Middeleeuwen in de DOM

De val van de Vredeborch
Het boek van Thea Beckman waar je fragmenten uit gaat lezen heet 'De val van
Vredeborch'. Misschien heb je het boek al gelezen. Het gaat over een jongen,
Jan Jacobs van Leemputte, die van Antwerpen naar Utrecht vlucht, omdat hij uit
Antwerpen verbannen is.
Het verhaal speelt zich af in de zestiende eeuw. Jan Jacobs werkte in Antwerpen al in
een bierbrouwerij. Hij doet dat weer als hij in Utrecht gaat wonen, maar in Utrecht
moet hij van voor af aan in het gilde beginnen. Hieronder lees je een fragment uit het
boek. Jan van Leemputte krijgt hier te horen dat hij verbannen wordt.
Fragment 1 (pagina 7/8):

Inquisitie =
speciale rechtbank die
mensen vervolgde die
het niet eens waren
met de Katholieke
Kerk.

'Hiermee verban ik u uit de stad Antwerpen en uit de provincie Brabant voor de rest
van uw leven. Uw bezittingen zullen in beslag worden genomen ter dekking van de
proceskosten. U krijgt achtenveertig uren de tijd om de stad te verlaten'.
Als een moker slaat het vonnis op Jan Jacobs van Leemputte neer. Verbanning! Al de
twintig jaren van zijn korte bestaan heeft hij in de wonderstad aan de Schelde
doorgebracht. En al waren die jaren niet altijd even gemakkelijk, hier voelt hij zich thuis.
Hier heeft hij zijn vrienden in het brouwersgilde, zijn werk, zijn huisje. Dat alles zal hij
kwijtraken - voorgoed. De straf die hem wordt toebedeeld is bijna zo erg als een doodvonnis.
Wat heeft hij gedaan om dit te verdienen? Niets. Zijn ongeluk is, dat oom Daniël, op
wie hij zeer gesteld was en die hij vaak bezocht, werd veroordeeld wegens ketterij.
Tijdens de 'scherpe ondervraging' op de pijnbank had hij de naam van zijn neef
genoemd. Natuurlijk bekende de gefolterde man alles wat de dominicanen maar wilden
horen: dat hij een lutheraan was, dat hij een verboden Vorstermanbijbel bezat, dat hij
omging met joden en heidenen, dat hij op de heilige hostie had gespuwd en een lange
neus had getrokken tegen een beeltenis van de paus, dat hij in zijn omgeving had
getracht mensen van het ware geloof af te brengen. Eén van de mensen die hij had
willen beïnvloeden was zijn neef Jan geweest.
En het is waar: Jan Jacobs had graag naar oom Daniël geluisterd. Oom was een belezen
man, een goedhartige kerel, vooral een trouwe vriend geweest. Nadat jan zijn moeder en
stiefvader had verloren, had oom Daniël ervoor gezorgd dat zijn neef knecht werd in de
brouwerij van Karel Havelinck, waar hij zich spoedig had weten op te werken tot
meesterknecht. Maar het feit dat oom Daniël Jans naam had genoemd was voldoende
geweest om ook de neef verdacht te doen zijn.
Toch was de Inquisitie er niet in geslaagd te bewijzen dat Jan Jacobs een ketter was. De
huiszoeking in zijn woninkje had niets opgeleverd. De gerechtsdienaren vonden er geen
verboden bijbel, geen psalmberijming, geen opruiende geschriften. Maar ze vonden er
ook geen heiligenbeeldjes, geen crucifix, geen scapulieren.
Ofschoon de pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk voor Jan had ingestaan, kon
niemand volhouden dat de brouwersknecht een goede katholiek was. Hij bleef een
'twijfelgeval'. Daarom luidt het onverbiddelijke vonnis: verbanning uit de stad en het
gewest. Verdwijn, ongelovige!
Toch kan Jan zijn oom niet kwalijk nemen dat die zijn naam heeft genoemd. Als de
dominicanen eenmaal beginnen met hun folteringen is het slachtoffer bereid álles te
bekennen: de vreselijkste misdaden, de gruwelijkste ketterij. Arme oom Daniël, zijn
terechtstelling op de Grote Markt moet voor de oude man als een verlossing zijn
gekomen.
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1 Vul de weggebleven woorden op de puntjes in.
Jan Jacobs werd verbannen uit …………….. Hij had …… uur de tijd om de stad te
verlaten. Jan Jacobs is …….jaar oud. Jan werkt in een …..……………………..
Zijn oom Daniël is veroordeeld wegens …..……………….. Jan had zich opgewerkt
als …………………………… in de brouwerij. De ….………………. kon niet
bewijzen dat Jan een ketter was.

