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S T I C H T S - G E L D E R S E G R E N S P E R I K E L E N 

(Fragment uit een verhandeling over 
„Landtscheydinge tusschen die Gelderschen ende die van Utrecht"). 

Het wetsontwerp van de interprovinciale commissie ter wijziging van 
de Stichts-Gelderse provinciale grens beeft in Veenendaal en om-
geving de gemoederen in beroering gebracht. De geschiedenis begint 
zich ook hier te herhalen, want in de zestiende eeuw ontstonden 
reeds grensgeschillen. De rivaliteit tussen beide gewesten kwam ten 
dele voort uit het feit dat de Veluwe oorspronkelijk tot het wereld
lijk gebied der Utrechtse bisschoppen behoorde. Hoewel het onder
zoek naar de oorsprong van de Sticht.se rechten op de Veluwe nog 
steeds een crux is en een onopgelost raadsel vormt i ) , staat wel vast 
dat de Gelderse graven in de der t iende eeuw tie Veluwe in leen hiel
den van de hertog van Brabant en deze op zijn beurt van de Utrechtse 
bisschop 2). „Laeter in 't jaer 1,811 is er tusschen Bisschop Guido en 
Grave Reynald verafgescheyd, (d.i. bepaald) dat de Geldersse Graven 
de Velouw en andere after-leenen die sy door gunst der Brabanderen 
bezaten, namacls, met uytsluytinge van den Brabander, by den Bis
schop zelve zouden belijden" 3). Dit gebeurde toen graaf Re inoud 
van Gelder uit Italië terugkeerde, waarheen hij keizer Hendr ik VII 

]) J. F. Niermeyer, Lotharingen en Friesland onder Duitse koningsmacht, 
hoofdst. 14 De vorming van het Sticht Utrecht en het Prinsbisdom Luik' 
in: Alg. Gesch. der Nederlanden II blz. 40. Utrecht 1950. 
Vrgl. de lijst van schenkingen in Velua Catholica I door J. W. Oostveen 
e.p. Eigen uitgave 1950. 

-) Niermeyer i.e. 
3) Arend van Slichtenhorst, Alle de XIV boeken van de Celdersse Geschiede

nissen Boek I Tooneel des Lands blz. 109. Arnhem 1653. 
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vergezeld had die, door Dante met geestdrift begroet, daar de rust 
had trachten te herstellen, verstoord door de strijd van Wel len en 
Gibellijnen. T e Arnhem werd toen, in aanwezigheid van o.a. de 
lieren van Bronkhorst, Wisch en Batenburg, tussen bisschop en graal 
„eens voor al over-gekoemen, da t de Geldersche Graven van nu 
voortaen de Velouw, ende alle 't geen waer in sy beleend waeren, 
niet van den Brabander (die wt enkel waen en laetdunkendheyd na 
verscheyde aenmaeningen had versloft nieuwe verlybrieven van den 
Bisschop te begeeren) maer alleen van den Bisschop als naesten wt-
geever te leen zouden ontfangen" 4). 

Maar hiermede was de strijd nog niet ten einde. W a n t sedert dien 
kwam Gelre in feite in de macht der Gelderse graven, die hun graaf
schap tot het aanzienlijkste in het noorden wisten te ontwikkelen, na 
Hol land. Zij trachtten, evenals de graven van Holland, h u n invloed 
op het Sticht voortdurend uit te breiden. Zelfs toen in 1528 de tem-
porali teit van het Sticht verloren was gegaan, bleef de rivaliteit be
staan. En thans kan men weer relicten bespeuren van de oude 

v e t e . . . . 
Tussen het Nedersticht en (.eire strekten zich destijds resten van 

ontoegankelijke wouden en brede veeninocrassen ui t 5). Slechts 
bij Rhenen bevond zich in het zuiden een corridor. Om deze 
af te grendelen had bisschop Godfried van Rhenen omstreeks 
1178 het slot Ter Horst doen bouwen ' ! ) , wat de Geldersen 
bewoog op hun beurt kastelen op te richten om de Stichtse 
plunderaars een halt toe te roepen. „Schrix tegen over ende na by ter 
Horst hadden de Geldersse Vorsten, in spijt van de Bisschopsse, doen 
legghen eene andere Strekte, hoewel van mindere sterkte en begrijp, 
(d.i. omvang) met naemen Tmi-horst, om alzoo het eene mes 
met het ander in de kooker te doen h o u d e n " zegt Van Slichtenhorst 
laconiek?). Behalve Tar thors t lagen aan de Gelderse zijde de sterkten 
Harselo, Nergcna, Boekelo e.a. 8), zodat de afgrendeling van de zui
delijke corridor - bij Amersfoort bevond zich de noordelijke, be
schermd door het huis T e r Eem - wederzijds was. 

