




Maandblad Oud-Utrecht 1979 komt het bericht, dat de hertog van Alva met het le-ger in aantocht is, om allen, die aan de beroerten vande laatste jaren zich hadden schuldig gemaakt, testraffen. Brederode, Willem van Oranje en vele ande-ren vluchtten bij de komst van Alva naar Engeland ofnaar het Duitse rijk. Willem van Oranje werd als stad-houder vervangen door de zuidnederlandse edelmanBossu. Alva, die in 1567 Margaretha als landvoogd opvolgt,beheerste voorlopig de toestand in de Nederlanden,maar in het voorjaar van 1572 kregen de Geuzenvaste voet in Holland en Zeeland. Zij maakten zichzelfs meester van de meeste steden in deze zeege-westen en Willem van Oranje werd opnieuw erkendals stadhouder van Holland en Zeeland. In deze tweegewesten kregen de calvinisten de leiding en weldrawerd hier de openlijke uitoefening van de katholiekegodsdienst verboden. Maar dan plunderen herhaalde malen in de volgendejaren muitende Spaande soldaten

zowel in de 15katholieke gewesten als in de 2 calvinistische gewes-ten. Om aan die plunderingen een eind te maken slo-ten de 15 gewesten in 1576 een bond met de 2 cal-vinistische gewesten, om door het uitdrijven van deSpaanse benden de Nederlanden eindelijk weer totrust en vrede te brengen, te pacificeren: de Pacifica-tie van Gent. De prins van Oranje en zijn beide zeegewesten warenechter bevreesd, dat zij in de naaste toekomst op-nieuw alleen zouden komen te staan in de strijd te-gen de Spaanse troepen en daarom wilden zij een an-dere unie sluiten met de aangrenzende gewesten, inde eerste plaats met Utrecht. Als het Spaanse garni-zoen in het kasteel Vredenburg in december 1576 destrijd tegen de Utrechtse burgerij begint, dan krijgende Utrechtse burgers de meeste steun van de prinsen van Holland. De Utrechtse burgerij ging nu in deprins haar beschermer zien en in 1577 werd Willemvan Oranje opnieuw erkend als stadhouder vanUtrecht. Het is nu de

advokaat van de Staten vanUtrecht, Floris Thin, die in samenwerking met deprins het eerste ontwerp maakte van een nadereunie; dit ontwerp werd later, buiten de prins om, ineen voor de calvinisten gunstige zin gewijzigd. Dit ge-wijzigde ontwerp werd tenslotte op 23 januari 1579in de kapittelzaal van de Domkerk getekend en bleefals de Unie van Utrecht bekend. Deze Unie stuitteechter op verzet van vele Utrechtse geestelijken, dievreesden voor de ondergang van de katholieke gods-dienst nu Utrecht zo nauw met de calvinistische ge-westen Holland en Zeeland verbonden werd. Utrecht na da Unie In 1579 kregen de calvinisten de Nicolaaskerk en in1580 werd zelfs in Utrecht de openlijke uitoefeningvan de katholieke godsdienst verboden. De kerkge-bouwen werden aan de calvinisten afgestaan of zijwerden geheel of gedeeltelijk gesloopt; zo werd hetkoor van de Buurkerk afgebroken en op die plaatswerd de Choorstraat aangelegd. De Oud-Munster 79 ting van de

geloofsvervolging verzochten. De calvi-nisten kregen nu de moed om zelfs openlijk bijeen tekomen en de hagepreken, die te Hondschoote inFrans-Vlaanderen begonnen, werden weldra in bijnaalle Nederlandse gewesten gehouden. Maar het wasnu al midden zomer en de herfst kwam in het zicht.Het zou wel uiterst bezwaarlijk worden om dan degodsdienstige bijeenkomsten in het vrije veld te blij-ven houden. En dan begint te Steenvoorde in Frans-Vlaanderen de beeldenstorm, die zich over bijna alleNederlandse gewesten gaat uitbreiden. Er is eens op-gemerkt, dat men moet letten of bij een beelden-storm doopvont en orgel gespaard blijven; dat zoudan kunnen wijzen op het feit, dat men een kerk klaarwilde maken voor de calvinistische eredienst. Beel-den waren in de ogen van de calvinisten afgodsbeel-den die vernield moesten worden, maar doopvont enorgel konden in een calvinistische dienst ook gebruiktworden. Bij de beeldenstorm in een van de Utrechtsekerken

begon een van de beeldenstormers met hetslopen van het orgel, maar toen werd hem door eenandere breker toegeroepen, dat hij daarmee opmoest houden, want dat hij nu deed hetgeen hemniet gelast was. Als Margaretha de eerste schrik te boven is, maakt zijzich klaar om met geweld de rust in het land te her-stellen. Maar ook de calvinisten bereiden zich nu voorop gewapende tegenstand en een van de edelenHendrik van Brederode, Heer van Vianen, treedt opals leider van het gewapende verzet. Willem vanOranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht,was Brederode goed gezind; daarom stonden de Sta-ten en de stad van Utrecht wantrouwend tegenoverhun stadhouder. Intussen wist Margaretha van Par-ma het gewapend verzet van de calvinisten neer teslaan. De stad Valenciennes in Frans-Vlaanderen, dietegenstand bood, werd door de troepen van de land-voogdes bezet en de calvinistische predikant Guidode Bres, die hier grote invloed uitoefende, werd

terdood gebracht. In de stad Utrecht, die uit vrees vooreen aanslag van Brederode uit Vianen zelf om rege-ringstroepen verzocht had, trokken troepen van delandvoogdes binnen, waardoor de prins van Oranjealle macht in het Sticht verloor. Margaretha beheer-ste weer de toestand in de Nederlanden. Dan juist Nicolaaskerk met voor de westgevel de Gronsvelt-kameren en aan de overzijde van de straat het Tucht-huis. J. Versteegh. 1756.(GAU TA. Je 2.1)