2 Waarom kon de Inquisitie niet bewijzen dat Jan Jacobs een ketter was?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3 De inquisitie kon niet bewijzen dat Jan Jacobs een ketter was. Waarom werd Jan
dan wel verbannen?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4 In gilden had je verschillende fases. Zet de fases in de goede volgorde van laag
naar hoog: meesterproef - meesterknecht - knecht - meester
..................................................................................................................................

Het volgende fragment dat we gaan lezen gaat over de beeldenstorm. Jan Jacobs van
Leemputte is inmiddels in Utrecht terechtgekomen. Jan is daar getrouwd met
Catharina, en heeft met haar kinderen gekregen. Adam, de zoon van Jan Leemputte,
is er bij als de beeldenstorm begint in Utrecht, in het jaar 1566.
Fragment 2 (pagina 50/51):
'Ze gaan de beelden breken, piept Christiaan die van pure opwinding bijna zijn stem
verliest.
'Ja,' zegt Adam genietend, 'de protestanten hebben een hekel aan heiligenbeelden'.
'Jij ook?' Adam haalt zijn schouders op. 'Ik vind ze soms erg lelijk!'
Andere mannen komen nu met ladders aandragen en ook die verdwijnen naar binnen.
Beelden staan vaak hoog opgesteld in nissen.
Ook de zijdeuren van de Buurkerk staan open. Van binnenuit klinken geschreeuw en
doffe klappen.
'Ik wil het zien,' zegt Adam hijgend. 'Jij niet?' 'Nou en of.'
Ze duiken onder armen door, zien dan twee kerels met een lange ladder naar een zijingang gaan. Zonder een woord begrijpen de vrienden elkaar. Ze helpen ijverig mee de
ladder te dragen en slagen er zo in langs de wachters naar binnen te glippen.
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Daar verbergen ze zich achter een pilaar en kijken met grote ogen toe. Ze zien arbeiders
die met touwen om de schouders omhoog klimmen naar de tronende beelden van
heiligen en kerkvaders. De touwen slaan ze om de koppen, daarna werpen ze de
uiteinden van de touwen naar beneden waar gretige handen ze opvangen. Dan begint
het trekken. De man bovenop de ladder bewerkt het voetstuk met zijn breekijzer. Een
wilde kreet: 'Van onderen!' Het beeld (een heilige Antonius) wankelt, stort voorover, de
mensen stuiven uiteen. Krakend, kletterend komt het beeld neer op de stenen vloer van
de kerk. De armen breken af, de kop rolt weg, tientallen mannen storten zich op de
steen en hakken erop in. Andere mannen bestormen de altaren, rukken gouden en
zilveren monstransen uit de kastjes, verscheuren boeken, verscheuren damasten kleden,
werpen prachtig bewerkte zilveren kandelaars op een hoop.
'Hé daar jullie, wegwezen,' snauwt een arbeider de beide jongens toe. Ze zijn ontdekt.
Dat is de ellende als je pas acht jaar oud bent, je mag nergens bij zijn en grote mensen
genieten ervan je overal weg te jagen. Hardhandig worden de kinderen naar buiten
gewerkt. Bij de kerkdeuren staan nog altijd de wachters. Zij nemen de kostbaarheden die
uit de kerk worden gedragen in ontvangst en doen ze in jutezakken. Die geven zij door
aan anderen die ermee weglopen. Adam begint zich onbehaaglijk te voelen.
'Maar dat is toch stelen,' roept bij luid. Een vrouw die staat toe te kijken heeft het
gehoord en antwoordt: 'Welnee. Ze gaan de kerkschatten inleveren bij het stadhuis.
Hervormden stelen niet, ze willen alleen de gruwel van de beelden en de flauwekul van
de mis uitbannen.'
Weer roept iemand: 'Maak dat je wegkomt, kwajongens.'
Blijkbaar willen de volwassenen toch niet te veel op de vingers worden gekeken door de
jeugd, aan wie ze het goede voorbeeld moeten geven. Adam en Christiaan zijn al lang
vergeten dat ze naar huis moeten en dat het etenstijd is geweest. Wat hier in de stad
gebeurt is veel te opwindend. Kijk, nu begint een groep mannen zich in de richting van
de Minderbroederstraat te begeven.

