
A L A R M IN DE VENEN 

1588 

In een lezing over wetenschappelijke wereldgeschiedenis, op 31 
maart 1859 in het Leesmuseum te Utrecht gehouden, sprak de histo
ricus Rober t Fruin i) onder andere: „Alle streken van het onmete
lijke veld der geschiedenis worden in onzen tijd door dezen of door 
genen bebouwd. Geen gewest zoo onaanzienlijk of het mag op een 
historisch gezelschap bogen, dat zich ten taak heeft gesteld al wat 
daar ooit is voorgevallen op te sporen, en aan de vergetelheid te 
ontrukken. Geen stad — ik zou haast zeggen geen dorp — zoo gering, 
of een harer burgers voelt zich geroepen haar geschiedenis te schrij
ven, van haar stichting tot op heden, zoo volledig en uitvoerig dat 
wij er verbaasd van staan en bijna van verschrikken. — En van niet 
ééne gebeurtenis, groote of kleine, zijn wij zeker dat zij niet vandaag 
of morgen in een uitvoerige monographie opzettelijk behandeld 
wordt. 

Zeker, elk wetenschappelijk onderzoek, omtren t welk onderwerp 
het zij, verdient dat wij er kennis van nemen; maar wij gevoelen 
toch soms bij het vernemen van al die kleine merkwaardigheden, de 
behoefte om, ter verpoozing, onze aandacht weer eens van het bij
zondere en ondergeschikte tot het algemeene en groote te verheffen." 

Anno 1929 constateerde de cultuurhistoricus J o h a n Huizinga in 
een rede De taak der cultuurgeschiedenis 2) het volgende: „De his
torische wetenschap lijdt aan het euvel van een onvoldoende for
muleering der vragen. — Uitgangspunt van gezond historisch onder
zoek moet steeds zijn de drang, om iets bepaalds goed te weten, 
om het even of die aspiratie den vorm aanneemt van een wensch 
tot streng intellectueel begrijpen of van een behoefte aan een gees
telijk contact met zekere verleden werkelijkheden. — De locaalste 
geschiedvorscher vormt met de kleine groep, voor wie zijn thema een 
levende vraag inhoudt , een volwaardig cul tusverband der weten
schap. Buiten die enge groep houdt zijn onderwerp geen, of maar 
een zeer flauwe vraag meer in. Naarmate hij de kleine vraag beter 
behandelt , zullen de grenzen der wetenswaardigheid zich verwijden 
tot een breeden kring van belangstellenden. Omgekeerd zal hij een 
'algemeen belangrijk' onderwerp een al te uitvoerige behandel ing 
licht de vraag voor de meesten doen bezwijken. 

Wie het potentieel karakter der historische kennis goed voor oogen 
heeft, zal door den overvloed van detailwerk op zich zelf niet in 
zijn geestelijk evenwicht gestoord worden. Eer blijft hem het gevoel 
beangstigen, dat er zooveel van dien arbeid, hetzij over groote on
derwerpen of over kleine, bijna mechanische product ie van weten
schap, zielloos is geworden. Met den toets van haar diepere kennis-

i) Verspreide Geschriften, IX, 's-Gravenhage 1904, blz. 249-250. 
2) Verzamelde werken, VII, Haarlem 1950, blz. 37, 44. 
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waarde in de hand, zou hij somtijds geneigd worden, het spreekwoord 
om te keeren en te verzuchten: tien dwazen kunnen meer antwoor
den, dan één wijze vragen.' 

Tenslot te: dr. F. W. N. Hugenhol tz schrijft in zijn juist verschenen 
Ridderkrijg en burgervrede 3 ) , dit: „Geschiedschrijvers moeten nu 
eenmaal steeds stukjes snijden uit het grote geheel der geschiedenis 
en al snijdend beschadigen zij dat geheel. Straffeloos blijven zij dan 
ook niet. Al kan het door h u n geïsoleerde brok historie onder hun 
handen een zeker eigen leven gaan leiden, het blijft een kas- of 
laborator iumproduct : aan het grote, volle leven der geschiedenis 
heeft het geen deel; het kan eçn onmatige groei gaan beleven, het 
kan ook verkwijnen." 

