
DE VOORGESCHIEDENIS V A N VREDENBURG. 

Toen de stadhouder van den keizer, de heer van Borgnival, en 
Mr. Joest Zasbout, beiden raden van den keizer, op 9 April 1529 
ten stadhuize verschenen en daar een „credentiebrief" overgaven, 
die het besluit van den keizer inhield, om ,,een stercte bynnen 
Utrecht te maken umme Sunt Janshuys bij Sunte Katrijnenpoert", 
was dit ten opzichte van de plaats wei een verrassing, echter niet ten 
opzichte van de „stercte". 

De jaren 1525 tot eind 1528 zijn wel erg rumoerige jaren in de 
geschiedenis van de stad geweest. De op 1 Februari 1525 gekozen 
regeering der stad werd in April reeds verjaagd en vervangen door 
een andere. De elect (gekozen bisschop) moest toen van Wijk bij 
Duurstede naar Utrecht komen, ,,omme alle rust ende vrede des 
opruers halven te maken" en ,,etlicke punten den gemenen gilden 
versegelen" d.i. zijn zegel hechten aan den brief, waarin de ver
langens der gilden vervat waren. En een maand later, op Hemel
vaartsdag, 25 Mei, werd de elect gedwongen de processie, die op 
dien dag werd gehouden, te verlaten en zich te begeven naar het 
Janskerkhof, waar de gilden vergaderd waren, om daar weer zijn 
zegel te hechten aan een brief, waarvan de inhoud strekte „tot af-
broick van ons kereken ende gemenen landsprivilegiën", zooals hij 
later verklaarde. 

Baat bracht dit alles niet. De partijschappen in de stad namen 
integendeel in kracht toe. Zoo werd het in April opgetreden stede
lijk bestuur op zijn beurt in Augustus aan kant gezet en vervangen... 
„Omme desse stadt van Utrecht, geestlicke ende weerlicke, edele 
ende onedele, in rust ende vrede, oeck uut ewich verderff te hol
den" bezegelde de elect toen een door de oudermannen der gilden 
onderteekend „compromis". Dat was op 28 Augustus. 

De stedelijke regeering bleef nu wel aan het bewind tot 1 Fe
bruari 1526, de gewone tijd van aftreden en het verkiezen van een 
nieuwe. Maar de rust was verre te zoeken. Wan t niettegenstaande 
het compromis hadden „noch menigeley oproer ende commotien" in 
de stad plaats. Weder werd een compromis opgesteld en vervolgens 
door de drie staten: geestelijkheid, ridderschap en stad onderteekend 
en door de gilden aanvaard. Geen „vergaderinge" mocht meer ge
maakt worden, „opt verbueren lijffs ende guets ende als vrede-
breeckers gestraeft te werden" door en van hen, die zich aan dit 
compromis niet zouden storen. Dat gebeurde op 9 November 1526. 
Na de onderteekening van dit tweede compromis gevoelde de elect 
zich „van lijffs noet geoirsaict te vertrecken". Zijn gezondheid liet 
al wel te wenschen over, maar het ligt voor de hand aan te nemen, 
dat hij zijn leven in de stad niet meer veilig achtte. Hij stelde twee 
personen als zijn plaatsvervangers aan. Maar niettegenstaande ook 
deze overeenkomst werden „alle guede luyden meer ende meer 
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dorch oproeren beswaert". Het liep zóó erg, dat de twee stadhou
ders van den elect op 8 December genoodzaakt waren om zich „met 
alle guede luyden" tot bescherming van lijf en goed zich gewapen-
der hand te verdedigen tegen leden der gilden „ende anderen 
wederwilligen, op dien dach tsavonts vergadert wesende, daer godt 
betert voele dooden ende gewonden over gebleven zijn." 

De elect was, zoo verklaarde hij op 20 Februari 1527, van 
mening, dat geen verbintenis of belofte — ook al zou die „in segele 
ende brieve geschien" — voortaan gehouden zou worden. Daarom 
had hij in overleg met de staten besloten, „datmen een stercte byn-
nen dese sijn furstelijcke genaden stadt doen maken soude", echter 
met geen ander oogmerck dan om alle goede lieden, geestelijken 
zoowel als wereldlijken, maar bovenal den raad der stad in vrede 
te doen leven en daarentegen alle tegenstanders en opstandigen 
zonder aanzien des persoons te kunnen straffen. 

