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De oudste kontakten van Amersfoort met Holland hebben, zolang Amersfoort nog niet via de Staten van Utrecht invloed had op de buitenlandse politiek van de bisschoppen, op handelsgebied gelegen. De stad bezat tot in de
17e eeuw een groot aantal bierbrouwerijen, die het natuurlijk vooral van de
export moesten hebben. Al in het midden van de 14e eeuw wordt aan het
hof van de graaf van Bloys in Schoonhoven voornamelijk Amersfoorts bier
gedronken. >) Het Amersfoortse bier schijnt nogal succes gehad te hebben, de
Hollandse steden komen tenminste herhaaldelijk in aktie om beperkingen op
de invoer ervan van de graaf te verkrijgen. Het eerste Hollandse charter dat
betrekking heeft op het Amersfoortse bier is al uit 1326.2) In 1388 en 1398
komt het tot een regeling met hertog Albrecht volgens welke de stad het
vaste bedrag van 100 Frankrijkse schilden per jaar zou betalen op St. Bartholomeusdag als afkoop van de biertol die in Holland geheven werd.3)
Deze regeling zou lange tijd zo gehandhaafd blijven. Tot de zaken betreffende het bier schijnen de kontakten tussen Amersfoort en Holland zich in
de veertiende eeuw beperkt te hebben, afgezien van de kontakten als Stichtse
stad via de bisschoppen van Utrecht. Zo zal Amersfoort wel betrokken geweest zijn bij de Hollands-Stichtse oorlogen in de jaren '40, '50 en '70 van
deze eeuw. Maar hierin neemt zij geen aparte plaats in.
Hierin brengt het begin van de volgende eeuw direkt al verandering. Hertog
Albrecht wordt in Holland in 1404 opgevolgd door zijn Hoeksgezinde zoon
Willem VI. Het lag voor de hand dat de banden tussen Willem en het traditioneel- Hoekse Amersfoort nauwer aangehaald zouden worden. Toen Willem ook nog in oorlog kwam met hertog Reinoud van Gcldre, min of meer
als een vervolg op de Arkelse oorlog (Amersfoort verkeerde nog steeds in
staat van oorlog met Gelre wegens de inval van november 1408, was het
niet moeilijk meer om tot een overeenkomst te komen. Deze dateert van kort
voor 15 september 1409. De tekst is ons helaas noch in het Amersfoortse archief noch in de grafelijke registers overgeleverd. Dat de overeenkomst is gesloten wordt echter hevestigd door de volgende vermeldingen, die ons tevens
een blik op de inhoud geven: op 15 september 1409 oorkondt Willem dat
1)
ook
2)
3)

A.R.A. Den Haag. Rek. Rek. no. 5623 (1365-6) passim, no. 5629 (1370-1) passim:
nog no. 5660 (1380-1) fol. 34 vo.
A.R.A. Den Haag. Leenkamer no. 29 fol. 4 vo.
Als voren no. 50 fol. 276 vo en no. 52 fol. 290 vo-291.

„onse lieve ende geminde vriende die stat van Amersfoirde eenre overdrachte
ende verbande mit ons overcomen sijn, geliken die brieve die wij malcanderen
dairof gegeven hebben inhouden, welke brieve in enen punte begripen dat sij
geenrehande zoene, vrede noch bistande aengaen noch maken en souden, tenwair bij ons etc." Hieruit blijkt dat Amersfoort volgens het verdrag zonder
toestemming van Willem geen zoen of vrede mocht sluiten (bedoeld is natuurlijk met Gelre). Willem voegt aan dit punt nu toe: „wairt dat him enige
zoene, vrede of dadinge te voren quame voir die tijt dat wij in geenre veeden
mit him gecomen en sijn, dat sij dat aengaen sullen mogen behoudelic der
brieve van den verbande voimoemt in hoirre volcomenre machte te bliven." 4)
De volgende dag oorkondt Willem, na eerst weer herinnerd te hebben aan
de „overdrachte ende verbande": „so hebben wij onsen geminden vrienden
der stat vorscreven geloift ende geloven mit desen brieve dat wij viertich of
vijftich goede gewapende senden ende altijt houden sullen up ons selfs cost
binnen hoire stat, alst buten bestände is tusschen onsen neve van Gelre ende
him ende sijs aen ons of an onsen getruwen trezorier verzueken, om him hoir
stat ende palen dan te hulpen houden duerende den tijt van de veede die up
dese tijt stait tusschen onsen neve van Gelre vorscreven ende ons." 5) Het
ontbreken van een afschrift van de overeenkomst in de grafelijke registers
staat misschien met de derde vermelding ervan in verband: op 24 oktober
van hetzelfde jaar wordt namelijk een bode „haestelic in der nacht gesent
uter Hage aen der stat van Amersfoirde mit brieve roerende van alrehande
gestände ende Sonderlinge dat si zonder vertreck in den Hage senden souden
hoir brieve van den voirwairden die tusschen minen lieven here ende himluden gemaect waren etc." 6) In Den Haag was blijkbaar geen tekst van de overeenkomst aanwezig.
Uit wat wij uit deze vermeldingen van de overeenkomst weten, blijkt, dat
deze nogal vergaand was. Amersfoort mocht zonder Hollandse toestemming
geen vrede sluiten en zou, op eigen verzoek, Hollandse troepen in krijgen. Dit
verzoek zal werkelijk gedaan zijn, want op 24 oktober 1409 wordt Jan van
Heemstede bij de grafelijke raad in Den Haag ontboden „mitter meester snelten die hi mochte om saken wille die si mit him te spreken hadden van dien
van Amersfoirde ende anders etc." en de volgende dag worden de steden
Haarlem, Leiden, Delft en Gouda aangeschreven om gewapende burgers
klaar te houden „om mit heren Jan van Heemsteden in sijnre voederinge te
zenden bynnen der stat van Amersfoirde als him her Jan voirscreven dat
liet weten".6) Op 4 november vertrekken Jan van Heemstede, Jan en Aernt
van Hodenpijl, Willem van Alcmade en Jan, bastaard van Langerak, met
50 gewapenden naar Amersfoort maar zij „keerden weder om van Utrecht
ten Hage wairt alsnoot in bestände gecomen was tusschen den hertoge van
Gelre ende der stat van Amersfoirde".7)
Uit deze laatste zin en uit de oorkonde van 16 september blijkt, dat hertog
4)
5)
6)
7)
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Als voren no. 308 fol. 70 vo.
Als voren fol. 72.
A.R.A. Den Haag. Rek. Rek. no. 87 fol. 59.
Als voren fol. 32 vo.