Ondanks deze voorzorgen werd er van beide kanten geplunderd en 
gebrandschat. T o e n in 1537 Rhenen door de Geldersen was ingeno
men, werd T e r Horst door hen geslecht „op dat liet schier ofte mor-

-i) Van Slichtenhorst, Bock VI blz. 111. De sneer aan hel adres van de Braban
der doet de vraag rijzen naar S's historische objectiviteit. Zie hiervoor 
G Beernink. De geschiedschrijver en rechtsgeleerde dr. Arend van Slich
tenhorst en zijn'vader Brant van Slichtenhorst, hoofdst. XV. Werken 
Gelre nr. 12 Arnhem 1916. 

•->) C H Edelman Over de plaatsnamen met het bestanddeel woud en hun 
betrekking tot de bodemgesteldheid. Bijdr. en Meded. der Xaamkunde-
Commissie van de K. X. A. v. W. te Amsterdam 1955. 

o) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht I nr. 499 Utr. 1920. Volgens S. 
Muller Fz. is deze oorkor.de \ erdacht. 

') Tooncel des Lands blz. 104. . 
8) Historische gegevens over en fraaie afbeeldingen van deze huizen in Ge

schiedenis van Ede III Kerkdorpen en buurschappen. Uitg. ver. Ond-l-.de  
te Ede 1946. 
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ghen (d.i. vroeg of laat) weder in des vyands handen koemende te 
vallen, die van Wageningen, alwaer het schricks teghen over lagh, 
niet en moghte beschaedighen" 9). 

Toen men omstreeks 1500 de venen ging exploiteren en de turf
handel begon te bloeien, ging men zich voor het verloop van de grens 
wederzijds interesseren, want deze was niet nauwkeur ig bepaald, laat 
staan gecarteerd, blijkend uit het volgende voorval. Ti jdens het gra
ven van de Grift op last van bisschop David van Bourgondië van 
1473—1481 bezocht hij eens het werk. He rman Rijers, die meegroef, 
verklaarde later „dat bisschop Davidt selver op die Grift quam, daer 
die graevers stonden en groeven, seggende tot hen: „gesellen, en 
graeft myn neef van Gehe niet te nae" ende dat zyluyden gravers 
syn Genade ter antwoort gaven: „dat sy op verre nae den Gelderschen 
gront niet en raeckten", ende toonden syn Genade, hoe verre dat des 
Gelderschen gront daer af was, hem leydende tot Abtsgrave toe" i ° ) . 
Abtsgrave was een water loodrecht staande op de Veltgensgrave d.i. 
de huidige Nieuweweg. 

Later is de grens nauwkeurig bebakend en vastgesteld, maar de 
tegenstellingen bleven bestaan, zoals we zagen, ook na 1543, toen 
Gelder door Karel V bij de Nederlandse gewesten werd gevoegd. Een 
symptoom hiervan is een grensincident uit het begin van de zeven
tiende eeuw, verhaald in een attestatie n ) u i t 1697, luidende als volgt: 
Attestere ende verclaere ick onders. Beernt Jansz., out ongevcerlyck 
vier ende 't seventich Jaeren, woonende tot Renswoude, ten versoecke 
van de Veenraden der Gelderse en Rhenense venen, dat ick mijn Va
der zaliger J a n Hendricksz. bij sijn leven verscheijde reijsen (d.i. ke
ren) hebbe hooren seggen, dat hem seer wel geheughde en voor
stemt, dat 'er achter 't School-huijs van Venendael een gemene wegh 
geweest was, die sijn begin nam tusschen de huijsinge jegenwoordigh 
toecomende de weduwe van Wouter Stevensz., ende dat van Andreas 
Essenius, ende van daer streckte achter heen de andere huijsingen 
daer ont ren t staende, Noortwest op nae de Nieuwe-molen, en soo 
voort nae de Venloe toe; Voegende mijn voorsz. Vader daer bij, 
dat te t hem wel bekent was, dat 'er eens drie vijandelijcke personen 
van de Gelderse zijde in Venendael als gevangen hadden mede ge
nomen de Man van de Moeder van de oude Janni t je van Schadijck. 
Ende dat hij hem de voorsz. wegh bij de jegenwoordige huijsinge 
vande Weduwe van Wouter Stevensz. een weynich opgebracht heb
bende, den selven gevangen twee van de voorsz. vijanden met een 
mes soodanigh gestoocken hadde dat sich den derden op de vlught 
begaff, ende hij gevangen alsoo van de voorsz. vijanden los geraeckte; 
Verclaere wijders, dat ick mijn voorn. Vader zaliger hebbe hooren 
seggen, dat hij drie Jaeren voor kneght hadde gewoont bij de voor-
gemelte Jannitje van Schadijck, ende daeromme vant voorseijde seer 

