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DE VERKIEZING V A N DAVID V A N BOURGONDIE
T O T BISSCHOP V A N UTRECHT.
Het was in de vijftiger jaren der vijftiende eeuw in de stad Utrecht
nogal onrustig. In hoog tempo volgden de gebeurtenissen, die aandacht verdienen, elkaar op. Men moet zelfs oppassen in de verwarring niet verstrikt te raken.
Laat ik beginnen met de moeilijkheden, waarvoor bisschop Rudolf
van Diepholt (1433-1455) zich aan het einde van zijn regering geplaatst zag. Na tot 1448 rustig het bisdom bestuurd te hebben
ontstonden er verwikkelingen over belastingheffing en rechtspraak,
als gevolg waarvan Rudolf zich genoodzaakt zag de stad te verlaten. Hij wist er een jaar later met geweld — en hulp van de
Amersfoorters en de Bourgondiërs — weer binnen te dringen en
zich te handhaven.
Na deze verovering zou Rudolf echter maar weinig rust beschoren
zijn. Hij had namelijk in de oorlog, die hij sinds 1453 voerde om
Walraven van Meurs de eigendom van het bisdom Munster te
verschaffen, veel geld verspeeld en werd met recht ,,een arm heer"
genoemd. Begrijpelijk is het, dat hij zich om steun tot de geestelijkheid wendde en haar om extra „beden" verzocht. Hij kwam
echter bedrogen uit, daar de kapittelheren — het eerste lid van de
Staten — zich met kracht tegen deze financiële aderlatingen verzetten. Zij werden hierin gesteund door de parochiegeestelijken, die ook
voet bij stuk hielden en zelfs, op een enkele uitzondering na, hun
godsdienstoefeningen en al wat daarmee samenhing, staakten,
waardoor een onhoudbare toestand was ontstaan. De stadsregering
wierp, bewust of onbewust, olie op de golven door de kanunniken
tot het betalen van de gevraagde beden te dwingen. Men zette een
trouw aanhanger der geestelijkheid gevangen, maar ook hierdoor werden de laatsten niet geïntimideerd. Integendeel, zij besloten
eventueel geweld met geweld te keren.
De burgerij had inmiddels openlijk de zijde van de geestelijkheid
gekozen en verzekerde deze ,,haare hulp, met uitbrakinge van
scheldwoorden tegens de regenten, dezelve beschuldigende van
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eenen verregaanden hoogmoedt, die zij niet langer konden of wilden dulden". De stadsregering wilde de toeloop beletten, liet de
klok trekken en verzamelde haar getrouwen op de Stadsplaatse
(Stadhuisbrug). Zelfs werden tegen de Domkerk ,,eenige bussen"
geplaatst. Het was echter spoedig duidelijk, dat de geestelijkheid
van de burgerij de meeste steun ontving, „vier a vijf duizent koppen
van het gemeene volk" steunden haar. Aan Willem van Montfoort
was het te danken, dat bloedvergieten voorkomen werd. Hij hield
de opdringende burgerij op de St. Maartensbrug staande en onderhandelde met het stadsbestuur over de vrijlating van de gevangene.
Op 25 januari 1455 tekende men de vrede, waarbij niet alleen vrijlating van de gevangene bepaald werd, maar ook dat een nieuwe
gildebrief zou worden opgesteld, die de ondermannen, de bestuurders der gilden, zelfstandigheid verzekerde. Daarenboven werd er
een geheel nieuwe stedelijke overheid verkozen, wat wel bewijst,
dat de kanunniken de touwtjes stevig in handen hadden.
Het moest voor de bisschop intussen wel vaststaan, dat hij geen
medewerking van betekenis verwachten mocht. Er wordt zelfs verhaald, dat Rudolf in die tijd met het plan heeft rondgelopen zijn
bisschopszetel ter beschikking te stellen van Philips van Bourgondië.