Wat zal de eenvoudige minnaar en beoefenaar van locale geschie
denis op de orakels dier goden antwoorden? Moet hij 't hoofd laten 
hangen en zijn naspeuringen staken? Geenszins. O p gevaar af dat 
hij zich aan hybris schuldig gaat maken en de goden hem deswege 
hun banbliksems zullen toewerpen om hem te verderven, waagt 
hij het op te merken, dat één aspect dier plaatselijke geschied
schrijving hun ontgaan is, namelijk dat zij werkt als een gevoelige 
seismograaf, die de fijnste trillingen, veroorzaakt door de „groote ge
beurtenissen" optekent. La pet i te histoire wijst zodoende altijd terug 
naar het epicentrum waar de grote bevingen, verschuivingen en 
catastrofen plaats vinden. Of, om 'n andere vergelijking te bezigen, 
het niveau van het uitgestrekte meer der historie wordt tot de verre 
boorden toe gerimpeld, als het water ergens in hevige beroering 
komt. Zodoende zijn de kleine feiten van plaatselijke aard illustraties 
of liever symptomen van het grote gebeuren elders; zij verkorten 
de distantie tot de „grote" geschiedenis, die zonder hen de verre 
omslotenheid van het handboek behoudt. Daarom lijkt ons de ge
westelijke en plaatselijke geschiedenis ook voor outsiders zinvol. 

Deze gedachte speelde ons door het hoofd toen wij ons weer ver
diepten in de lotgevallen van het Overkwartier in Leycesters tijd. 

In 1586 tekende de kroniekschrijfster van het St. Aagtenklooster te 
Amersfoort 4) aan: ,,Op Palm-avondt worde ons Contient een bende 
Engelsche Kuyteren toegesonden, behalven nog dat ons Patershuys 
vol Engelsche Ruyterye lagh, luaardoor wij groote overlast ende 
schaede leden." Deze korte noti t ie is tekenend voor de last waaronder 
de bevolking zuchtte, haar aangedaan door de engelse soldeniers. 
Maar ook de staatse troepen, die reeds sedert 1580 het Sticht bezet 
hielden om 'n overval op Hol land te verijdelen, lieten zich niet on
betuigd. 

De toestand waarin de Neder landen verkeerden was sinds Parma's 
komst in 1579 steeds meer precair geworden. Alleen Hol land en 
Zeeland stonden niet onmiddellijk aan spaanse invallen bloot. Des 

:i) Ondertitel West-Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog, 
Haarlem, 1959, blz. 10. 

-1) Cronyk van Sint Aagten Convent, Een oude kloosterkroniek uit de 15-17e 
eeuw. Uitg., inl. en aant. van F. Boeruinkel jr., Amersfoort 1939, blz. 38. 
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te meer echter de Veluwe, die van Zutphen en Deventer uit te grijp 
lag, ondanks het hoge moreel van Parma's troepen. Ter bescherming 
van Holland lag veel krijgsvolk in Utrecht geconcentreerd. 

In 1890 schreef C. J. Voortman 5) : Het laatste deel der 16e en 
het begin der 17e eeuw schijnt voor Rhenen een tijdperk van rust 
geweest te zijn, want wij vonden bij de verschillende geschiedschrij
vers niets bijzonders van dit stadje vermeld." Terecht was dat schijn, 
want al zwijgen de geschiedschrijvers, de archieven spreken duide
lijke taal. Wij herinneren 6) slechts aan de engelse overvallen op de 
Rhenense weg, bij de Grebbe en bij Remmersteyn in 1586; bij de
zelfde berg in 1587 en aan de engelse furie te Rhenen op de beruchte 
14de september 1587. Het platteland rondom lag verlaten, Rhenen 
zelf was een overvolle wijkplaats voor mensen en vee geworden. 
Wageningen, vervallen tot een „soe geheele deine ende arme be
dorven gemeente" zuchtte zwaar onder de last van twee vendels sol
daten. De akkers in de omgeving lagen „désolait, woust und ledich", 
de boeren konden hun werk niet doen, omdat de „peerden durch 
stedige roverije van verscheiden garnisoinen und besunder van den
genen binnen Doisburgh liggende zijn, onss in groten anthal aff-
handich gemaeckt ende benomen warden." De vrijbuiterij of het 
moescoppen vierde te Wageningen en Rhenen hoogtij. 

En hoe verging het Venendaal? 