») Van Slichtenhorst, Boek XI blz. 396. 
10) } . T- Dodt van Flensburg. Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschie

denissen inzonderheid van Utrecht, deel IV blz. 41 Utrecht hS44. 
11) Archief Veenraadschap Veenendaal, l m . nr. 150. 
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goede kennisse hadde; Gelijck oock getuyge, dat mijn voorn. Vader 
in den Jaere 1672 deser werelt is overleden inden O u d e r d o m van 85 
a 86 Jaeren. Alle 't welcke alsoo waerachtich sijnde,, présentere 
't selve ten allen tijden bij vermaninge nàerder met Solemnelen eede 
te becrachtigen: Des t 'Oirconde is dese bij mij Attestant geteijckent 
Op den vierden Meert 1697 tot Renswoude. 

Dit merck 1 2 ) ^ ^ is aldus 
bij Beernt > v jT Jansz. 

Attestant voorsz. ^ \ / selffs 
geseth y Mij preesent 

Aert Jansz. / J. Boumeister 
als 1697 Notar is 

getuyge 

Een anecdote als zodanig' heelt weinig waarde. Hier echter is zij 
tekenend voor de verhoudingen aan de grens. Wel is zij niet pikant-
romantisch als de huwelijksrituele maagdenrool der Sabijnen, maar 
zij is een voorbeeld van mensenroof uit vijandschap. 

D. P H I L I P S 

12) Het (huis) merk stelt vermoedelijk de levensboom voor. Het tweede lijntje 
van boven rechts duidt op een jongere familietak. Het streepje door de 
stam zinspeelt op kerstening. „Over huismerken is, in 't bijzonder in ons 
land, weinig geschreven, en dat weinige getuigt dan nog maar al te 
dikwijls van misverstand" zegt dr. P. J. Meertens, directeur van het Volks-
kunde-bureau der K..N.A. v. W. in zijn inleiding tot het aardige alzijdige 
boekje van dr. H. W. M. j . Kits Nieuwenkamp „Het raadsel der huis
merken" Amsterdam 1955. Dr. Kits Nieuwenkamp, de grondlegger van de 
folkloristische heraldiek in ons land, beijvert zich in de studie der huis
merken. Vgl. zijn opstel „Iets over huismerken in 't algemeen" in „Oost-
vlaamse zanten" 23ste jaargang 1948. Van deze ongezochte gelegenheid 
moge ik gebruik maken de aandacht van onze leden te richten op huis
merken, meestertekens, grafmerken, analphabetentekens, koopmansmerken, 
notarismerken, poorters- en vissersmerken. 

G R I J P B A A R VERLEDEN 

Zij, die zich bij h u n belangstelling voor de geschiedenis van Utrecht 
in hoofdzaak l ichten op de 19e eeuw, vinden een dankbaar arbeids
veld. Het is waar, dat Utrecht in die periode weinig meegemaakt 
of tot stand gebracht heeft van grootse allure. Veeleer teerde de 
stad nog méér in dan zij al van het midden der 16e eeuw af had 
gedaan. Professor Van Oosterzee, hoogleraar te Utrecht van 1863 tot 
1882, schreef in 1869 een versje, waarin hij de Domtoren ziet met 
een grote slaapmuts er op. Dat was karakteristiek voor het Utrecht 
van de vorig eeuw'. 

Toch moet men voorzichtig zijn met het geven van zo'n algemeen 
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