5 Vul de ontbrekende woorden in.
De …………………… hebben een hekel aan heiligenbeelden. De beeldenstormers
breken de beelden in de kerk die …………………. heet. Dit is een kerk van het
…………………….…. geloof.

Domkerk

Buurkerk
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6 Lees de volgende stellingen.
A De beeldenstormers sloopten de beelden omdat ze ze lelijk vonden.
B De beeldenstormers braken de beelden omdat ze vonden dat alleen God vereerd
mocht worden en niet de beelden.
C De beeldenstormers waren tegen de rijkdom van de kerk.
Kruis het goede vakje aan:
A is juist, B en C onjuist.
A en C zijn juist, B is onjuist.
B en C zijn juist, A is onjuist.
A, B en C zijn onjuist
A, B en C zijn juist
7 Waarom wilden de volwassenen in de kerk niet graag op hun vingers gekeken
worden door de kinderen?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Het laatste fragment gaat over de val van Vredeborch. Vredeborch is het kasteel dat
vroeger in Utrecht stond. Het stond op de plaats waar nu het muziekcentrum
Vredeburg staat. Bij de ingang van het muziekcentrum zijn nog overblijfselen van
het kasteel zichtbaar.
De Spanjaarden die ons overheersten in de Middeleeuwen hadden zich gevestigd in
dit kasteel. Het is de Utrechtenaren gelukt om de Spanjaarden weg te jagen uit
Utrecht. Het kasteel stond toen leeg. Catharina, de vrouw van Jan Jacobs van
Leemputte, was de eerste die begon met het slopen van het kasteel.
Fragment 3 (pagina 240/241):
'Zusters,' roept zij, 'wij hebben geen eed van trouw afgelegd. Wat onze mannen niet
durven, dat durven wij. Volgt mij. Wij gaan de gehate Vredeborch afbreken tot de laatste
steen.'
Ze stampt weg over de brug, over de gracht, de vrouwen volgen haar vol opwinding. Ze
roepen elkaar bemoedigende woorden toe. Die hopmansvrouw, dat is me er toch eentje!
Gooit Spanjolen van de trap, sleepte vaten bier aan tijdens de belegering, is altijd
gewapend met een scherp broodmes wanneer vreemde troepen door de stad struinen, is
voor de duivel nog niet bang en loopt nu voorop, zwaaiend met haar ragebolsteel en de
blauwe vlag.
Maar als ze dan, zingend en lachend achter Catharina's huisvrouwenvaandel bij de
burcht aankomen en opkijken naar die machtige muren, geweldige torens en kolossale
hoofdpoort, zinkt hun toch de moed weer in de klompen. Op de ophaalbrug voor de
hoofdpoort verschijnt Cornelis van Kessel en hij kijkt verwonderd en ontsteld naar die
naderende haag van vrouwen met hun gereedschappen.
Aarzelend staan zij stil, behalve Catharina, die recht op de hopman toeloopt.
'Ga opzij, Cornelis,' roept ze, 'wij komen de burcht slopen.' Minachtend spuwt de
hopman in de gracht.
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'Loop heen, vrouw Van Leemputte. Je hoort thuis te zijn en je huishouding te besturen.
Met dit kasteel hebben jullie niets te maken.' Woedend zwaait Catharina haar ragebol
met het blauwe schort vlak voor zijn gezicht heen en weer.
'Wou jij ons tegenhouden, Cornelis? Wil jij verhinderen om te doen wat ons goed recht
is: onze huizen en kinderen beschermen tegen de eeuwige bedreiging van deze
dwangburcht? Ga uit de weg, man, als je geen klap met mijn houweel wilt krijgen.'
