




Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Afbeelding van de terechtstelling van Hendrik Eemkens, 1562. Ets van J. Luijken. G.A.U. HA Q 62.1 gen haelen ofte crygen&quot;. Deze opmerking geeft welaan dat er een element van grootspraak zat in hetoptreden van 30 december. Naar Dirck Weyman en zijn familie heb ik veel on-derzoek verricht.9 Hij kwam uit ambachtelijke knng,uit een familie van glazeniers wier bloei in het eerstekwart van de zestiende eeuw lag. Zijn vader en oom,de broers Jan en Claes Weyman, krijgen in die tijdopdrachten van de kapittels en van het stadsbestuur,bekleden bestuurlijke functies in gilde en raad enkunnen geld beleggen in huizen en lijfrenten. Detroublen van 1525-28 maken een eind aan hun in-vloedrijke positie. 1° In de stad was in 1525 burgertwist ontstaan, na-dat ontevreden leden van de geestelijkheid en ridder-schap een monsterverbond met de gilden haddengesloten en zij de strijd hadden aangebonden met deheersende

bestuurders. Het zittende bestuur voeltzich bedreigd, neemt de benen en bestrijdt tezamenmet de elect^^ van buitenaf de oproerlingen. In destad zelf volgt de ene machtsgreep de andere op.Uiteindelijk staat de opstandige stad tezamen met de hertog van Gelre tegenover Karel V, de elect en deverdreven burgers. Karel V is de lachende derde in ditconflict. Als tegenprestatie voor zijn hulp ontvangt hijin 1528 van de elect de wereldlijke macht over hetSticht. De politieke macht van de gilden wordt onge-daan gemaakt, de burgerwacht (ofwel de stadsmili-tie) opgeheven. In feite heeft de burgerij hierna geenkader meer, waarbinnen het ongecontroleerd bijeenkan komen. In deze burgeroorlog hebben de gebroeders Wey-man een meer of minder bescheiden rol gespeeld.Opmerkelijk is dat iedere broer een andere factie hadgesteund.''2 Claes, bijvoorbeeld, had zich aanhangerbetoond van de Habsburgse partij. Toch heeft hemdit geen winst opgeleverd: na 1528 zijn ons

geengrote opdrachten aan hem of aan zijn broer bekend.Ook hebben zij daarna geen bestuurlijke functiesmeer bekleed. Met veel andere ambachtslieden zijnzij de grote verliezers van de factiestrijd. Religieuze ervaring Welke rol speelt religieuze gedrevenheid in het OuD-UTRECHT ? JANUARI 1993








