
Het staat afgebeeld in P. }. Lulgers „Gezigten in de Omstreken 
van 's Gravenhage en Leyden" in zijn oorspronkelijke situatie, name
lijk bij het Huis ter Wegen te Sassenheim. Het wordt daar in op ca. 
1850 gedateerd. Duidelijker nog staat het op een foto in he t Leids 
gemeente-archief (nr. 84507) : het heeft hierop een rieten dak en he t 
is aan de kant van de galerij, welke aan het water is gelegen, uit-
gekraagd. Vermoedelijk is het op 't eind van de 19de eeuw over
gebracht naar Huis ter Heide. 

Ir. C. L. T E M M I N K G R O L L 

VERZOEK VAN DE P E N N I N G M E E S T E R . 

Onze leden worden dr ingend verzocht de juiste contr ibut ie over te 
maken, namelijk ƒ 7,50 met een ingenaaid jaarboekje of ƒ 10,— met 
een gebonden jaarboekje. 

Over enige tijd zal voor de nog niet betaalde contr ibut ie een kwi
tantie gepresenteerd worden met verhoging van f 0,40 incassokosten. 

DE O V E R R O M P E L I N G VAN R H E N E N IN 1527. 

(Kastelentocht) 

In de feodale tijd vormden de Nederlanden een bonte l appendeken 
van allerlei staatjes, zoals de graafschappen Vlaanderen, Artois, 
Henegouwen, Hol land, Zeeland, Namen en Zutfen, de her togdommen 
Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelder, de prins-bisdommen 
Utrecht, Luik en Kamerijk, het markgraafschap Antwerpen, om van 
gebieden als Friesland en Groningen, heerlijkheden als Doornik en 
Rijsel en de miniatuurstaat jes der rijksvrije, een eigen banier voeren
de bannerheren Rronkhorst , 's Herenberg, Baar en Wisch maar te 
zwijgen. 

De geschiedenis van al deze landen is lang vereenzelvigd met die 
van Holland, of juister, door een Hollandse bril gezien, zodat een 
sterk vertekend beeld ontstond. Want de bisschoppen van Luik en 
Utrecht bijvoorbeeld hadden al een stift met een stad als cultuur
centrum en een roemruchte geschiedenis, lang vóór er sprake was 
van enig belang van Hol land en zijn graven. De tijd dat Hol land 
van intrinsieke invloedrijke betekenis zou worden, lag nog in een 
ver verschiet. Veeleer gaf Vlaanderen de toon aan, dat van alle 
Nederlandse staten het eerst tot economische en culturele bloei kwam. 

Het bonte weefsel der Nederlandse gewesten werd van de 14de tot 
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de 16de eeuw vervangen door een ander met een eenheidsornament: 
het levenswerk van de Bourgondische en Habsburgse vorsten Phi
lips de Goede, Karel de Stoute, Philips de Schone en tenslotte 
Karel V. Toch zijn de Neder landen geen absolutistisch geregeerde 
eenheidsstaat geworden, maar bleven zij een conglomeraat van per
sonele unies. 

Er rees veel verzet, bovenal, doordat de Bourgondiërs h u n vorste
lijk gezag stelden boven plaatselijke en standsprivileges, tegen be
stuurlijk en economisch particularisme. Vooral de Vlaamse steden 
en onder hen in 't bijzonder het ontembare Gent, verweerden zich 
tegen de Bourgondische usurpatie . „Vroeger was het de gewoonte die 
oproeren te beschouwen als zuivere ui t ingen van vrijheidsliefde en 
nat ionaal gevoel. He t romantisch liberalisme van het midden der 
negentiende eeuw sympathiseerde ermee en verafschuwde de des
poot. Sedertdien is er meer begrip gekomen voor de zwakheden der 
middeleeuwse vrijheid, die op privilege en ongelijkheid gegrondvest 
was. Vanzelf is men daartegenover meer gaan voelen voor de oog
merken der Bourgondiërs, de baanbrekers van de moderne staat en 
maatschappij , de kampioen van eenheid en van gelijkheid, al thans 
in de onderwerping. He t is ook zeker, dat vorsten als Philips de Goede 
en Karel de Stoute in de zaak van het vorstelijk gezag met heel h u n 
har t geloofden. Zij geloofden wat overal de legisten leerden. . . . name
lijk dat voor het staatsbelang, hetwelk alleen de vorst geroepen is te 
vertegenwoordigen, alle bijzondere belangen en voorrechten moeten 
wijken, dat alleen door de boven allen staande vorst het algemeen 
belang begrepen en behart igd worden kan" i ) . 