Van Kessel doet een stap terug voor de vlammende donkere ogen en de gespierde
armen. Hij kent Catharina van Leemputte en nog beter kent hij haar reputatie. Haar man
is een held, maar dit vrouwmens doet waarachtig niet voor hem onder. Ze is werkelijk in
staat hem te lijf te gaan.
Achter hem verschijnen de schutters, die nieuwsgierig naar de te hoop gelopen vrouwen
kijken. Sommigen herkennen hun eigen huisvrouw en slaken kreten van verbazing.
'Opzij,' zegt Catharina gebiedend. Ze geeft haar vlag aan Digna, die vlak achter haar
staat en slaat haar houweel met kracht in het metselwerk van de poort. Grimmig wrikt
ze een van de zware kloostermoppen los en laat die in het water onder de brug
plompen. Dan slaat ze opnieuw toe, nog eens en nog eens.
Van Kessel staat er een beetje hulpeloos bij. Hoe moet je optreden tegen zo'n
vastbesloten vrouwmens? Met geweld? De vrouw van schepen Van Leemputte een
aframmeling geven of in de gracht duwen? Dat durft hij niet…
Catharina's voorbeeld geeft de andere vrouwen de moed om nu ook over de brug te
stromen, de schutters opzij te duwen en met hamers, bijlen en houwelen de poort en
muren te lijf te gaan. Allerlei vormen van opgekropte angsten komen plotseling naar de
oppervlakte, banen zich een weg naar buiten, worden vertaald in geweld. De vrouwen
slaan en beuken op de stenen, het is duidelijk dat elk van hen daarbij iets anders voor
ogen heeft. De één bewerkt in gedachten het lichaam van haar huisbaas, die te veel huur
vraagt voor het bouwvallige huis waarin ze met haar acht kinderen woont, een ander
hamert feitelijk op het hoofd van haar man die elke avond dronken thuiskomt en haar
dan mishandelt, een derde koelt haar woede op kantelen maar eigenlijk is het haar
oudste zoon, die niet wil deugen. Weer een ander ziet het grijnzende gelaat van de
Spanjool voor zich, die haar zuster met een onecht kind liet zitten. Kortom: elke
burgervrouw heeft wel iets in haar leven ondervonden waarmee zij geen raad wist, wat
haar leven dreigde te verzieken en nu, eindelijk, kan ze zich uitleven, haar haat, woede,
verdriet uitschreeuwen, haar armen met een wapen laten zwaaien en met een dreun laten
neerkomen op iets dat weerstand biedt, dat hard en kolossaal is, maar desondanks onder
haar geweld wegspringt, vergruizelt, kapot gaat. O, hoe genieten zij, die vrouwen! Hoe
heerlijk is het om je te laten gaan, met alle kracht en woede die in je huist! Cornelis en
zijn schutters zijn verschrikt teruggedeinsd als ze zien met hoeveel furie de vrouwen
tekeer gaan, hoe ze zich schreeuwend, joelend, vuur spuwend bijna verspreiden over de
weergangen en op de muren beuken.

Zo heeft het kasteel
Vredeborch eruit gezien:
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8 Kleur het kasteel Vredeborch op de plattegrond onder vraag 5 in.
Er is een beeldje gemaakt van Catharina van Leemputte.
Het staat op de Zandbrug langs de Oudegracht in Utrecht.

9 Waarom gingen de vrouwen het kasteel slopen, denk je?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10 Vind je het goed dat de vrouwen het kasteel gingen slopen, of had je gewild dat
het kasteel er nu nog was? Licht je antwoord toe.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