Willem Amersfoort nog niet zag als een plaats van waaruit hij Gelre zou kunnen beoorlogen, maar dat de overeenkomst uitsluitend hulp van Hollandse
troepen aan Amersfoort tegen Gelre inhield. Uit het aantal van 50 gewapenden blijkt ook dat er alleen van een defensieve versterking sprake was. Na de
overeenkomst van september zijn er tussen de hertog en de stad blijkbaar nog
meer oorkonden uitgewisseld: op 7 oktober wordt er een bode gezonden aan
de schepen Jacob Nenninc van Voorbroek „dat hi sonder vertreck bi den rade
come woude in den Hage om mit him te spreken van den brieve die mijn lieve here van der stat voirs. ende die stat weder van minen here hebben souden
etc.".8) Een jaar later is er weer sprake van het zenden van Hollandse troepen
naar Amersfoort. Op 8 juli 1410 worden bij de grafelijke raad in Delft
ontboden de heer van Wassenaar, Jan Heerman en de reeds bekende Jan
van Heemstede „om mit hem te spreken roerende der stat van Amersfoirde" 9 ). De volgende dag wordt een bode gezonden „an den bisscop van
Utrecht mit brieve roerende dat hi mijns genadichs heren vrunde, die hi binnen Amersfoirde senden soude om Amersfoirde te hulpen houden, veylichede doen woude doer den sinen te trecken".10) Ditmaal merken wij iets van
een reaktie van bisschop Frederik van Blankenheim. Het was dan ook wel
zeer in strijd met zijn heerlijkheid dat een van zijn steden op eigen houtje een
verbond sloot met een buitenlandse mogendheid en haar troepen innam. Op
17 juli stuurt de Hollandse trésorier dan ook een bode naar Amersfoort „mit
brieve roerende hoe die bisscop van Utrecht den trezerier gescreven heeft
roerende dattet hem niet te danck en ware dat die van Amersfoirde enige
vreemde gast innemen want mens dair gheen behoif en hadde". 11 ) Of er
nog troepen naar Amersfoort gezonden zijn blijkt niet. In oktober daaropvolgend blijken er wel Hollanders in Amersfoort te zijn. De stad heeft besprekingen geopend met de Geldersen en naar aanleiding hiervan wordt op
29 oktober door de trésorier een bode gestuurd „mit brieve roerende hoe mijn
genadige here verstaen hadde dat sij up ghisteren dage gehouden hadden
mitten Gelreschen, ende wair dat so, dat si dan minen genadigen here alle
bescheit dairof overscreven ende dat sij mijns heren vrunde die daer waren
lieten thuys rijden wanttet niet behoirlijc en wair; dat sij hoir dach verleggen wouden dat sij dan dair bliven souden".12) De Hollanders zullen niet
lang gebleven zijn want de zoen van Reinoud van Gelre met Amersfoort
dateert van 26 november 1410.13)
De vrede met Gelre heeft niet lang geduurd. In september 1411 overvallen
Geldersen in vereniging met Amersfoortse ballingen de stad, maar weten
slechts een deel van de voorstad even in handen te krijgen. De stad stuurt
direkt een bode met dit bericht aan hertog Willem, dat belangrijk genoeg is
om het hem na te zenden van Schoonhoven naar Naarden.14) Naast deze ge8) Als voren fol. 57.
9) Als voren no. 88 fol. 96 vo.
10) Als voren fol. 97.
11) Als voren fol. 98.
12) Als voren fol. 114. Op 12 november wordt de steden Haarlem. Amsterdam en
Monnikendam gevraagd ..dat sij elcx van hem 25 man besenden souden binnen Amersfoirde om aldair te leggen 10 of 12 dagen ende niet langer" (als voren fol. 116).
13) G.A. Amersfoort, charter no. 146.
14) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 90 fol. 83 vo.
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beurtenis zou ook het bestand tussen Holland en Gelre met Pasen 1412
uitgaan, zoals een bode speciaal aan Amersfoort berichtte.13) Reden dus te
over dat Holland en Amersfoort elkaar weer vonden. Of de oude overeenkomst van 1409 nog van kracht was of dat er voor deze gelegenheid een
nieuwe gesloten is, is niet duidelijk. Van een eventuele nieuwe overeenkomst
is geen tekst gevonden. In ieder geval worden weer Hollandse troepen in de
stad gelegerd.
De onderneming wordt nu wat grootscheepser aangepakt. Op 30 mei (1412)
reizen leden van de grafelijke raad naar Amsterdam „om aldair mit mijns liefs
heren steden ende goede lüde te spreken die gebeden waren te trecken tot
Amersfoirde geliken hem van mijns genedichs heren wege was bevolen".16)
Drie dagen later reizen andere leden van de raad naar Amersfoort „omme
aldaer mitten gerechte ende mitten goeden luden te spreken van alrehande
heymelicken boetscappen".17) Evenals in 1410 heeft bisschop Frederik ook
nu weer bezwaren gehad tegen de legering van Hollandse troepen in een zijner
steden. Uit Den Haag wordt tenminste op 6 juni een bode naar hem gezonden
„mit brieven roerende dat mijn here in geenrewijs der stadt van Amersfoirde
in enigerwijs van den Sticht yet vervremden woude, mer tot aire tijt sijn
vriende die dairin lagen gunstelic soude laten rumen alst oirloge tusschen
minen genedigen here ende den hertoge van Gelre gesloten waire, ende anders
gien myeninge ende (sic!) had dan hem mit sinen vrienden dair uut te behelpen tegen sinen vianden". 18 )
Ook ditmaal bleek weer hoe weinig invloed de Utrechtse bisschoppen op hun
steden hadden. Op 22 en 23 juni vertrekken leden van de hertogelijke hofhouding, waaronder de bastaard Willem, naar Amersfoort.19) Vermoedelijk
is hertog Willem zelf ook in Amersfoort geweest. Het zijn de Hollanders
die gravers zoeken om een bolwerk bij de stad te maken.20) Op 25 en 26 juni
worden vele edelen, de steden en de hoofdmannen op de Zuiderzee ontboden om met hun gewapenden op 8 juli te Amersfoort te zijn.21) De stad wordt
nu duidelijk als basis gebruikt voor een aanval op Gelre. Tot uitvoering is
dit plan niet gekomen want op 1 juli wordt de „heer van Ludic" (Johan van
Beieren, elect van Luik en broer van hertog Willem) bericht dat hij thuis kan
blijven (dat dit ook aan de andere opgeroepenen bericht is, wordt niet vermeld) en een week later worden de Hollandse steden ontboden om raad te
geven over het bestand met Gelre dat tot St. Jacob (25 juli) zou duren. 22 )
Tijdens de verdere regering van Willem VI blijven de betrekkingen tussen
15) Als voren, fol. 92.
