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VOLKSUITINGEN IN DE 15e E E U W VERBODEN. 

In 1455 was de Domproost Gijsbrecht van Brederode met na
genoeg algemeene stemmen gekozen tot opvolger van den over
leden bisschop Rudolf van Diepholt. Die eenparigheid bij de 
verkiezing was verwonderlijk, daar zoowel de hertog van Gelder 
als die van Bourgondië vooraf elk hun eigen wenschen duidelijk te 
kennen hadden gegeven. 

Philips van Bourgondië wilde namelijk zijn bastaardzoon David 
op den Utrechtschen zetel zien. Dat uitzicht liet hij niet los. Alle 
middelen stelde hij in het werk, om dat te verwerkelijken. En toen 
de hertog een aanzienlijke legermacht bijeentrok zagen de ge
kozene en diens broeder, Reinoud Heer van Brederode, in, dat het 
verstandiger was toe te geven. 

Zoo werd David van Bourgondië bisschop en Gijsbrecht van 
Brederode werd weer Domproost. 

Het door beide partijen overeengekomene sloot samenwerking 
niet uit. De Brederodes hebben zich geheel gegeven aan de zaak 
van den bisschop, zich wagende aan de praktijk, die het spreek
woord had doen ontstaan: „Wie der heren vrient is en heeft der 
gemeenten gracie niet". Maar het gelukte hun den vrede te be
waren tusschen de stad en haar heer, den bisschop (die zich op 
zijn slot te Wijk bij Duurstede veiliger achtte, dan binnen Utrechts 
muren). Vooral heer Reinoud, die na enkele jaren ,,by den biscop 
van Wtrecht ende onder den burgeren ende heren vander stat 
geestimeert ende gheacht was", schijnt hierin bijzondere verdien
sten gehad te hebben. 

Alles ging zoo goed als maar mogelijk was, tot . . . bisschop 
David, aan kwade inblazingen gehoor gevende, eerst heer Reinoud 
en diens vijf bastaard-zonen en daarna den Domproost gevangen 
nam. Dat was op 15 Juni 1470. 

Kort daarop, 29 Juni, onderging de schout Jan van Amerongen 
hetzelfde lot. 

Het gerucht van het gebeurde bereikte Karel van Bourgondië, 
Davids broeder, en den leden van diens raad. Ook beklaagde de 
vrouwe van Brederode zich bij den hertog. Het gevolg was, dat de 
laatste afgezanten naar Utrecht zond, om Reinoud van Brederode 
en Jan van Amerongen te halen om door de ridders van het Gulden 
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Vlies gehoord en geoordeeld te worden. In Februari 1471 vertrok
ken zij. Op 4 Mei 1472, nadat hij gebleken was geheel onschuldig 
te zijn en geen zijner vijanden of beschuldigers op de indaging 
verschenen was, werd heer Reinoud volledig in eer hersteld. 

Tot zoover het verhaal van de geschiedenis, ter verklaring van 
het hieronder afgedrukte, op 15 Mei 1472 bij klokluiding aan de 
Utrechtsche burgers bekend gemaakte verbod. Natuurlijk behoeft 
het verder geen woorden, om de aandacht er op te vestigen, dat er 
gisting^ was in de stad, en verdeeldheid, en partijschap. Maar de 
,,heren" zullen wel geen liedjes langs de straat gezongen hebben, — 
en ,,Wie der heren vrient is . . .". K. 

1472. Des Vrydages voer Pynxteren (15 Mei) . 
Alzoe voertijts bij onsen raide out ende nywe overdragen ende 

ter clocken verkundicht is gheweest, dat niemant hij ware wie hij 
ware op enigen heren of vorsten noch op ymant anders groet ofte 
cleyn enighe ontamelike sprake ofte woerde en voere noch en han
tiere in enigerwijs bij zwaere correxy tottes raets goetducken. Ende 
want die raet die overdracht houden ende gehouden hebben wil, 
zoe vernijet men die. Ende die raet laet weten ende verbieden noch 
enen ygeliken dat niemant hij zij wie hij zij op enighen heren ofte 
forsten noch op ymant anders groet ofte cleyn enighe ontamelike 
spraken noch hantieringen en voere mit woorden, ghevierde ofte 
zanghe. Mer heeft ymant opten anderen yet te secgen, dat mach 
hij doen mit rechte ende anders niet. Ende waert zake, dat hyr 
inne ymant broikaftich ghevonden worde, dat wil die raet aenden 
broikigen corrigeren tot hoers selfs goet duncken. 

(Buurspraakboek 1472, f. 182v). 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 

XVI. De Spaansche ruiter. 
„Bij het woeden eener aanstekende ziekte, toen algemeen de pest 

genaamd, tijdens het verblijf der Spanjaarden in deze stad, nam de 
raad de wijze voorzorg van den vrijen toegang tot sommige straten, 
alwaar deze ziekte bijzonder heerschte, te sluiten. Men verwondere 
zich niet, dat deze naauwe Viesteeg, zoo sterk bezocht, mede in die 
afsluiting deelde: de aansteking had aldaar dien trap van hevig
heid bereikt, dat de toegang tot dezelve alleen was toegestaan aan 
de daartoe bevoegde personen, die van een onderscheidingsteeken 
voorzien waren, terwijl daartoe aangestelde wakers den toegang 
van onbevoegden nieuwsgierigen, die zonder wettige redenen deze 
besmette straat wilden binnen dringen, moesten beletten. 

„Een Spaansch ruiter, als afgevaardigde de Catharijnepoort in
gereden, verlangde den koristen weg te volgen. Wegens den spoed 
welken zijne belangrijke depêches vorderden, eischtehij de Viesteeg 
doorgelaten te worden; men weigerde zulks in den beginne en bragt 
hem het gevaar, waaraan hij zich zou blootstellen, onder het oog; 