Deze vernedering — want dat zou het geweest zijn — is hem echter
bespaard gebleven. Hij stierf namelijk op 24 maart 1455 te Vollenhove, waar hij reeds geruime tijd verbleef. Men begroef hem in
de Domkerk, van welk feit nog heden ten dage de door de dombouwmeester Jacob van der Borch vervaardigde kapel getuigenis
aflegt. Deze kapel schijnt bij zijn dood reeds in aanbouw te zijn
geweest en was eerst in 1464 voltooid. ')
Onmiddellijk deed zich de vraag voor wie Rudolf van Diepholt
als bisschop zou opvolgen. Er waren candidaten genoeg. Arnout
van Egmond, hertog van Gelre, kwam pleiten voor de Keulse kanunnik en thesaurier Steven van Beieren, de geestelijkheid had het
oog gevestigd op de domproost Gysbrecht van Brederode en ook
Philips van Bourgondië had een vertegenwoordiger naar Utrecht
gezonden in de persoon van graaf Jan van Nassau, die de verkiezing van David van Bourgondië moest bevorderen.
Philips rekende er vast op, dat zijn zoon de bisschopszetel zou
verwerven, maar voor het zover was zouden er nog heel wat weerstanden overwonnen moeten worden. De raad had de verkiezingsdatum bij klokgelui bekend gemaakt en verbood de burgerij die dag
— 7 april — in de Domkerk of op het kerkhof te komen. De
„vreemde heeren, vorsten en ridders" werden verzocht de stad te
verlaten en niet terug te keren vóór de verkiezing had plaats gehad.
Dit was natuurlijk om alle invloeden van buiten zoveel mogelijk te
weren.
!) Zie voor nadere bijzonderheden over de kapel: De Dom van Utrecht door
S. Muller Fz., blz. 15.
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De proosten van de Dom, St. Pieter, St. Jan en St. Marie namen
met de dekens van de Dom, St. Salvator, St. Pieter en St. Jan
en nog 62 andere stemhebbende kanunniken aan de verkiezing deel.
De vergadering begon 's morgens om 7 uur. Steven van Beieren
kreeg twee stemmen. Alle anderen kozen Gysbrecht van Brederode.
Geen der heren begeerde David van Bourgondië. Met algemene
stemmen kon Gysbrecht tot bisschop van Utrecht verklaard worden,
omdat de twee heren, die Steven van Beieren hadden gewild, hun
keuze wijzigden.
Het antwoord op de vraag naar de eenstemmigheid der kanunniken is vrij gemakkelijk te geven, daar Gysbrecht van Brederode
steeds in de voorste gelederen te vinden was geweest in de strijd om
belastingverlichting. Hij zou, na zijn verkiezing tot bisschop zeker
aan de verlangens der heren willen voldoen. 2) Echter was ook wel
duidelijk gedemonstreerd, dat men stelling wilde nemen tegen de
„Burgoensche overhering" in het Sticht. Deze toenemende invloed
van Philips was echter niet meer te keren. Men kon de keuze tegenover hem wel verontschuldigen door te zeggen, dat David een
bastaard was, maar dit zou zeker een averechtse uitwerking gehad
hebben.
Nog op de dag van de verkiezing werd aan de paus om bevestiging van Gysbrechts verkiezing gevraagd; speciale boden
zes
in getal — onder wie de bekende Evert Zoudenbalch, reisden daartoe naar Rome. Van keizer Frederik IÏI werden de „regalia" verkregen, zodat Gysbrecht nu als bisschop ook bepaalde koninklijke
rechten mocht uitoefenen, Gysbrecht heeft zich echter door deze
keizerlijke bewilliging laten misleiden en vond het niet nodig de
goedkeuring van de paus af te wachten. Hij nam zijn intrek in het
Bisschopshof, legde de vereiste eden af, sprak recht, kortom hij
deed alsof Calixtus III zich reeds met zijn verkiezing had verenigd.
De staten van het Sticht rekenden echter met de mogelijkheid,
dat de paus van zijn recht gebruik zou maken een andere, dan de
door hen verkozen bisschop zou benoemen. Daarom vroegen zij
Gysbrecht reeds op 12 april om de belofte, dat hij hen tegen alle
moeilijkheden zou beschermen, zelfs al kwamen deze van" pauselijke zijde. Gysbrecht kon deze belofte zonder bezwaar geven; de
kanunniken kregen er zelfs nog allerlei rechten en privileges van
hem bij.