16) Als voren, fol. 56 vo.
17) Als voren, fol. 57
18) Als voren. fol. 101.
19) Als voren. fol. 57 vo. Zie voor andere posten die betrekking hebben op het verblijf
van de Hollanders gedurende juni-juli 1412 in Amersfoort: als voren, fol. 58 vo-59 vo,
74 vo. 75 vo.
20) Als voren, fol. 59.
21) Als voren, fol. 102 vo-103 vo.
22) Als voren, fol. 103 vo. De zoen tussen Holland en Gelre is van 26 juli 1412. In een
der bepalingen is opgenomen dat de Gelderse hertog de Amersfoortse ballingen niet
meer in zijn landen zal toelaten zolang zij niet met de stad verzoend zijn (A.R.A. Den
Haag, Leenkamer no. 55 fol. 105-106 vo).

118

Holland en Amersfoort nauw. Dat er nog Hollandse soldaten in de stad gebleven zijn acht ik niet waarschijnlijk. Een post uit een Hollandse rekening,
geplaatst tussen andere uit september 1413, waarin aan een Amersfoorts burger vergoed worden „van costen bij Jan, mijns liefs heren bastart, tot Amersfoirde gedaen," 2:i) kan nog terugslaan op de zomer van het vorige jaar. Maar
dat de banden nauw bleven blijkt o.a. uit het feit dat Amersfoort uitgenodigd wordt op een dagvaart te Wijk bij Duurstede die Holland en Gelre daar
in september 1413 zouden houden.24) In dezelfde maand geeft hertog Willem
aan de stad, omdat zij „ons in onsen oirlogen ende in anderen alzo veel goeder trouwer diensten gedaen heeft," tolvrijdom in zijn landen, behalve van
de jaarlijkse betaling van de 100 Franse schilden voor de afkoop van de biertol.25) En Bernt Proeys, Wouter Grauwert en andere Lichtenbergers, die in
de zomer van 1413 Utrecht uitgezet worden, vinden in hun buurstad een
gastvrij onthaal. Tijdens hun regeringsperiode was Utrecht de grote steunpilaar geweest van Holland in zijn oorlog met Arkel. Hertog Willem doet dan
ook wel zijn best voor hen, er wordt een bode gezonden naar Amersfoort
„mit brieve... roerende van dat sij mijns heren vrunden die uter stadt van
Utrecht gesent waren, gedogen wilden ende guetlijc hantieren bynnen der
itadt van Amersfoirde".26) De eerste vermelding van Bernt Proeys' verblijf in Amersfoort dateert van 29 augustus 1413, de laatste van 1 mei
1415.")
In dat laatste jaar is de verhouding tussen hertog Willem en de Lokhorsten in
Utrecht nog zeer slecht. Op 5 april stuurt de hertog een brief aan bisschop
Frederik dat hij zijn Cantate 28) niet in Utrecht maar in Amersfoort of Wijk
bij Duurstede moet houden, want dat anders de Hollandse priesters niet
aanwezig mogen zijn. Op 17 april wordt er nog apart een bode naar Amersfoort gezonden of zij de Cantate in haar stad wil laten houden, welke drie
dagen later gevolgd wordt door een plakkaat dat alle inwoners van Holland
en Zeeland verbiedt de Cantate in Utrecht bij te wonen. Zij mogen het wel
in Amersfoort of in Wijk.29) Het verbod is duidelijk tegen de stad Utrecht
gericht. Op 8 april bericht de hertog nog dat hij zich niet zal verzoenen met
de stad als Herman van Lokhorst (de Domdeken), Jan van den Spiegel en
IJsbrant van der A daar nog zijn.30) De innige verhouding tussen Holland
en Amersfoort in deze jaren bracht met zich mee dat het voor de hertog
belangrijk was te weten wie er in de stadsregering zaten. Hieruit is het zenden van een bode op 2 januari 1415 te verklaren „mit brieve tUtrecht ende
voirt tAmersfoirde an sommigen personen roerende van den nyen raet aldair
te kyesen ende anders dat den trésorier sonder vertreck te weten laten".31)
23) Als voren, no. 91 fol. 63 vo.
24) Als voren, fol. 100.
25) A.R.A. Den Haag, Leenkamer no. 55 fol. 124 vo (14 september 1413).
26) Als voren, fol. 119 vo (30 juni 1414).
27) Als voren, no. 91 fol. 99 vo en no. 92 fol. 76 vo.
28) Cantate Domino is de vierde zondag na Pasen, die in 1415 valt op 28 april. Van
het van belang zijn van de Cantate meer dan andere religieuze feesten indezelfde tijd,
zoals uit het bijgaande afgeleid zou kunnen worden, is mij niets bekend.
29) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 92 fol. 75, 75 vo en 76.
30) Als voren, fol. 75 vo.
31) Als voren, fol. 69.
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Wat zouden wij graag de namen van die „sommigen personen" weten!
Toch zijn wij in de Hollandse bronnen 32) enkele namen tegengekomen van
Amersfoorters die kontakten met Den Haag onderhielden. In de eerste plaats
zijn er kooplieden of handelaars, waaronder wij ook regeringsleden tegenkomen, als Lambert van Leusden (schepen 1414, 1420) en zijn broers 33 )
en Herman Sebert.34) Aparte vermelding verdient de levering van ossen en
andere slachtvee door Amersfoortse burgers aan de hertogelijke herberg 35 )
en vooral aan de hertogelijke „voedering" tijdens de Arkelse en de daarop
gevolgde Gelderse oorlog.36) Als veehandelaren zien wij optreden de regeringsleden of uit regeringsfamilies stammende Gerrit Schaap 37 ) (schepen
1418, 1425), Jacob Nenninc Gerritz.38) (schepen 1405, 1410, 1414, 1417?),
Pieter Hamersveld,38) Hendrik Botter,39) Ricout Rutgersz.40) (schepen
1421) en Jacob Nenninc van Voorbroek 41 ) (schout 1402, 1403, schepen 1405,
1409, burgemeester 1406). De verschillende keren optredende Jacob Nenninc 42) kan of deze Jacob of de hiervoor genoemde Jacob Gerritsz zijn. Na
het overlijden van hertog Willem staan de leveranties niet stil. In de jaren
1418-19 zijn het vooral de gebroeders Wouter en Goert Botter (Wouter,
schepen 1408, 1415, 1423, 1440, 1443) die aan de herberg van Jacoba en
haar troepen bij het beleg van Dordrecht leveren.43)
Met Jacob Nenninc van Voorbroek hebben wij een van de kontaktpersonen
tussen Den Haag en Amersfoort te pakken. Hij was de zoon van Peter Hoeffliet, schepen in 1393 en 1397 «) en werd in 1401 beleend met het Stichtse
leengoed Voorbroek in Eembrugge. Hij overleed voor 1434.45) Na zijn
Amersfoortse carrière kreeg hij in 1413 van bisschop Frederik het maarschalkambt van Amersfoort en Eemland in pand en in 1414 het kasteleinschap van Ter Horst, het rentambt van het Nedersticht en het richterambt
en de tol van Renen. Deze laatste ambten worden in 1420 overgenomen door
zijn oud-stadgenoot Herman Karman Jacobz.4«) In ditzelfde jaar neemt Jacob nog alle renten, tienden en andere inkomsten van het Nedersticht in pand.