In afwijking van prof. Geyls zienswijze, die wij hier citeerden, oor
delen historici als J. Bartier en P. C. Boeren, dat de vereniging van 
de gewesten niet tegen de provinciale autonomieën in geschiedde, 
maar over het hoofd van deze heen. De eerste 2) erkent dat de adel 
geestdriftig kleur bekende voor de Bourgondiërs en dat de clerus 
even beslist toetrad. En de laatste constateert zelfs, dat de Bourgon 
diers vooral daarom in hun opzet konden slagen, omdat zij de ge
westelijke zelfstandigheid en de souvereiniteit der s tanden eerbiedig
den! 3 j . Het valt echter niet te ontkennen da t de Bourgondiërs voor 
de eenheid der Neder landen hebben moeten strijden, vooral tegen 
de opvolgers van de paltsgraven van Luxemburg , Limburg , Gehe en 
Kleef èn tegen de steden. Dat de Bourgondische centralisatie niet 
aangenaam was, bleek overtuigend in 1477, toen Karel de Stoute sneu
velde en het particularisme alom, vooral in de steden, herleefde. 
Bisschop David van Bourgondië moest toen zelfs het Nedersticht een 
,,groot-privilege" toestaan. Hij verplichtte zich zijn hooggerechtshof te 
casseren „en nederig beloofde hij zijn Staten voortaan oude voorrechten 

i) P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam 12 MCMXLVIII blz. 117. 
2) In Algemene Geschiedenis der Nederlanden III 1950 hoofdstuk X Filips de 

Goede en de vestiging van de Bourgondische slaat blz. 256—257. 
s) Van Lotharingen naar Bourgondië, deel I van Geschiedenis der Nederlanden 

MCMXLVIII1 blz. 199. 
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te eerbiedigen" 4). De nieuwe landbrief van 1478 voor het Oversticht 
droeg eveneens de sporen van de gewijzigde omstandigheden 5). 

Het Bourgondisch gezag herstelde zich evenwel, maar Gelre bleef 
een geduchte tegenstander, vooral toen zich in dit hertogdom een 
vorst on tpopte als- een geboren leider in de vrijheidsstrijd: Karel van 
Gelre of van Egmond, om zijn moed en geslepenheid door de Fransen, 
zijn bondgenoten tegen Habsburg „le dyable" genoemd. Karel, „die 
in boosheyd en oorloghstreecken te verzinnen syn meester niet en 
vond" 6). Niet alleen het Nedersticht gaf zich hem gewonnen, ook 
Groningen erkende hem in 1514 als beschermheer, die direct Fries
land van de heerschappij van Albrecht van Sahsen bevrijdde om er 
zelf meester te worden. In 1521- '22 lukte het hem bovendien he t 
Oversticht te bemachtigen. Zodoende beheerste hij een aaneengeslo
ten gebied van de Maas tot aan de Waddenzee. In 1523 haalde he t 
stadsbestuur van Utrecht zelfs een garnizoen Gelderse ruiterij en 
voetvolk b innen zijn muren! Maar . .. . het getij keerde. In hetzelfde 
jaar keerde Friesland tot de gehoorzaamheid aan de keizer terug. Ook 
de stad Utrecht kreeg genoeg van de Geldersen. N u werd de strijd een 
ware guerilla. Benden stroopten het land af: de condottieri lieten 
zich overal gelden. Alom lagen de Geldersen in hinder laag om het 
Sticht b innen te vallen, zodat in de grensstrook de steden hun poor
ten sloten. Ook Rhenen sloot zijn Bergpoort. 