Een schans omtrent die kercke geleyt? 

Het elfde veenregister 7) bevat uitvoerige gegevens omtrent de toe
stand aldaar eind 1588. Er werden toen plannen beraamd tot het 
leggen van een schans, „meynende daermede 't' geloop der vianden 
te beletten ende het Quartier van Venendael ende Achterberch te 
bevrijen." Wie maakte dit plan? De veenraden der gelderse en 
rhenense venen, residerende binnen Utrecht, waren door goede 
vrienden „veradverteert datter bij sommige gesollt'citeert ende voor
gedragen xcort" in die geest. Eigenaardig is het gebruik van het 
woord vijanden. Het lijkt ons niet juist hier uitsluitend aan Span
jaarden te denken: de sauvegardebevelen golden uiteraard de staatse 
troepen, lieden van allerlei landaard en godsdienst: duitse luthera
nen, franse hugenoten, Engelsen, Schotten, Vlamingen enz., tussen 
wie de verstandhouding vaak veel te wensen overliet. Zij spaarden 
ook de landzaten niet en roofden naar hartelust. De schrijver van de 
missive van 12 december 1588 schijnt vriend en vijand over één 
kam te scheren en te denken: Cosi tan tutte. 

Toen de Veluwe door de Spanjaarden geteisterd werd, trokken er 

5) Naar Rhenen en de Grebbe, Veencndaal 1890, blz. 15. 
Dit populaire werkje blijkt zeer afhankelijk van het veel betere Rhenen en 
Omstreken door G. C. Haakman, Amersfoort 1847. 

°) Foulen ende overlasten van den crijchsvolk 1586-1588 in Jaarboekje van 
Oud-Utrecht, 1958. 

~) Archief Veenraadschap der Geldersche en Stiçhtsxhe Veenen te Veenendaal, 
nr. 14, fo. 62-66, 
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meer staatse troepen naar de garnizoenen Amersfoort, Rhenen, Wijk 
bij Duurstede en Wageningen. T e Amerongen werd door hen grote 
schade aangericht, meer nog te Woudenberg , zelfs nog in 1594. 
Overal zwierven de soldaten rond en h u n inkwart ier ing was een ware 
beproeving. 

De te Utrecht woonachtige veenraden wilden het leggen van een 
schans verijdelen. Zij vreesden dat een schans „nyet tot bevrijinge, 
maer tot meerder beswaernisse van Venendael ende andere om
leggende buerschappen zoude tenderen." Zij zonden één hunner , 
Nicolaas Ernst van Ypen, naar Rhenen om met de andere veen-
raden te overleggen hoe men 't best de aanleg kon beletten. 

Vlucht', en . . . Vlucht niet! 

Drie dagen later, 15 december, bracht een schippersgezel, een broer 
van een zekere Jan van Seijst, alias Scheel, een tweede brief uit 
Utrecht , waar men beducht was voor ,,een haestige ende subite over
val". De Utrechtenaren drukten de dorpelingen op het hart : „Elex 
sij op sijn hoede!" Brengt meubelen, have en goed in veiligheid en 
vlucht! Maar op de avond van dezelfde dag schreven zij een derde 
missive aan de „eersame, vrome, wijse, zeer voorsienige (verstandige) 
goede vrunden ende medebroeders". Zij hadden zich naar de staten 
begeven, die hen weer naar de s tadhouder verwezen, Adolf, graaf van 
Meurs en Nieuwenaar, en naar de gedeputeerden van de Raad van 
State. De stadhouder had gezegd Veenendaal niet streng te straffen, 
maar hij zou enige commissarissen zenden om hem van de toestand 
ter plaatse verslag te doen. De bewoners behoefden voorlopig niet te 
vluchten: „wij verhopen dat U. L. noch wel gerustelick voor dese tijt 
zult mogen blijven zitten". Maar hij waarschuwde hen ernstig: ,,Weest 
wel besorcht, dat U. L. voortaen gheen oorsaecke meer en geeft van 
eenige vorder dachten, zoo d'saecke hier sov zwaer geweecht wordt, 
dat wij namaels tselve nyet en souden weeten Ie excuseeren." Per 
ommegaande antwoordden de buurmeesters — Veenendaal was ver
deeld in drie buurschappen: de Boven-, Middel- en Benedenbuurt , 
aan wier hoofd elk twee buurmeesters stonden — dat „zij luyden 
tonrechte gecauseert zijn". 