32) Uitgezonderd enkele charters bezit het Amersfoortse archief geen bronnen die ons
over het onderhavige tijdvak kunnen inlichten.
33) A.R.A. Den Haag. Leenkamer no. 306 fol. 99 en 102 en een stuk los achterin
(1406) en no. 309 fol. 60 vo (1411).
34) Als voren, no. 309 fol. 69 (1412). Hij was vermoedelijk een zoon van de schepen
Gerrit Seybert.
35) Oudste vermelding uit 1400: A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 63 fol. 60.
36) Leveringen in 1405 (als voren, no. 84 fol. 45 vo. 47 vo, 49 vo, 80 vo, 82 vo, 98 vo,
101 vo, 119), 1407 (als voren, no. 85 fol. 116 vo, 157, 158). 1409 (A.R.A. Den Haag.
Leenkamer no. 308 fol. 57), 1411-12 (A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 90 fol. 82 en
105 vo).
37) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 84 fol. 47.
38) Als voren, fol. 49 vo.
39) Als voren, fol. 47 vo.
40) A.R.A. Den Haag. Leenkamer no. 306 fol. 41.
41) Als voren, no. 308 fol. 57.
42) A.R.A. Den Haag. Rek. Rek. no. 84 fol. 119. no. 85 fol. 116 vo. 157, 158, no. 90
fol. 82, 105 vo.
43) Als voren, no. 107 fol. 21 vo, 45, 45 vo, 47 vo, 51 vo, 54 vo, 56, 57 vo, 64 vo,
70 vo-74; no. 108 fol. 35 ro en vo. Zie voor deze broers ook p.
44) G.A. Amersfoort, charter 80 en 95.
45) A. J. Maris, Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen I, 's-Gravenhage 1956,
no. 38.
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Ook deze pandschap wordt in 1422 overgenomen door Herman Karman.47) Wat Jacob tussen 1422 en 1434 heeft gedaan, is mij niet bekend. In
1415 wordt hij raad van bisschop Frederik genoemd.49) Zijn vooraanstaande positie in het Nedersticht zal hij niet zozeer aan relaties als wel aan zijn
geld te danken hebben gehaden. Zijn pandnemingen in 1413, 1414 en 1420
kostten hem samen 8800 oude Franse schilden.
Jacobs relaties met Holland tijdens zijn Amersfoortse periode dateren al van
vóór het verdrag tussen Willem VI en de Stichtse stad.50) Zij betreffen niet
alleen de veehandel, zoals hierboven al is aangegeven (bijvoorbeeld in oktober 1405 komt er een bode van Jacob Nenninc in Den Haag met het bericht „dat tot Amersfoirde marct ware, of men enige ossen tot mijns heren
behoef copen woude", waarop een bode aan hem teruggestuurd wordt met
de vraag of de stad borg wil staan voor de ossen die de hertog op de markt
zal kopen.51) maar ook politieke zaken. Zo worden er op 10 augustus 1407
bodes gezonden uit Gorinchem naar Jacob en naar Amsterdam om op te
passen voor de heer van Arkel en 12 dagen later een bode naar Jacob, naar
aanleiding van de vermeende „upset" van de heer van Arkel. „dat hi dat van
heymeliken vrunden over Ysel of dairomtrent soude doen ondertasten ende
mijn here dat liet weten".52 Op 11 oktober wordt hem weer een bode toegestuurd „mit brieve roerende dat mijn here verstaen hadde dat die hertoge
van Gehe ende die biscop van Utrecht tsamen geweest hadden ter Horst ende
dat hi dairof die sake ondertaste ende die minen heer liet weten".53)
Jacob fungeert hier als informant voor de hertog van Holland voor de gebeurtenissen in het Sticht en in Gelre. De brieven die van hem in Den Haag
binnenkomen zijn belangrijk genoeg om de hertog na te sturen.54)
Tussen Jacobs laatste regeringsjaar in Amersfoort (1409)55) en zijn eerste
jaar in bisschoppelijke dienst (1413) blijven zijn kontakten met Den Haag
voortduren. Hij wordt in 1410 nog verschillende keren bij de hertog en zijn
raad ontboden 56 ) en nog eenmaal in 1411 met Dirk van Maersen.57) De
goede verstandhouding tussen hertog Willem en Jacob Nenninc en de be46) S. Muller Fz. e.a., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 3 dki.,
Utrecht 1916-'18; dl. II no. 1784. 1942-3. 2113-4.
47) Als voren, II no. 2115 en 2307.
48) is vervallen.
49) A.R.A. Den Haag, Leenkamer no. 309 fol. 158.
50) Ik neem hier aan dat onder de naam „Jacob Nenninc" sec in de Hollandse bronnen in de meeste gevallen zal worden verstaan Jacob Neninc van Voorbroek (Petersz.)
en niet zijn naam- en tijdgenoot Jacob Nenninc Gerritsz. In die gevallen dat de toenaam of de vadersnaam wel vermeld wordt, blijks eerstgenoemde een duidelijk belangrijkere positie in te nemen.
51) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 84 fol. 119. De Amersfoortse jaarmarkt werd gehouden op St. Gallendag (16 oktober).
52) A l s v o r e n . n o . 85 fol. 150 vo en 151 vo.
53) Als voren, fol. 158 vo.
54) Als voren, fol. 169. De inhoud van deze brieven wordt niet vermeld.
55) De magistraatslijsten van Amersfoort vertonen in de eerste helft van de 15de
eeuw grote lacunes. Zo ontbreken vóór 1438 in de meeste gevallen de namen van de
burgemeesters en vóór 1436 die van de raden. Wat hier gezegd wordt over iemands regeringsjaren is dus onder het nodige voorbehoud.
56) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 88 fol. 83 vo. 87 vo. 90. Jacob woont dit jaar
nog in Amersfoort en is. gezien zijn aktiviteit, waarschijnlijk burgemeester geweest.