Ritenen overrompeld. 

Ieder kent het verhaal van het paard van Troye, het turfschip 
van Breda, de hooiwagen van Lochern. Maar wie kent de geschiede
nis van Jacob T u c k met zijn wagen vol stro? Arend van Slichtenhorst 
verhaalt deze als volgt: ?) 

Daeghs te vooren (14 nov. 1527) was de Stad Rhenen van de Gel-
dersse met verrassinghe gewonnen, door toe-doen van Jacob Tuch 
een Geldersman, die in een boerschap niet verre van Rhenen huys 
hield. Dees had onlanx uu t vreese van een overval sijn huysraed van 
het land in de Stad gevlucht, een man die weghen synen ouderdom en 

4) N. B. Tenhaeff, Bisschop David van Bourgondië en zijn slad, Utrechtsen— 
Hollandsche jaarboeken 1481—1483. Herdr. Mij. d. Ned. Letterk. no 2, 1920 
blz. XII. 

5) W. J. Formsma in Algemene Geschiedenis der Nederlanden IV MCMLII, 
hoofdstuk IV De onderwerping van Friesland, het Sticht en Gelre blz. 73. 

(i) Arend van Slichtenhorst, Alle de XIV boeken van de Geldersse geschiede
nissen 1653, boek XI blz. 391, hoofdstuk 189. Bij mijn welen is er tol dus
verre geen biografie van Karel van Gelre geschreven. In de wintervergadering 
van „Gelre" op 23 nov. 1957 is door de heer P. J. Mey, hist. drs. enig 
nieuw licht op deze figuur geworpen. Enige gegevens en een summiere schets 
van Karel van Gelre door dr. A. J. van de Ven bevat de aardige catalogus 
Karel van Gelre (1467—1538) en zijn tijd. Tentoonstelling te Arnhem 13-24 
april 1949. 

T) Boek XI, blz. 396, hoofdstuk 201. Ook verhaald door Lambertus Hortensius 
in diens Historie ofte Wijder Verklaringhe Van de Vtrechtsche Gheschiede-
nissen, Over-geset door A. Strick, In s' Graven-haghe 1625, blz. 239. Volgens 
de schrijver van Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel XII 
Utrecht 1772 blz. 66, kwamen bij deze overrompeling twee burgers om 't leven 
en werd er één gekwetst. Zijn verhaal steunt op Hortensius Libr. VI blz. 125. 
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goede kennissen aldaer wel bemind was, ende om syne schoone midde
len in groot aensien. Over-sulx gingh hij 's morgens een weynigh na 
sessen bij den Burgemeester, versoekende, dat de Bergh-poorte, die 
doen om het gespook van den nabuerighen oorlogh toestond, t' sijnen 
behoeve moghte ontslooten worden, zeggende, buyten twee voederen 
stroys voor syne beesten te hebben, welke hij, om voor het verbran
den bewaerd te zijn, gaerne in de Stad wilde brengen. De Burge
meester, die desen man alles goeds toebetrouwde, beval van stonden 
aen de poort, volgens sijne begeerte, te openen. Doch de eene waghen 
was met stroo soo hoogh opgepropt , dat die midden in de poor t vast 
en onwagghelbaer bleef hanghen. De Geldersse die buyten de poort 
onder de struyken laghen gedooken, siende de poort geopend, zijn 
met een vollen loop en grouwelijk geschreeuw aengevallen, ende 
maekten sich met kleyne moeyten meesters van de Stad. Her togh 
Karel, die op den selven dagh dese tijdingh vernam, vertrock voort 
naer Rhenen, alwaer hij in de Kunierskerk den goeden God, over dese 
zegheningh, liet dank seggen." 