Bevredigend blijkt de stadhouderlijke toezegging niet ontvangen te 
zijn. De Veenendalers wendden zich namelijk tot de magistraat in 
Rhenen . Deze had reeds de staten verwittigd, dat „die vijant hyer 
dagelicx bij honderden zoms leggen". Van het ommuurde Rhenen uit 
durfde n iemand naar Veenendaal te gaan. Daarom besloten de te 
Rhenen aanwezige gedeputeerde, de substituut-schout, de schepen 
Gerri t Vastrick en enige anderen toch iemand ter informatie te 
zenden, die „vrij, vranck ende onbehuicht in dat veen ende daeruyt" 
zal gaan en voor wie borgtocht gesteld zal worden. Er gebeurde echter 
niets. Ook wantrouwden de Veenendalers de brief van de rhenense 
magistraat aan de staten: „es ons beduchten, dat mijn Heeren van 
Rhijcnen — mit reverentie gesproochen — tot ons vordeel nyet en 
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zullen geschreven hebben." Zij vragen daarom h u n confraters te 
Utrecht de staten te verzoeken iemand uit Utrecht , Rhenen , Wijk 
of Amersfoort naar Veenendaal te zenden. Ze zullen hem dan in 
convooi in en ui t Veenendaal brengen en borgtocht voor hem 
stellen, zó onveilig was het op de wegen. 

Op 22 december bereikte de brief Utrecht, waarop de veenraden 
aldaar de 24ste antwoordden. Zij hadden een raadsheer van de stad
houder, een zekere Engelbertus, in de arm genomen. Deze zou hun 
verzoek om beveiliging aan de stadhouder voorleggen. O m de zaak te 
bespoedigen zonden ze een request aan Zijne Genade, verzoekende 
„aen den Commanduers van de garnissoenen, soo te peerde als te voet, 
leggende binnen Wageningen, Rhenen, Amersfoort, Meersbergen 
ende andere omleggende plaetsen" te bevelen, het sauvegardebevel, 
in april door Zijne Genade verleend, nauwlettend ui t te voeren. Uit 
het onderzoek bleek niet „datier eenige garnisoenen contrarie d'vovrs-
segde Sauvegarde mit eenige foulen ofte moetiüillicheyt hadden ge-
attenteert." Ook toen zagen controlecommissies niets van belang! 
Zijne Genade droeg de Veenendalers op, dat zij „mosten besorgen cost 
ende dranck tot behouff van Capitain l'Èspine, wesende tegen-
woordich tot Amerongen of op den tocht daeromtrent." 

Zo eindigde het jaar 1588 voor Veenendaal zónder schans en mèt 
een bevel tot levensonderhoud van een k a p i t e i n ! . . . . 

D. P H I L I P S 

Bij het voor Fruin en Huizinga gestelde, in de inleiding van dit artikel ge
citeerd, zie men ook: Dr. E. E. G. Vermeulen, Fruin over de wetenschap der 
schiedenis en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis, Arnhem 1956. 
Het deel over Romein is nog steeds niet verschenen. 

R E S T A U R A T I E S EN VONDSTEN IN U T R E C H T 

Met steun van het Utrechts Monumentenfonds heeft men de 17de 
eeuwse gevel van het pand Voor Clarenburg 1 gerestaureerd. De 19de 
eeuwse wijzigingen aan vensters en ingang zijn hierbij gehandhaafd; 
in overeenstemming hiermee werd in de ramen een roedenverdeling 
van 19de eeuws karakter aangebracht, zoals het huis die geruime tijd 
moet hebben bezeten. De te zware kroonlijst is echter tot de oor
spronkelijke proporties teruggebracht, waardoor de bogen boven de 
bovenvensters weer geheel in het zicht konden komen. 

* * * 

De aardige klokgevel van het ui t 1700 daterende huis Oude Gracht 242 
werd, daar de bekroning bouwvallig was, geheel hersteld en tevens op
nieuw gevoegd. De jaartalsteen, welke voor een aantal jaren in 
stukken uit de gevel was gevallen, is op grond van foto's gereconstru
eerd en opnieuw aangebracht. 
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