57) Als voren, no. 90 fol. 81.
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zorgdheid van eerstgenoemde voor het welzijn van de tweede, wordt treffend geïllustreerd door een brief die de hertog op 28 januari 1414 aan bisschop Frederik stuurt, waarvan wij de tekst hier vanwege de curiositeit volledig laten volgen (zoals de Hollandse trésorier deze weergeeft in zijn rekening): een brief „roerende van dat mijn here ( = de hertog) him ( = de bisschop) eertijds gescreven hadde dat hij Jacop Nanninck ontsetten wilde van
sinen dienste van der mairscalcsip van Amersfoirde ende van Emelant ende
denselven sijn gelt, so hij him dairup geleent hadde, weder doen geven van
enen anderen die denselven dienst aenname, overmits dat Jacop voirs. den
voirs, dienst niet en mochte bewaren om last willen van der stadt van Utrecht
bij toedoen Jans van der Spiegel; dat uptie tijt noch niet gesciet en waire,
sodat mijn here noch den bysscop bade ende begeerde dat hij Jacop voirn.
zijn geit woude doen hebben van den voirs. dienst, want Jacop him sijn
dienst upgeseyt hadde ende dairin dede sodat Jacop sijnre bede genoete, want
mijn here denselven Jacob meyninge hadde te besenden tot enen sekere stede
om Sonderlingen sake wille, die hij den voirs. bysscop niet en conde scriven,
ende dairof minen heren zine antwoirde te besenden bij denselven bode". 58 )
Na het overlijden van hertog Willem (31 mei 1417) blijft Jacob trouw aan zijn
dochter Jacoba. Direkt na het overlijden gaat de Hollandse trésorier Willem
Eggert naar Amsterdam om deze stad voor Jacoba te bewaren. Onder de
vrienden uit het Sticht, die gevraagd worden de trésorier daar met gewapende mannen te kommen bijstaan, zijn Jacob, rentmeester van het Sticht, en
Dirk van Maersen, baljuw van Abcoude.59) Deze Dirk van Maersen, die als
baljuw van de heer van Abcoude en Gaesbeeck blijkbaar een van de exponenten van de Hollandse invloed in het Nedersticht was, verdient onze aparte
aandacht. Hij krijgt verschillende gunstverleningen van hertog Albrecht, al
sinds 1396,60) wat echter niet verwonderlijk is omdat hij een zoon van de Hollandse bastaard Jan Aelman blijkt te zijn.01) Zijn eerste kontakt met de heer
van Abcoude dateert van 1387, als hij diens leenman wordt.6-') Na 1400
heeft Dirk blijkbaar getracht in het Sticht carrière te maken. In de kameraarsrekening van de stad Utrecht over 1402-3 komt voor als nieuwe burger
van de stad: „Dire van Maersen van Apcoude." In dezelfde rekening komt
hij al diverse keren voor als baljuw van de heer van Abcoude,63) wat hij
dus in 1417 nog was. Het blijft opmerkelijk dat hertog Willem in het Sticht
steun zocht bij figuren als de Amersfoorter Jacob Nenninc en bij een ver
familielid, dat het niet verder dan tot baljuw van een der weliswaar machtigste hertogelijke vazallen en raden bracht.
Keren wij terug tot 1409-12 in Amersfoort. Een andere Amersfoorter, die
kontakten met Holland onderhield, was Reyner Evertsz. Hoewel zijn fami58) Als voren. no. 91 fol. 109 vo.
59) Als voren. no. 93 fol. 49 en 79 vo.
60) A.R.A. Den Haag. Leenkamer no. 52 fol. 196, 221 (hij is bottelier van de heer van
Oostervant, de latere hertog Willem VI), 233 vo; no. 53 fol. 48 vo (uit 1404).
61) Dirk ontbreekt in het werk van A. W. E. Dek, Genealogie van de graven van
Holland, die voor zijn studie wel de registers uit de leenkamer blijkt geraadpleegd te
hebben.
62) Regesten bisschoppen Utrecht I no. 1107.
63) G.A. Utrecht, Inventaris I no. 587, rek. 1402-3, fol. 7 en fol. 24 e.v.
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lienaam nooit genoemd wordt in de Hollandse bronnen, was hij ongetwijfeld dezelfde als Reyner Poeyt Evertsz., schepen 1403, 06, 12, 16, schout
1417-23 en 1429-32«)
De familie Poeyt was een der machtigste 15e eeuwse Amersfoortse regeringsfamilies. Met zijn broer Dirk (schepen en burgemeester tussen 1404 en
1442) beheerste Reynen jarenlang de Hoekse politiek van zijn stad. De vermelde kontakten van Reyner met Holland zijn echter lang niet zo belangrijk
als die van Jacob Nennic.65)
De derde Amersfoorter, die vermeld dient te worden, is Pieter Hamersveld.
Reeds eerder (zie p. 10) zagen wij hem al optreden als veehandelaar. Na
hertog Willems dood heeft hij een verspieder op de Veluwe laten rondrijden
„om te vernemen oft men enige vergaderinge aldair maecte van volke die mijnre genediger vrouwen lande ergent mochten jegens dragen".66) Misschien is
hij dezelfde als zijn naamgenoot die in 1439 schepen is. Opmerkelijk is dat
zijn zoon Jacob Nenninc heette! 67) Een bewijs van de goede verstandhouding
tussen Amersfoort en Holland acht ik het ook nog dat de hertogelijke raad
en latere trésorier Willem Eggert in 1405 beleend wordt met het Stichtse
leengoed Randenbroek, dicht bij de stad gelegen, dat de stad zelf eerst in
leen gehad had.68)
Bij de 15e en 16e eeuwse historici was het verdrag tussen Holland en Amersfoort bekend. Het ontbreken van de tekst van het verdrag en nadere gegevens
erover deed latere schrijvers aan het bestaan twijfelen. Zo citeert Matthaeus
in zijn Rerum Amorfortiarum eerst de volgende passage uit Heda: „Anno
MCCCCX finitis induciis inter duces Wilhelmum et Reinaldum. Wilhelmus
conciliavit sibi Amorfordienses et obtiniut suos habere introitum atque egressum in oppidum, ex quo provinciae Gelriae magna incommoda intulit."