De dolle maarschalk. 

De verrassing van Rhenen gaf de Geldersen weer moed. Het 
„grouwelijk geschreeuw" zal wel de kreet Gehe! Gehe! geweest zijn, 
die de soldaten bij elke aanval aanhieven in die dagen, liever jaren 
van strijd. „Telkens hoort men het gedreun van de aanrukkende 
soldenieren, het luidrucht ig gezang van de voetknechten, het ge
roffel der trommen, den zwaren stap van den met ijzer bekleden 
edelman," schrijft dr. T. C. van der Does heel suggestief 8 ) . Die met 
ijzer beklede edelman w a s . . . . Maar ten van Rossum, door zijn vij
anden Turkse tyran en Gelderse Atti l la gescholden 9). 

Karel van Gehe zou n immer zoveel successen in de oorlog behaald 
hebben, als hij niet was bijgestaen door de roemruchte veldmaar
schalk Maarten van Rossum, wiens „spits-vinnigheid, haestigh be-
raed en lijdzaamheid van arrebeid sijn meester niet en vond" 10). 
Zijn geboortehuis stond in Zaltbommel in de Nonnenstraat , waar we 
het kloeke gebouw met zijn spietorentjes, trapgevels en kleurige blin
den nog kunnen bewonderen. Van Slichtenhorst prijst zijn landgenoot 

s) Maarten van Rossem, de glorieuse Geldersche legeraanvoerder, z.j. blz. 41 
Dit werkje is een vulgarisatie. Een wetenschappelijke biografie moet ook van 
hèm nog geschreven worden. J. D. W. Pape schreef in 1847 De Levens
geschiedenis van Maarten van Rossem, maar deze biografie is gezien voor
namelijk met bel rekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Brabant. 
Voorts is er een Gort verhael, hoe dat Gelderlandt ierst aen het huys van 
Oostenrijck gecommen is, gelyck oock Utrecht en Ooveryssel mede van de 
oorlogen in dese landen hierom geschiet, ende van de expeditie ende succes 
van Marten van Rossum, 1494—1555 (Geldersche Kronieken in het licht ge
geven door P. N. van Doorninck, Werken Gehe No. 5 Tweede afl. 1908). Wel 
is de beruchte tocht naar Den Haag dwars door Utrecht langs de Oude Rijn 
via Woerden en Voorschoten onderwerp van monografieën geweest. 

B) B. H. van 't Hooft, Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historie
liederen, 1948 Werken Gelre no. 23 jubileumuitgave, blz. 170 e.v. 
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aldus: „Dit is die Rossem, onder wiens beleyd de Her togh van Gelder 
Karel van Egmond zoo menighe oorloghen heeft ui tgehardet ende 
met voorspoed af-geleght; die gants Neder land en de aenbuerende 
gewesten zoo dickwijls de koorts op de l edenheef t gejaeght. . . . Men 
geeft hem na dit manhaftigh spreek-woord, 't welk hij veeltijds in 
den mond had, dat het branden het meeste verciersel tuas van den 
oorlogh" 1 0 ) . Naast dit geflatteerd portret moeten wij wel de beelte
nis hangen, die Karl Brandi schetste van „de dolle maarschalk, die 
de bandeloosheid van zijn (gestorven) meester nog verre overtrof" i l ) . 

Kastelentocht. 

