.V. 
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sullen worden ys hertich Johan van Cleve daervoer borghe 
gheworden." 

De kroniek vervolgt dan: 
,,Op desse condissien und verdrach ys hertich Philips van 

Borgondien myt syn sonne, her Davidt und myt alle syn vol-
lick myt grotten staet und pracht bynnen dye Stadt van Uttert 
ghereden, woer hy seer herrelick als eyn byscop van Uttert 
worde ontfanghen. 

Heer Ghissebert van Bredenroede heff heer David selliven 
personnelick ontffanghen unde wellecom ghehetten, und hefft 
dat bysdoen van Uttert gheresiniert und het Davidt van Bor
gondien overghegheven.'' 

Vooraf had de raad bevolen, dat „nyemant en misdoe in woerden 
off wercken enigen van den genen die mit den voirs. heeren in-
comen seilen op hoir lijff." Daar blijkt wel uit, dat de gang van 
zaken zeker geen algemene instemming vond en de stedelijke over
heid niet overtuigd was van het ordelijk verloop van de intocht. 

Dat het de raad ernst was staat te lezen in een resolutie van 
6 augustus: 

„Want onse genedige heeren van Utrecht nu incomen sell 
so wairt die raet enen ygeliken, dat nyemant vanden uut-
wesenden offte ballingen mit onsen heere of mitter live in en 
comen, want hem dat niet te baten comen en sell. Men en sell 
dat rechten als dat behoirt." 

De ontvangst van bisschop David vond plaats bij de Tolsteeg
poort. Het beste is weer om het Buurspraakboek te citeren, waarin 
over deze verwelkoming aan de grens van de stad nog enige bij
zonderheden werden opgetekend: 

,,Voirt laet die raet enen ygeliken weten dat ons heren genade 
van Cleve den slottell hebben sell vander tollensteges poirte ende 
als die hertoqe van burgongien ende ons heere van Utrecht mit 
hoeren vrienden in comen seilen, so sell die hertoge van Cleve voir-
der poirten wesen mitten oversten onser Stadt ende dengenen die 
hem byegevuecht seilen werden in hoiren harnasch, om te wachten, 
an te tasten ende te rechten die gene die boven den voirs. dedinge 
in comen souden willen. 2) Ende dairomme gebiedt die raet dat hem 
optietijden nyemant van onsen borgeren ende ondersaten en wapen 
noch harnasch an en doen dan die gene, die bij den hertoge van 
Cleve gescict seilen werden." 

Nadat de sleutel van de stad aan de nieuwe bisschop was aan
geboden, begon de prachtige stoet de tocht door de stad. Jammer 
is het, dat van de gevolgde route en van de indeling van de stoet 
geen aantekeningen bewaard zijn gebleven. Van de intocht van 
bisschop Philips van Bourgondië in 1517 zijn vrijwel alle bijzon-

2) Dit gold met name voor de ballingen, die geen toestemming gekregen 
hadden de stad binnen te komen. 
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derheden bekend 3 ) , maar het is natuurlijk niet juist, op grond van 
de aldaar verstrekte gegevens, te beweren dat de gebeurtenissen 
in 1456 op dezelfde wijze verliepen. Hoogstens mag men dit ver-
veronderstellen. 

Bisschop David zal wel de oude gewoonte gevolgd hebben en 
in het schepenhuis aan de Stadsplaats (thans de Stadhuisbrug), 
zowel als in het ,,Raithuys" aan de Steenweg de rechten en pri
vilegiën van de stad bevestigd hebben. Hij beloofde deze „vast 
ende stade" te zullen houden ,,zonder enige wederwoirde offte 
wercken, mit goeden trouwen." Over de daarop volgende plech
tigheid in de Dom schreef Arent toe Bocop het volgende verhaal: 

„Naedem als heer Ghissebert van Brederoede myt heer 
Davidt van Borgondien van dat bysdoem, int iaer 1456, was 
verdraghen, hebben her Ghissebert van Brederoede, dye aff-
ghetreden byscop, myt dye gansse ecclesie herren Davidt van 
Borgondien in Sonte Mertens kerricke, dye Dom bynnen 
Uttert gheleyt, und hem in sijn byscopsstoel ghesettet, woer 
hij dye ecclesie, dye ridderscap, und dye Stadt van Uttert 
swoer ende belovede, hoer bij alle horre previleghen ende ghe-
wonte toe willen laten, soe als sulx van ols ghewontelick was, 
und hebben hem vordt ghehult und voer (h)orren landesherre 
ontffanghen, und ys allsoe dye 55 byscop van Uttert ghewor-
den und hefft dat bysdoem 40 iarren beseten, int iear 1456." 

Vanuit het raadhuis had men David naar de Buurkerk gebracht, 
waar hij zich zijn geestelijk gewaad omhing. In de kerk moest 
uitkomen, dat de bisschop voornamelijk als geestelijk heerser over 
het bisdom zou regeren en daarom werden de tekenen van zijn 
wereldlijk gezag zorgvuldig bedekt. 