In Rome zag het er voor Gysbrecht niet zo best uit. Zijn gezanten
werden kennelijk aan het lijntje gehouden en hoewel zij de vereiste
vierduizend dukaten reeds gestort hadden, verkregen zij de door
hen zo begeerde confirmatiebrief niet. Zowel voor Gysbrecht als
voor de kanunniken werd het een pijnlijke zaak, vooral toen er
berichten begonnen door te komen, dat de paus vermoedelijk met de
2
) R. R. Post. Geschiedenis der Utr. Bisschopsverkiezingen tot 1535, blz. 164 vlg.
(Bijdr. Inst. voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX).
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verkiezing van Gysbrecht niet zou instemmen. Calixtus had er
namelijk op dat moment meer belang bij, dat Philips van Bourgondië
hem zou blijven helpen bij de verwezenlijking van zijn plannen een
kruistocht tegen de Turken te ondernemen. Bovendien was aan de
hertog in 1447 beloofd, dat in de gebieden, binnen de Bourgondische
invloedsfeer liggende, geen prelaten benoemd zouden worden, die
hem niet welgezind waren. De beslissing van de paus, waarbij hij
David van Bourgondië tot bisschop van Utrecht benoemde, was
dus eigenlijk wel te voorzien geweest.
Voor Utrecht had het besluit, dat in october 1455 bekend werd,
belangrijke gevolgen, temeer daar Gysbrecht, noch de staten
van plan waren zo maar de consequenties der pauselijke beslissing
te aanvaarden. Op 7 november waarschuwde de raad „dat niemant
binnen onser stat mit panser off lange messen en gae, bij dage off
bij nachte
" De herbergiers kregen opdracht, hoir gasten
van buten binnen hoire herberge comende die we te hier van (te)
doen" en hen aan te raden „dat sij hoir panser ende lange messen
afleggen, eer sij uut die herberge gaen." Dit bevel werd op 11
december gevolgd door het verbod om „coirne, weit nog garst,
haver, boecweit, bonen of arweiten, in desen lande gewassen" uit
te voeren.
Philips was echter zeker van zijn zaak en het heeft er alle schijn
van, dat hij bij het volvoeren van zijn plannen volgens een weldoordacht schema gewerkt heeft. Allereerst voldeed hij namelijk aan
zijn aan Calixtus gedane belofte om hem te zullen steunen bij de
financiering van diens voorgenomen kruistocht. Daartoe vroeg hij
o.a. de staten van Holland een bede van 120.000 3 ) gouden leeuw e n 4 ) van zestig groten, die hij op 4 februari 1456 voor de helft
in de wacht wist te slepen. Zijn invloed in Holland was in die dagen
enorm. Dit kwam ook aan het licht toen hij medewerking verzocht
om Gysbrecht van Brederode uit Utrecht te verdrijven. Zelfs buiten
Holland werd hem steun geboden. Amersfoort en Rhenen waren
bereid een Bourgondische bezetting op te nemen. 5 )
Voor Gysbrecht werd de situatie steeds onaangenamer. Hij kon
op de Utrechtse bevolking niet meer aan en was in april 1456
nauwelijks in staat een gildenoproer te onderdrukken. O p de 25e
dier maand maakte de raad bekend „dat sij gescict hebben die gene
die zedelicken ommegaen seilen om te zuecken die gene die onsedicheit ende moiterie op huden tegen onsen genedigen heere den
3) S. B. J. Zilverberg vermeldt in zijn dissertatie: David van Bourgondië, Bisschop van Terwaau en van Utrecht (± 1427—1496) op talz. 15 abusievelijk 12 000
gouden leeuwen.