Hierna merkt hij dan op: „Verum admodum dubito an supputatio ejus justa"
en verwijst naar het verdrag tussen Amersfoort en Gelre dat in het zelfde
jaar 1410 gesloten werd.69) De 19e eeuwse Amersfoortse historicus Van Rootselaar weet via Arend uit Johannis à Leydis, Rerum Belgicorum Annales,
Chronici et Historici, dat er een verdrag geweest moet zijn en dat de Hollanders in Amersfoort gelegerd waren, maar weet er verder niets aan toe te
voegen.70)
Beter gekend dan de periode-Willem VI is de periode-Jacoba. Het is bekend dat het Nedersticht (vooral de postulaat Rudolf, de steden Utrecht en
Amersfoort en de leden van het geslacht Montfoort) een zeer belangrijke
64) Zie naast de vermeldingen bij Van Bemmel en Van Rootselaar. voor de jaren
1412, 18, 19. 29-32: G.A. Amersfoort, Cartularium St. Joriskerk fol. 50 vo. 45 vo. 47 en
charter no. 275-284.
65) A.R.A. Den Haag Rek. Rek. no. 88 fol. 83 vo (1410), no. 90 fol. 73 en 102 (1412).
no. 108 fol. 129 (1419).
66) Als voren. no. 93 fol. 50.
67) Dr. A. ]. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen I no. 27; Regesten
bisschoppen Utrecht III no. 3694.
68) Dr. A. J. Maris, a.w., no. 26
69) A. Matthaeus Rerum Amorfortiarum,
Leiden 1963, p. 230.
70) W. F. N. van Rootselaar, Amersfoort 777-1580, Amersfoort 1878. dl. 1. p. 473-4.

123

steun vormde voor Jacoba's pogingen geheel Holland als haar wettig erfdeel
onder haar heerschappij te krijgen. Het Nedersticht gaf rugdekking toen
jacoba's troepen teruggedrongen waren tot de driehoek Gouda-OudewaterSchoonhoven.
Bij het begin van haar regering had Jacoba het direkt al moeilijk doordat
haar oom Jan van Beieren, broer van Willem VI en tot dan toe elect (gekozen bisschop) van Luik, spoedig openlijk zijn aanspraken op Holland, Zeeland en Henegouwen liet gelden. Eind 1417 en begin 1418 had Jacoba ae
Utrechters en Amersfoorters nodig om de Kabeljauwse heren van Egmond
uit IJsselstein en Gorinchem te verdrijven.71) Als dank voor de hulp bevestigt
Jacoba op 31 januari 1418 de privileges van Utrecht en op 18 februari
die van Amersfoort, belooft zij hen geen vrede te maken met haar oom Jan
van Beijeren zonder de beide steden erin te betrekken en geeft zij hun een
aanzienlijk deel van het losgeld der in Gorinchem gemaakte gevangenen.72)
Het beleg van Gorinchem en de belening op 27 april 1418 door de Duitse
keizer van Jan van Beieren met Holland, Zeeland en Henegouwen brachten
Jacoba en haar echtgenoot Jan van Brabant openlijk in oorlog met hun oom.
Midden 1418 begon Jacoba met Hollandse en Brabantse troepen het beleg
van Dordrecht, de enige stad die tot nu toe Jan van Beieren gehuldigd had
als ruwaard (voogd). De voor Jacoba vernederende afloop van het beleg is
meer voor de Hollandse geschiedenis van belang dan voor die van het Sticht;
Stichtse troepen hebben niet aan het beleg deelgenomen. Wel legeren op verzoek van Jacoba Utrecht en Amersfoort later in het jaar troepen in Gouda
en Den Haag,73) toen Jan van Beieren zich al meester gemaakt had van
Rotterdam en Den Briel. Door deze toch min of meer openlijke deelneming
aan de Hollandse partijstrijd dienden de Stichtse steden opgenomen te worden wanneer er een verzoening tot stand zou komen tussen de strijdende
partijen. Dit had Jacoba haar medestanders ook al op 31 januari 1418 beloofd. In oktober komt de wapenstilstand in Holland tot stand door bemiddeling van Philips van Charolais, oudste zoon van de hertog van Boergondië, de latere Philips de Goede. In de volgende maanden is men hard aan
het werk om het definitieve vredesverdrag te maken. Er zijn geruchten verspreid dat de beide Stichtse steden niet in de wapenstilstand opgenomen waren, wat Jacoba in haar eigen belang direkt moest tegenspreken. Op 5 december stuurt zij dan ook brieven „an der stat van Utrecht ende an der stat
van Amersfoirde roerende van der logentail die in horen steden gesprenct
was van dat sij in den dadinge van minen heer van Charlois vergeten souden hebben geweest" 74) en zes dagen later nogmaals een bericht aan de heer
van Monfoort „dat hij tUtrecht ende tAmersfoirde trecken soude mit brieve van gelove van mijnre vrouwen wegen".73) In de zoen van Woudrichem
71) In juni 1417 vraagt Jacoba aan Amersfoort haar te komen helpen als de jonkheer
van Arkel zou proberen IJsselstein te komen ontzetten, dat door haar belegerd -werd
(A.R.A. Den Haag. Rek. Rek. no. 93 fol. 80 vo).
72) G.A. Utrecht, Inv. I no. 137 en 438 (Regesten no. 639-641); G.A. Amersfoort,
charters no. 200-202; A.R.A. Den Haag. Leenkamer no. 310 fol. 25 ro en vo.
73) A.R.A. Den Haag, Rek. Rek. no. 108 fol. 81, 86, 102 vo, 112. 120 vo.
74) Als voren, fol. 124 vo.
75) Als voren, fol. 125.