Daags daarna reed Karel met zijn troepen naar het kasteel T e r 
Horst bij Achterberg „alwaer Ernest van Amerongen te gebieden 
had, die des vijands aenkoemst en geweld niet dervende verbeyden, 
door de averechte poort sich met de vlucht gingh berghen. Het vor
der krijghs-volk sijn hoofd missende gaf de plaats goed-willigh over. 
Twee daghen laeter is hij op het Huys ter Eem aangetrocken, ' t welk 
twee uyren beneden Amersfoord bezijden den stroom van de Eem 
sich openbaert . Rossem die het volk aenvoerde met twee stucken over 
den stroom koemende, liet, om die van b innen bangh en hoope-loos 
te maecken, alles tot een storm vervaerdighen, ende den harder van 
't Slot aendienen, hij zoude de plaets van stonden aen over-leveren, 
op straffe van anders de uiterste aenvechtingh en mishandel ingh af 
te wachten, alsoo 't sijne meeningh was den dood van Otho van 
Scharpenzeel ende van sijn volk, onlanx te Gellekom vermoord, te 
wreeken. Hij door dese dreygementen ende aen d 'andere zijd door 
't gevley der boeren om-gekeerd, ende op sijne maght weynigh ver
trouwende, deed als hem bevoolen was. He t verwonnen slot wierd 
aen den Schoutet van Harderwijk, met namen Werner van Grol, te 
bewaeren gegeven. Insgelijx zijn de Sloten van Amerongen, Doren, 
Haem, Schoonouwen, en Meyert, den Bisschop doen ter tijd van 
't hert gebonden; ende eensdeels bezet, eensdeels tot puyn-hoopen 
gemaekt" i 2 ) . 

Het laatste was het lot van T e r Horst: Karel beval het te slechten 
„op dat het schier ofte morghen weder in des vijands handen koemen
de te vallen, die van Wageningen, alwaer het schricks teghen over 
high, niet mochte beschaedighen" 12). 

Als zich niet hele gewesten van hem afgekeerd hadden, was er 
weinig bestand geweest tegen de krijgsmanslist en -moed van Karel 
en zijn legeroverste. In een Gelders historielied is) heet het zelfs: 

10) Van Slichteiihorst, boek XIII blz. 488, hoofdstuk 26. 
il) Karl Brandi, Keizer Karel V, vertelling N. B. Tenhaeff z.j. 2e uitg. blz.432. 
1-) Boek XI, blz. 390, hoofdst. 201 
l:ï) Dit lied komt bij Van 't Hooft niet voor, wel bij Van der Does en in po

pulaire boekjes als Op uw stoel door uw land van dr. E. Laurillard (2e dr. 
1901) en En Nederland lacht 10de deeltje Folkloristische vreugden en 
vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht door Okke Haverkamp (1946). 
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Amersfoort was een k a m p vol stieren, 
Keizer noch koning kon haer regieren, 
Maer doen Maerten van Rossem q u a m 
Die maeckte van elke stier een lam. 

Ondanks dit alles werd Gehe in 1543 door Karel V bij de Neder
landse gewesten g e v o e g d . . . . 

D. PHILIPS 

A C H T E R S T A L L I G E A A N K O N D I G I N G E N . 

(Vervolg) 
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Dit werk, dat o.m. de geschiedenis der vermogensconfiscatie voor geheel 
Nederland behandelt, bevat belangrijke gegevens voor de provincie Utrecht. 
Zowel de gedrukte bronnen als archivalia betreffende de strafrechtspraak der 
Stichlse steden, van hei platteland en van de hoge heerlijkheden zijn in dit 
boek verwerkt. Ook vindt men hierin besproken de afschaffing der algehele 
verbeurdverklaring voor het genest in 16"'.). welk besluit nimmer werd uit
gevoerd, de Patriottentijd alsmede bijzonderheden omtrent de in het Neder-
sticht liggende geconfisceerde goederen van Joh. \an Oldenbarnevelt en van 
Gilles van Ledenberg. 
De voornaamste vindplaatsen van een en ander zijn: blz. 204, 214-251, 390-393. 
459, 529. 537-538, 540, 584-589, 604-607 en 011-6)2. 
De beide illustraties zijn reproducties van zich in Utrecht bevindende oude 
schilderstukken. 
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