4
) D e g o u d e n l e e u w w a s t o e n d u s d e r t i g stuivers w a a r d . D e m e d e d e l i n g v a n V a n
der Chijs, d a t de w a a r d e v a n d e g o u d e n leeuw vijftien s t u i v e r s w a s , m o e t d u s w e l
onjuist zijn. (Zie: P . O. v a n d e r Chijs, D e m u n t e n d e r b i s s c h o p p e n , v a n de h e e r l i j k heid en d e stad U t r e c h t
blz. 189 n.).
5) Wat de houding van de stad Arnhem aangaat zie men het artikel van mej.
dr. A. J. Maris in het Maandblad van „Oud-Utrecht" van 1954 blz. 74.
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elect ende der gemeenten van Utrecht gemaect hebben, ende laet
vorder weten dat nyemant en huse noch en hove die gene, diemen
nu zueckende sell werden, want die raet dat rechten will tot hoers
goetduncken."
Gysbrecht zag echter wel in, dat hij zich tegen Philips niet zou
kunnen handhaven, maar toch ging hij op diens verleidelijke aanbiedingen niet in. Hem werd de rijke proosdij van St. Donatius te
Brugge geboden plus een jaargeld van 4200 Rijnse guldens. Ook
wilde Philips hem als raadsheer handhaven en de proosdij van de
Dom zou hij mogen behouden. Gysbrecht vroeg echter nog een
extra schadevergoeding van 50.000 gouden leeuwen, maar dit was
voor Philips reden om naar de wapenen te grijpen. Via Woerden
verlegde hij op 25 juli zijn hoofdkwartier naar IJsselstein. Op 18 juli
echter spreekt de raad reeds over „tbestant (dat) nu tavont uutgaet,
tusschen den hertoge van burgondien ende ons", waaruit blijkt,
dat er nog onderhandeld werd. Hertog Johan van Kleef wist, als
bemiddelaar optredend, Gysbrecht te bewegen af te zien van tegenstand en de aanbiedingen van Philips te accepteren. In afwachting
van de op 3 augustus in IJsselstein te sluiten overeenkomst verwittigde de raad op 29 juli de burgerij „dat nyemant hij sij wie hij sij
onmanierlike sprake en vuere op yemande, want die raet dat verhuet
will hebben om ruste ende vrede onderlinge mit malcanderen te
houden, so des teser tijt van node is." Ook het raadsbesluit van
1 augustus mag ik u niet onthouden. Daarbij laat de vroedschap
„enen ijgeliken weten dat die ecclesie ende ritterscap overcomen syn
mitten gescicten uuten gilden, te reysen tot Ysselsteyn bijden hertoge van Cleve om te zien offmen yet goets dedingen kan. Dair
omme gebiedt die raet dat nyemant dair mede en reyse dan die
gescicte mit hoeren dienres
"
David van Bourgondië was inmiddels al naar Utrecht op weg. In
Rhenen en Amersfoort werd hij reeds plechtig ingehaald. Wilt u
weten hoe het Gysbrecht verging? Hij had met een royale overwinnaar te doen, want zelfs de extra 50.000 gouden leeuwen werden
hem geschonken. Ook de stad Utrecht kwam er genadig af. Philips
stelde er zich kennelijk mee tevreden, dat hij de raad nu precies
kon voorschrijven hoe hij de intocht van zijn zoon geregeld wilde
zien. Op 5 augustus trok Philips de stad binnen, de volgende dag
hield David, gewapend van top tot teen „gelijk een veroveraar (en)
wereldlijke vorst" zijn glorieuze intocht, een gebeurtenis, waarover
in het volgende nummer van het maandblad nog enige bijzonderheden zullen volgen.
A. G R A A F H U I S .
Bij het samenstellen van dit artikel werd, naast de reeds vermelde litteratuur
o.m. nog gebruik gemaakt van: Burman, Utrechtsche Jaarboeken van de vijftiende
eeuw. Utrecht 1751, deel II: A. G. Jongkees. Staat en Kerk in Holland en Zeeland
onder de Bourgondische Hertogen 1425—1477. (Bijdr. Inst. voor Middeleeuwse
Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht, XXI) en het Buurspraakboek der
stad.
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