Dit plan om een „vestenisse ofte stercte" te bouwen was al rijpe
lijk overlegd. Want de drie staten (,,onse vijff goidshuysen, ge-
meenen ritterscap, raidt out ende nye") hadden daarin al bewilligd 
en gecomitteerden aangewezen om te „concipieeren die selve veste
nisse te begrijpen, te onderhouden ende die penningen daer toe the 
vynden". 

De dubbele raad der stad, d.w.z. de raad die pas afgetreden was 
en de op 1 Februari gekozen nieuwe, zond op 14 Februari een vier-
tiental afgevaardigden naar de statenvergadering („te capittel"), 
om na overleg gezamenlijk een besluit betreffende den bouw van 
een kasteel te nemen, indien, zoo vindt men op dien datum genotu
leerd, men geen „ander beter wege bijden staten vynden kan." 

Er schijnen daarna echter tegenkrachten in het werk gesteld te 
zijn. Of zouden verschillende leden der staten door de vrees bekro
pen zijn, dat het wapen, dat zij zouden smeden, wel eens tegen hen 
zelfgekeerd zou kunnen worden? In elk geval, de staten waren 
tot andere gedachten gekomen, en hadden den elect „etlicke arti-
culen" voorgesteld, welke hij naar eigen inzien mocht wijzigen, 
schrappen en aanvullen, en daarbij de stellige belofte gegeven, dat, 
indien de gilden zouden weigeren die artikelen te aanvaarden en na 
te komen, zij zich dan aan de zijde van den elect zouden scharen en 
„lijff, goet ende bloet bij ons (den elect) opsetten zullen, om ons tot 
onser yerster raminge ende vestenisse bynnen onser stadt te helpen 
brengen". 

Op 18 Februari hechtte de dubbele raad zijn goedkeuring aan de 
in die vergadering gelezen voorwaarden („punten ende articulen'"), 
die onder toestemming van den elect ontworpen „zijn, om die 
stercte, die voorgenomen wert, inder besten manieren te moegen 
ontgaen'". Blijkbaar is hier nog sprake van het ontwerp, dat den 
elect zou aangeboden worden. Want den volgenden dag besloten 
de beide raden, „datse bliven willen bij alle alsulke punten ende 
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articulen als onse genedige heere van Utrecht ter verclaringe 
vanden punten (die) bijden raide beraemt waeren, doen maken 
hebben, ende den raide out ende nije op huyden doen hoeren heb
ben", zulks om den bouw van een kasteel, „die zijn genaden be
geert hadden, te voorkomen. 

Zoo kwam dan de overeenkomst van 20 Februari, boven ge
noemd tot stand. Den inhoud hier ook maar summier weer te geven, 
zou te veel plaats vergen. Bovendien zou dat buiten het voorgeno
men bestek liggen. Slechts zij medegedeeld, dat het weversgild en 
molenaarsgild beiden werden opgeheven. Voorts moesten de op 24 
April en 25 Mei 1525 bezegelde brieven worden teruggeven, en de 
gilden werden er aan herinnerd, dat de elect tot het bezegelen daar
van „gedrongen" was, „twelck die een den anderen gelijcke nyet en 
behoert te doen, hoeveel te meer dan onse ondersaten (ons) als 
hoeren lantfursten"', zoo verweet de elect hun 1). 

De rust was hiermede natuurlijk niet voor goed hersteld. Drie 
maanden later ging er weer een gerucht van een beraamden aanslag 
op de stad, die tijdig ontdekt schijnt te zijn. Maar van een kasteel 
was er voorlopig geen sprake. Wan t op een der eerste dagen van 
Augustus werd de stad van wege den hertog van Gelder bezet. Zij 
kwamen met de beste bedoelingen. Op 6 Augustus verscheen de 
„lantrentmeyster" van den vorst met de zijnen in de vergadering 
van den dubbelen raad en verklaarden, dat zij op verlangen van de 
vrienden en met toestemming van den vorst gekomen waren „ornme 
zijn vrunde te bescermen voir alle onwil ende verval, die der stadt 
ende hoeren vrunden geboeren soude moegen" en om de rust en de 
vrede in de stad te verzekeren. (Was het niet zoo ongeveer dezelfde 
belevenis van de burgers tóén, als van ons in de Meidagen van 
1940?) 