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van 13 februari 1419 tussen Jacoba en Jan van Beieren (waarbij o.a. bepaald
werd dat Jan van Brabant en Jan van Beieren samen Jacoba's landen zouden
besturen) zijn de beide steden ook opgenomen ~6) en op 1 april sluit Jan van
Beieren nog een afzonderlijke zoen met hen.77)
Na het vertrek van Jacoba en Jan van Brabant naar Henegouwen en Brabant,
heeft Jan van Beieren in het noorden het alleen voor het zeggen. Het is daar
maar korte tijd rustig. Allereerst sluit Jan op 3 juni, dus nog maar net twee
maanden na de zoen, een verbond met hertog Reinoud van Gelre tegen de
steden Utrecht en Amersfoort.78) De reden van deze spoedige ommezwaai
wordt niet vermeld, mogelijk gaven de steden nog steeds steun aan Hoeken
in Holland. Spoedig hierna komt ook bisschop Frederik van Blankenheirn
in openlijke oorlog met Jan van Beieren wegens het land van Hagestein, dat
na de Arkelse oorlog aan Holland gekomen was maar waarop de bisschop
aanspraken maakte.79) 15 april van het volgende jaar (1420) sluiten de Hollandse Hoeken (de heren van Wassenaar en Brederode en de stad Leiden) een
verbond met het Nedersticht.80) In naam was dit verbond gericht tegen de
Kabeljauwse heren van Egmond, Heemskerk, Gaesbeeck en Borsele, in feite
natuurlijk tegen Jan van Beieren. Op 22 maart had deze nog eens zijn verbond met Reinoud van Gelre bevestigd.81) Naar aanleiding van dit verbond
zijn er blijkbaar geruchten ontstaan dat het niet van harte gegaan was, dat
Jan geld had gegeven aan Jan Schelart van Obbendorf, raad en hofmeester
van de Gelderse hertog, om de hertog tot dit verbond over te halen. Van welke zijde die geruchten kwamen wordt niet vermeld, maar zij waren ernstig
genoeg dat zowel Jan zelf als de heren van Egmond, Heemskerk en Gijsbrecht
Pieck een verklaring uit lieten gaan waarin dit ontkend werd.82)
In deze oorlog heeft Jan van Beieren voor het eerst het enige wapen gebruikt
dat door Holland tegen Amersfoort gebruikt zou kunnen worden en dat later dan ook vaker gebruikt is: proberen de Eem af te sluiten en zo de verbindingen over de Zuiderzee. In augustus 1421 en maart 1422 gaan dan ook oproepen uit om „te dyenen voir der Eem". 83 ) Aan alle kanten werd het Nedersticht in het nauw gebracht. Op 17 augustus 1420 had Leiden al een zoen
met Jan van Beieren moeten sluiten en had de heer van Wassenaar van zijn
burggraafschap afstand moeten doen. In de zomer van datzelfde jaar was
hertog Reinoud met een grote troepenmacht voor Amersfoort geweest, maar
hij was weggegaan toen bisschop Frederik de stad met troepen versterkte.84)
Van het Oversticht kreeg men geen steun. Nadat de talrijke bemiddelingspogingen van september 1420 tot januari 1421 door o.a. de bisschop van Mün76) Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2043.
77) G.A. Utrecht, Inv. I no. 439 (Regest no. 649); G.A. Amersfoort, charters no. 215-6.
78) Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2054.
79) Als voren, II no. 2061.
80) De oorkonden van dit verbond zijn o.a. bewaard in de archieven van Leiden
(archief 1253-1575 no. 316, Regest no. 368). Amersfoort (charter no. 231). Heren van
Montfoort (no. 14, Regest no. 349) en van de bisschoppen (no. 479, Regest II no. 2102).
Zie voor nadere verbonden Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2103-11. 2116-20.
81) Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2096.
82) A.R.A. Den Haag Leenkamer no. 312 fol. 9 (10 augustus 1420).
83) Als voren. no. 314 fol. 28 en 99 vo.
84) Van Rootselaar I p. 484-5 met de daar opgegeven bronnen.
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ster en de heer van Vianen nog op niets waren uitgelopen,85) komen er in
mei en juni 1422 weer besprekingen welke eindelijk op 27 juli van dat jaar
gevolgd worden door vredesverdragen van bisschop Frederik en zijn steden
met Jan van Beieren en met Reinoud van Gelre.86)
Het bleef nu betrekkelijk rustig in het Sticht en in Holland. Maar op 9 oktober 1423 overlijdt bisschop Frederik en op 6 januari 1425 Jan van Beieren,
waarna in beide landen een felle strijd om de opvolging zou plaats vinden.
In het Sticht zou deze gaan tussen Rudolf van Diepholt, door de meerderheid
der kanunniken tot bisschop gekozen en spoedig in het Oversticht als „postulaat" erkend, en Zweder van Culemborg, Domproost en door de paus tot
bisschop benoemd. In oktober 1426 zal Rudolf als ruwaard van het Nedersticht erkend worden en zal de Stichtse partijstrijd op het slagveld voorlopig beëindigd zijn. Maar men raakte nu steeds verder verwikkeld in de Hollandse zaken, waar een strijd op leven en dood gevoerd werd tussen de Kabeljauwen onder Philips de Goede, aan wie Jan van Brabant na de dood van
Jan van Beieren het bewind over Holland en Zeeland gegeven had, en de
Hoeken onder Jacoba, die uit gevangenschap van Philips weer in Holland
opgedoken was, maar niet meer kon beheersen dan Gouda, Oudewater,
Schoonhoven en het platteland daaromheen. Evenals in de jaren 1417-18 komt
het in de jaren 1426-28 tot een nauwe band tussen de Hoeken uit Holland
en de Hoeken (Lichtenbergers) uit het Nedersticht door de overeenkomstige
anti-Boergondische belangen. Wederzijds nemen troepen aan eikaars veldtochten deel. De Gelderse hertog Arnold, uit het Kabeljauwse geslacht van Egmond, die in oktober 1426 Amersfoort nog in handen had, steunt Philips
en vormt een bedreiging in de rug van het Nedersticht en van de verbindingen
tussen Neder- en Oversticht. Van 14 maart 1427 dateert het verbond van
Rudolf met Jacoba tegen Arnold van Gelre en Zweder van Culemborg 87)
en van 30 mei daaropvolgend de oorlogsverklaring van Philips de Goede
aan Rudolf en het Sticht.88)
Aan deze oorlogsverklaring had Philips al krijgshandelingen vooraf laten
gaan. De stad Utrecht was voorlopig onbereikbaar doordat de Hoekse steden onder Jacoba en het Hoekse Monfoort de toegangswegen nog beschermden. Daarom richt hij zijn aanval op Amersfoort en wel via de Eem, zoals
Jan van Beieren al eerder gedaan had, en via Gelders gebied. Dit was in het
Sticht voorzien, want men had als afweer bij de mond van de Eem al een blokhuis gebouwd. Op het eind van 1426 krijgt de heer van Lilladam (L'Isle
Adam), kapitein van Holland, het bericht „dat die van Nairden hadden
laten weten dat tot Deventer hout geladen lach tot een blochuus opter Emen
of te laten maken".) In maart 1427 trekt een groot Hollands kontingent voor
de Eem, eerst onder bevel van heer Willem van Egmond en later onder
dat van de prins van Oranje en heer van Lilladam. Verder dan de bouw van

85)
86)
Inv.
87)
88)
89)
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Zie de lijdensgeschiedenis in Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2153-2227.
Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2295 (zie ook nos. 2325-2327); G.A. Utrecht,
I no. 448-9 (regesten no. 675-6).
Als voren, II no. 2529 (zie ook no. 2528)
Als voren, II no. 2541.
A.R.A. Rek. Rek. no. 127 fol. 109 vo.