Zo werd David door de gehele geestelijkheid de Dom binnen
geleid, ,,gaande de heer Gijsbrecht van Brederode, nu wederom 
domproost, aan Zijn rechter, en den heer Johan Proeys domdeken 
aan Zijns linger syde: hem aldaar soo inden bischoppelijke stoel 
settende, daer hij alle voorrechte ende oude prevelegien beswoer; 
en dus wert hij door afstant van den welgekozen Elect bischop van 
Utrecht tegen alle Recht en Reeden, doch allenig door het aan
dringen van Zijn partij de Cabbelyaus gesinde, die Philips de ooren 
hadde volgeblasen." *) 

De waarheid van de laatste opmerking treedt wel heel duidelijk 
in het licht, als men het Buurspraakboek nog eens wat verder door
leest. Op 17 augustus beval de raad „dat nyemant den voirs, dedinge 
(tussen David en Gysbrecht) off enigen punten dair in begrepen 
ni enichsins en rune (verdacht make) noch en rade heymelic noch 

3) Mr. J. W. C. v a n C a m p e n schreef h ie rover u i tvoer ig in h e t J a a r b o e k j e v a n 
„ O u d - U t r e c h t " van 1933. 

4) Zo word t ve r t e ld in he t door Enge lbe r tus v a n Enge len v e r t a a l d e geschr i f t 
v a n P e t r u s Corn, v a n B o c k e n b e r g : Rolle en K o r t e H i s t o r y v a n de B i s schoppen 
v a n Uy t r ech t . 
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openbaer." In de stad was het dus nog steeds niet rustig. Daarom 
liet de raad nog eens uitdrukkelijk weten en gebood ,,wairt sake 
dat yemant wiste ofte vernaem van enigen opsetten, het wair van 
binnen ofte buten, dat sy dat den oversten terstond te kennen 
geven, off die raet wilt rechten mitten zweerde an hoeren liven 
sonder yemant dair inne te verschonen." 

Philips van Bourgondië echter had zijn zin weten door te zetten. 
Zijn zoon was bisschop in het Sticht geworden. Zijn opzet was 
u c a i a a u u CU m ] u a i a u a a i u u u i Z.1J11 L U ï _ J I CX-I j n . n \ y ^ y ^ u i _ J U ^ ljJ.aK.ilL 

weer belangrijk kunnen vergroten. En daar was het hem in zijn 
strijd tegen de domproost eigenlijk alleen maar om begonnen ge
weest. A. GRAAFHUIS. 

DE JONGSTE OPGRAVINGEN TE UTRECHT. 
De opgravingen, waarover hier verslag wordt uitgebracht zijn in 

hoofdzaak uitgevoerd vanwege het gemeentebestuur van Utrecht, 
dat dergelijke werkzaamheden mogelijk heeft gemaakt door jaar
lijks op de begroting van de dienst van Openbare Werken een 
post op te nemen, speciaal voor het historisch aanzien der stad en 
voor oudheidkundig bodemonderzoek. 

Wanneer er door de aanleg van rioleringen — nieuwe werken 
of verbouwingen gegraven moeten worden (ook op particulier ter
rein) en men vindt dan bouwresten, die belangrijk kunnen zijn 
voor de geschiedenis van de stad, dan is het mogelijk dat er direct 
ingegrepen wordt, zonder dat er van te voren geschrijf of gewrijf 
voor nodig is. Door deze maatregel is er in de loop van een dertig
tal jaren belangrijk veel van Utrechts geschiedenis aan het licht 
nakomen. 

Van alle vondsten wordt bericht gegeven aan de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bij grotere en belangrijke 
onderzoekingen verleent deze dienst medewerking door het ver
strekken van personeel voor de gravingen en door het op zich 
nemen van de hoofdleiding. Kleinere werkzaamheden worden ge
heel door personeel van de gemeente verricht. A. van Beek is daar
bij voorgraver; alle opgravingen heeft hij meegemaakt. Hij was 
ook de vinder van de goudstukken in 1943. De resultaten van de 
gravingen worden in tekening en foto vastgelegd, welke tekeningen 
en foto's met beschrijving gezonden worden aan het gemeente
archief, de afdeling beschrijving van de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg en aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem
onderzoek. 

De aanleiding tot de onderzoekingen ontstond in 1927 door het 
vinden van oude bouwresten in de bodem na de afbraak van het 
gebouw ten zuiden van de Domtoren — bij diepere gravingen voor 
de fundering van het daar op te richten nieuwe gebouw — zelfs 
van resten uit de tijd van de Romeinse overheersing van deze 
streken. De belangstelling naar het oude Utrecht kwam door der
gelijke vondsten weer sterk naar voren. 
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