
hooi, geen vlag maar een groene tak boven op het 
hooi werd gestoken, üe tak maakte dus plaats voor 
de vlag, in het laatste stadium van dit gebruik. 

E. Heupers. 
(Uit Beeld van Eemland). 

Wat gebeurde er in 1574 in Eemnes? 

We hebben allemaal wel eens gehoord van de 80-ja-
rige oorlog: de strijd tegen de Spanjaarden met 
als resultaat de zelfstandige republiek der Neder
landen . 
Eén der hoogtepunten voor de republiek was het ont
zet van Leiden. 
De Spanjaarden,teleurgesteld omdat hun een vette 
buit was ontgaan, werden na de mislukte belegering 
ingekwartierd in Den Haag en het Westland. 
De toestand is daar voor de soldaten ook al niet 
te best: weinig voedsel, geen soldij en slechte 
behuizing. Geen wonder, dat zij aan het muiten 
gaan! Ze trekken in groepen in de richting van Lei
den naar Haarlem en Amsterdam. Die steden hebben 
natuurlijk hun poorten angstvallig gesloten. Dan 
gaan ze verder in de richting van het Gooi en 
Utrecht. 
De geschiedschrijver Bor vertelt hierover: 
'Sij waren sterck omtrent tusschen ses ende seven 
duysent mannen, soo peerden- als voetvolck: Spaen-
gaerden, Walen ende Duytschen. In alle plaetsen en 
de dorpen daer sy guamen, bedreven sy groote moed
wil ende overdaet, den huysluyden voorts in den 
gront bedervende, bijsonders als sij guamen opden 
bodem van den lande van Utrecht.' (Bor, Ned. Oor
loghen, 7e boek, fol. 78). 
En ook een andere onbekende Utrechtse geschied
schrijver vertelt ons hierover nadere détails: 
'Ende die Spaengaerts, tot Sparrendam gepassert 
zijnde, mits (gaders) 13 vendellen Duytschen, we-
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sende 't reqirnent van J or ie n Fronsberghen, die 
hemlieden volenden, houdende die Spaengaerts haer 
gelo(eff), als zy plaghen, zijn te samen op den 
7 December in Goylant in den landen van Utrecht 
gecommen, te weten die Duytschen aen St. Martens-
dyck. Wouwenberch ende Luesden ende die Spaen-
qaerts tot Hilfersom ende Loosdrecht ende West-
brock tot Emmenés ende üaern, levende alomme 
viantsgewijs.' (Utrechtse kroniek over 1566-1576 
meegedeeld door ür. H. Brugmans; Bijdr. en medede'l . 
v/h hist, gen. XXV, blz. 165) . 
Ook al kaneen het bovenstaande niet helemaal be
grijpen, een ding is duidelijk: de slotzin 'Leven
de alomme viantsqewijs » . Dat betekende afpersing, 
plundering, verkrachting, roof en gedwongen level 
ranties. Het leven op het platteland viel in die 
onrustige tijden zeker niet mee! 
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