een blokhuis om de scheepvaart af te sluiten komt men niet.90) Daarom bemoeit hertog Philips zich persoonlijk met de strijd in deze streken en leidt
hij eind oktober van dat jaar een stormaanval op Amersfoort. De aanval
wordt echter gekeerd doordat de burgers en hun vrouwen zich heldhaftig te
weer stellen. Van de officieel getinte bronnen licht de Utrechtse kameraarsrekening over 1427-1428 ons het best in over deze gebeurtenis. Op 23 en 24 oktober vergaderde het stadsbestuur al „also die hertoge van Bourgoingen mit
groter volck lach ende men seide dat hij opcomen woude mitten Gelresschen
omme die slote te besorgen alze Amersford, Eem, dat Blochuys ende Renen."
Men vergaderde weer „des donredages nae sinte Simon ende Judendach
(30 oktober) doe die hertoge van Bourgoingen Amersfort gestormt hadde;
waren d'overste tesamen mit ons heren ( = postulaat Rudolf) vrenden hoe men
meer vrende binnen Amersfort senden zoude den nywen storme te wachten.
Ende her Willam van Monforde, Godert Koninc reden dair snachts ynne mit
300".91). Het was dus niet moeilijk in de stad te komen. Op Allerzielen (2
november) en de twee volgende dagen komt men in Utrecht weer bijeen om
te overleggen over het zenden van versterkingen naar Amersfoort,92) maar
hertog Philips is dan al via Harderwijk teruggegaan naar Amsterdam.93)
Spoedig daarop wordt een deel van de Utrechtse troepen teruggetrokken.94)
In de Amersfoortse kameraasrekening over 1427 herinnert slechts een post
aan de bestorming door de hertog: „item meyster Henric van der gewonden
luden op der wal, doe der hertoge van Burgoengen hier was, dat hi hebben
sel 50 Beyersche gulden". 96 ) In de rekening van de rentemeester van postulaat Rudolf over 1427-28 herinneren enkele posten aan het verblijf van zijn
troepen en „vriende" in de stad, die daar nog lang in 1428 bleven.96)
De Utrechtse rekening geeft ons ook een nadere datering van de stormloop.
De andere hierboven genoemde rekeningen geven slechts de aanwijzing „doe
die hertoge van Bergoengen Amersfoert stormede," welke aanduiding voor
de tijdgenoten blijkbaar voldoende was, de Utrechtse zegt echter dat toen
men daar op 30 oktober bijeen kwam, de bestorming al geschied was. Zij
heeft dus op de 29e of in de ochtend van de 30e plaats gevonden. Voor de
laatste datum pleit het charter dat Van Bemmel heeft afgedrukt: 97 ) de regering van de stad verklaart jaarlijks schuldig te zijn een som gelds aan
deken en kapittel van de St. Joriskerk, waarvoor laatsgenoemde „alle jair
tot ewige dage opten 29sten dach der maent in octobri des avonts Vigilie
singen, ende dan des dags dairan sielmisse singen ende begankenisse doen
sullen voir ende omme der geenre sielen die buten onser ouder stat op den
wal doet gebleven zyn doe hertog Philips van Burgoenien mitten syne onse
stat ende ons sturmde" en voor of na deze mis in processie het heilig sacra-

90) Als voren. fol. 75 vo. 77. 111.
91) G.A. Utrecht. Inv. I no. 587, Rek. 1427-28, fol. 41 vo.
92) Als voren, fol. 42 en 43 vo.
93) A.R.A. Den Haag. Rek. Rek. no. 128 fol. 25.
94) G.A. Utrecht. Inv. I no. 587. Rek. 1427-28. fol. 43 vo.
95) G.A. Amersfoort, inv. no. 109, Rek. 1427, p. 31.
96) K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht dl. 1, Utrecht 1926. p. 314. 315.
97) A. van Bemmel, Beschrijving der stad Amersfoort, 2 dln.. Utrecht 1760; dl II.
p. 926 noot 2.
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ment over de wallen zouden dragen. De voorstelling, die H. Halvertsma
geeft,98) dat de Hollanders op 31 oktober voor de stad stonden, dat op Allerheiligen (1 november) de bestorming plaats vond en dat voortaan jaarlijks op Allerheiligen in een processie Philips' nederlaag herdacht werd, mist
dus iedere grond.
Op het verhaal van het heldhaftige verzet van de Amersfoorters laten alle
geschiedschrijvers het verhaal van de „kat" volgen, een groot drijvend geval
van hout dat Philips voor de mond van de Eem liet brengen, misschien met
de bedoeling het verder de rivier op te slepen en bij een nieuwe belegering te
gebruiken. De kat was zo groot als een blokhuis wordt ons gemeld " ) en dit
laatste is dan ook de benaming waaronder het in de Hollandse rekeningen
vermeld wordt. De kosten van dit blokhuis waren aanzienlijk, in de tresoriersrekening over 1427-28 alleen al 6400 pond,100) maar het heeft nauwelijks dienst gedaan. Al spoedig werd het door de Stichtenaren bedreigd. De
eerste poging tot ontzet, die de heer van Gaesbeeck in december 1427 doet,
moet hij staken wegens de invallende dooi, een tweede poging in januari lukt
beter.101) Inmiddels was eind december wel Bunschoten door verraad in
Hollandse handen gekomen.102)
De strijd in deze streken blijft verder beperkt tot wat lichte schermutselingen. Een belangrijke steun ontvalt het Sticht wanneer Jacoba op 3 juli 1428
in Delft Philips erkent als voogd en opvolger in haar graafschappen. Alleen
doorgaan met de oorlog was voor Rudolf en zijn steden onmogelijk. Daarom
worden in december al wapenstilstanden gesloten met Gelre en met Holland 103) en volgt spoedig de definitieve vrede met Arnold van Gelre.104) De
vrede met Holland had meer voeten in de aarde, maar komt tenslotte toch
op 12 en 20 januari 1430 tot stand.105)
Rudolf wordt erkend als heer van het Sticht en de Hoeken blijven in de
Stichtse steden op het kussen. Het vervolg van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten geeft geen aanleiding meer om de verhouding tussen Amersfoort en
Holland verder nog afzonderlijk te beschouwen.

98) H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, (Amersfoort 1959), p. 112-3.
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101) Als voren, no. 3953 fol. 16 vo en 17. De heer van Gaesbeeck verantwoordde deze
uitgaven in zijn rekening als rentmeester van Noordwijk c a .
102) G.A. Utrecht, Inv. I no. 587, Rek. 1427-28, fol. 42.
103) Regesten bisschoppen Utrecht II no. 2568-2571.
104) Als voren, II no. 2608-9 (28 juli 1429).
105) Als voren, II no. 2628 en 2631.
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