Gedurende elf maanden oefenden de beschermers een steeds toe-
nemenden druk op de Utrechtsche burgers uit en brachten stad en 
land nabij een financieelen ondergang. 

Den îen Juli 1528 bracht een omkeer. De stad werd bij verras
sing genomen door troepen van den bisschop. Reeds eenige maan
den tevoren had deze zich verbonden het wereldlijk gezag over het 
Sticht aan den keizer over te dragen. Die overdracht volgde op 21 
October en had plaats in het groote kapittelhuis. Aan de burgers 
werd bij klokluiding bekend gemaakt, dat zij zich des middags naar 
de Neude moesten begeven, en daar den eed aan den keizer moes
ten doen. Na de plechtigheid werd als ,,teyken van blijscappen ende 
vroechden gout ende silver mit hantfollen teffens onder tgemeen 

] ) Voor wie zich nader op de hoogte wil stellen van de toenmalige gebeurte
nissen zij hier, behalve naar het raads dagelijks boek en het buurspraakboek van 
dien tijd, verwezen naar de stukken, beschreven onder 172 van de Ie af deeling 
van den catalogus van het stadsarchief, en onder nr. 39 van het archief der 
Staten van Utrecht. 
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volck gestroeyt ende geworpen". En des avonds werd ,,groete 
triumphe inde geheel Stadt mit vueren, lichten ende andersins be
dreven". Bovendien beval de keizer, dat ieder dezen dag „voertaen 
cessere van alle hantwerck". 

Die blijdschap en vreugde zullen wel van korten duur geweest 
zijn... Nog geen vier weken later, 13 November werden Aelbert van 
Leeuwen en Geerloff die Wit toegevoegd aan Willem van Oestrum 
en Peter Ruysch (die dus al reeds eerder daarvoor aangewezen 
waren), om de ,,erven bij Bollertstoern, om die stercte van 's key
sets wegen dair te maken", in oogenschouw te nemen. En omtrent 
Sunte Ceciliendach (22 November) beijverden zich de drie stads 
gezworenen met den landmeter en den zoon van den stadssecreta
ris om de erven achter St. Jacob, ..dairmen die Key. Ma1, een 
stercte ordeneren soude'", op te meten, terwijl weer twee dagen 
later (24 November) een drietal afgevaardigden gezonden werd 
naar Culenborch, om daar met den graaf van Hoogstraten en ge
committeerden van den keizer te overleggen omtrent de erven ,,dair-
men die sterckte achter Sint Jacops maken soude". 

De Bollaetstoren stond aan den stadsmuur ongeveer ter plaatse, 
waar de brug over den singel aan het Paardenveld ligt. Het was 
dus de bedoeling om het kasteel te bouwen op het tegenwoordige 
Paardenveld en eenige daaraan grenzende particuliere erven daar
bij aan te trekken. 

Voor de niet-ingewijden moet het dus wel een verrassing geweest 
zijn, toen op 9 April 1529 het in den aanvang genoemde besluit van 
den keizer bekend gemaakt werd, om het kasteel niet dââr, maar op 
het open terrein ten zuiden van het hospitaal van St. Jan, het 
Catharijne-gasthuis genoemd, te doen bouwen en de gebouwen van 
genoemd gasthuis daarin op te nemen. 

En tegen dit besluit baatten geen aanbiedingen van „etlike pun
ten" of „articulen": men had zich slechts te onderwerpen. 

K. 

EXCURSIE NAAR RHENEN. 

De vereniging zal op 14 Juni een excursie houden naar Rhenen. 
De leden wordt verzocht deze datum vrij te houden. Nadere aan
kondigingen volgen. 
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