
Stil en rustig ging hij in Rhenen wonen en op den
Grebschen berg, in wiens omstreken hij gaarne wan-
delde, vindt ge nog eene rustbank, die naar hen de •
11 Koningstaf el" genoemd wordt. Toen in 1628 Piet
Hein met de schatten der zilvervloot te Amsterdam
binnenkwam en duizenden menschen begeerig waren
dien held te zien, ging Prederik ook derwaarts.
Zijn zoon, die hem vergezelde, geraakte door 't
gedrang in 't IJ en verdronk voor zijns vaders
oogen. Men kan dus gerust zeggen, dat Prederik een
zeer ongelukkig leven had sedert hij zijn vader-
land, de Paltz, verliet.
Wij loeren uit zijne geschiedenis, dat de raad die
de bijbel ons geeft wel zeer nuttig is. Immers we
lezen daarin: Tracht naar hooge dingen, maar voegt
u tot de nederige.

K. Tieterna
Naschrift van de redaktif:
V/ij hebben u deze proeve van geschiedschrijving
voor de jeugd uit de vorige eeuw niet willen ont-
houden, de inLovö. is wel juist en de i7ioraliterer.de
toen v.as voor die tijd normaal. Ken benaderde het
gebeurde uit de eigen zienswijze en gaf die dan aan
de jeugd door.

DE UTRECHTSE OORLOG EN JAN VAN SCHAPPELAAR

Op moderne wij zo souden we kunnen zeggen, dat voor
de Utrechtenaren (en wellicht voor sommigen daar-
buiten) 19C2 het jaar van Jan van Schaffelaar is.
500 Jaar geleden zou de bekende episode van "het
springen van de toren van Barneveïd" zich hebben
afgespeeld. De huidige nederlanders weten niet al
te veel van de geschiedenis van hun vaderland, maar
van Jan van Schaffelaar hebben ze meestal wel eens
gehoord. Maar hoe en waar en waarom dit zich zou
hebben afgespeeld is voor hen meestal duister.
Prof. Prins uit Groningen heeft in een aardig boek
geprobeerd de zaak uit de doeken te doen1). Maar "...
zelfs zijn diepgaande en uitgebreide onderzoekingen
hebten niet alles aan het licht kunnen brengen.
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Voor ons Rhenenaren rijst de vraag: Had onze stad
er iets mee te maken? Ja en neen. Ja, voor wat be-
treft het tijdsbestek waarin dit alles plaats vond.
Neen, omdat Barneveld wel in ..Utrecht lag, maar voor
die tijd vrij ver van Rhenen. Wat betreft het tijds-
bestek: Omstreeks 1482 zitten we midden in de Hoekse
en Kabeljauwse twisten. Het is te eenvoudig te stel-
len, dat de Hoeksen de edelen en de ridderschap ver-
tegenwoordigden en de Kabeljauwen het gewone volk en
de steden onder hun partijgangers telden. Het patroon
liep dwars door beide groepen heen: er waren edelen
die Kabeljauws en steden die Hoeks waren.

Na de dood van Karel de Stoute in 1477 bij Nancy
kwam zijn dochter, Maria van Bourgondië, aan de re-
gering en natuurlijk deden zich toen direkt moeilijk-
heden voor. Utrecht kwam tussen twee vuren te zitten,
nl. tussen Gelre en Holland. De Bourgondiërs waren
onder Maria wederom heer en meester geworden in deze
beide gewesten en vele Hoekse edelen vluchtten naar
Utrecht, waar een felle anti-Bourgondische stemming
heerste. Nu was in die tijd een Bourgondiër bisschop
van Utrecht, nl. David van Bourgondië, een buiten-
echtelijke zoon van Pilips van Bourgondië, dus een
halfbroer van Karel de Stoute en een zoon van Maria.
Deze David was behalve geestelijk heer, een wereld-
lijk vorst van formaat en hij begon dan ook bij het
begin van zijn bestuur direkt orde op zaken te stel-
len. Met een juist aanvoelen van de stemming in zijn
bisdom, maakte hij een aantal "Kabeljauwse" bestuurs-
maatregelen ongedaan. O.a. hief hij het "Gericht van
de Schive"(= schijf, ronde tafel waaraan de rechters
zaten) op. Dit "Gericht" was een hof van Appèl, waar-
bij men in beroep kon gaan tegen beslissingen van de
stadsgerechten. Zijn grootste vijand vond hij binnen
de stad Utrecht, nl. Jan van Montfoort, de burgemees-
ter, die medestanders in de stad Amersfoort kreeg.
De oorlog die toen in het bisdom uitbrak is bekend
als de Utrechtse Oorlog (1481-1483). Rhenen en Wijk
stonden aan de kant van de bisschop, Utrecht en
Amersfoort werden geholpen door Gelre, waardoor ook
Rhenen weer van deze vijand te duchten had.
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Beide groepen hadden hulptroepen in dienst. Van
tot 1̂ 83 woedde de oorlog, waarbij Utrecht en Amers-
foort door de troepen van David van Bourgondië ge-
blokkeerd werden. De strijd werd echter uitgevochten
op het platteland en van beide partijen ondervond de
boer de nadelen. De troepen "leefden op de boer",
plunderingen en brandstichtingen waren normaal. Daar-
bij kwam nog dat in de betrekkelijk kleine gemeen-
schappen, waarin men toen leefde, persoonlijke veten
en vijandschappen vaak tijdens zo'n oorlog werden
uitgevochten. Geregelde legers bestonden nog niet,
als een vorst oorlog ging voeren nam men huurtroepen
in dienst voor wie het vaak niet uitmaakte aan welke
zijde ze vochten.
Tijdens zulk een tocht van een bisschoppelijk huur-* •-.
troep onder aanvoering van een zekere Jan van S c haf r.
felaar vluchtte men voor de achtervolgende "hoekse"
vijand in de kerktoren van Barneveld. Kerktorens
zijn van oudsher verdedigbare bolwerken geweest:
men vluchtte naar boven en sloot de deur achter zich
en barricadeerde deze. Om de belegerden uit de toren
te halen moest men strijd leveren op nauwe trappen,
en daarbij was de belegerde in het voordeel. Volgens
het verhaal nu, was de kleine troep van Jan van
Schaffelaar naar de omloop van de kerk gevlucht. De
belegeraars (Oltmans noemt in zijn roman als aan-
voerder van de "hoeksen" Perrol, met de rode hand)
beloofden de belegerden de vrije aftocht als ze hun
bevelvoerder Jan van Schaffelaar uitleverden, het-
geen deze weigerden. Om zijn mensen niet in moei-
lijkheden te brengen zou Jan toen van de toren zijn
gesprongen. Volgens het verhaal leefde hij nog toen
hij op het kerkplein lag en zou men hem daar hebben
vermoord. Prof. Prins heeft een diepgaand onderzoek
naar dit alles ingesteld, maar is ook niet tot vast-
staande, historisch juiste conclusies gekomen.
Barneveld eert echter de held nog_steeds en richtte
een standbeeld voor hem op en viert nu rond de 500-
ste verjaardag van de gebeurtenis een uitgebreid
volksfeest.

J.C.
') Jan van Schaffelaar, requiem voor een Gelderse

ruiter,
door Dr. A.H.J. Prins. Uitgever Schaffelaarreeks
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