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De Kerk van Nederland herdenkt in haar liturgie telken
are
het feit, dat in de nacht van 8 op 9 Juli I572 negentien geeste
j
lijken - paters, seculieren en broeders - op beestachtige wijze door
Lumey en consorten in een turfschuur nabij Den Briel door ophanging
om het leven zijn gebracht.
In het geheel zijn 23 geestelijken in het Gorcums-Briel
se drama betrokken geweest� Vier hunner zijn afgevallen. Twee daarvan
zyn tot de Moederkerk teruggekeerd; negentien stierven de marteldood.
De personen, die in het drama, dat een eeuwige schandvlek
werpt op onze vaderlandse historie in de phase van onze vrijwording,
kan men in drie groepen verdelene
Daar zijn allereerst de volkomen onschuldige slachtoffers,
aan wie men alleen maar hun hechte trouw aan de Paus, als plaatsbekle
der van Christus op aarde, en hun onwrikbaar geloof in het H.Sacrament
des AJ.taars kon ten laste leggeno
Daar is in de tweede plaats de grote schare van lauwe en
onverschillige Katholieken, die docr hun apathische en vaak berek�nde.
houding het aan een kleine minderheid van fanatieke gedzen, predikan
ten en geuzen-leiders mogelijk maakte hun wil op te leggen en hun on
verzoenlijke haat tegen de oude Moederkerk op weerloze priesters, pa
ters en broeders bot te vieren.
Daar is in de derde p�aats de door een fel en haPtstoch
tel:ijk anti-papisme gedreven groep� die rondom de sadist Lumey, 11 het
zwijn van de Ardennen"n1 en zijn handlanger Jan van Omal samenrotten
cm de negentien aan hun Kerk g�trd�we slachtoffers voor hun gelöofs
moed door een smadelijke marteldood te laten boeten.

Het was een gemengd gezeischap, dat voor zijn z.g. rech
ters zijn geloof verdedigde. órde�sgeestelijken.en seculïeren; priès
ters en broeders bevcnden zich ortder heh� ge1etterdeh en eenvoudigen
van geest telden zij; Franciscanen en Norbertijnen en ook eèh Augus
tijn en een Dominicaan bev.onden zich i� hun midden; personen, die in
Gorcum of omgeving we�kzaam w��en en priesters uit Monster en Heinen
oord. Mäar-het leeuwenaandeei leverde de clerus van de Merwestad en
omgeving en van dezé waren de meesten zonen van St.Franciscus.
Het moet de bruine paters en fraters droef te moede zijn geweest,
toen zij het stille klooster 11 Tot O.L.Vrouwe te Bethleëm" aan de Ar
kelstraat te Gorcum moesten verlaten om zich tegenover het brute op
treden der geuzen op het Kasteel veilig te stellen. Zij hadden de
geestelijke belangen van Katholiek Gorcum steeds trouw gediend, met
de seculiere parochie-geestelijkheid tot aller tevredenheid op harte
lijke wijze samengewerkt en voor hun sober bestaan geteerd op de aal
moezen van Gorcum's burgerijo Zij hadden de kloosterlijke regelmaat
van gebed, studie en arbeid bijna a11en lief gekregen.
Bezorgd door de eerbied voor het H.Sac:rament had de zwa
ger van Nicolaas Pieck, Hessel van Est Willemzn., er in toegestemd,
dat zoals in 1566, het jaar van de beeldestorm, ook in de zomer van
1572 veiligheidshalve Ons Heer gtdurende de troebelen elke avond van
uit de grote Parochiekerk van Sit.Maarten en Sit.Vincent naar zijn woning,
naar de Gasthuisstraat werd gebracht. (Deze fraaie woning besta at nog
en is thans ingericht als oudheidkundig museum.)
Het drama, dat zich in de zomer van I572 afspeelde, be.
gon toen de Gorcumse priesters onder leiding van Nicolaas Pieck, de
vrome en sympathieke gardiaan van het Franciscaner-klooster in de Ar
kelstra at te Gorcum, en de toegewijde, seculiere pastoor Leonardus
Vechel bij de nadering der geuzen uit de richting DordreQht -met me
denemen van de H.Vaten- en in gezelschap van enige Katholieke leken
op Donderdag 26 Juni de wijk namen n aar het Kasteel 11 De blauwe Toren" •
Dit hechte bolwerk, aan de Zuidzij de van de stad aan de �rierwede gele-

gen, h ad een veilige schuilplaats voor de vluchtelingen kunnen zijn,
ware het niet, dat de dappere Koningsgetrouwe commandant Casper Turck,
door de overmacht der Geuzen gedwongen, zich reeds op Vrijdag 27 Juni
met zijn zwakke legertroep van 20 man aan Marinus Br::.i.r...è de hoofdman
der Geuzen, had moeten overgeven.
In strijd met het gege ven woord, dat lijfsbehoud en vrije
aftocht voor alle vluchtelingen, ook de Gorcumse geestelijken, inhield
werden deze laatste verraderlijk door de troepen van Marinus Brand op
11 De blauwe Toren" gevangen gehoudeno
Met deze woordbreuk was feitelijk het lot van de arme
slachtoffers bez�geld., �-U spoedig immers zou blijken, d.at Marinus Brand
de geestelijken gevangen hield in opdracht van Willem van der Marck,
Graaf van Lumey, die met zijn geuzen-lende sinds I April Den Briel be
zet hield en vandaar uit zijn verwoede strijd tegen de papisten, i.h.
b.e tegen de monniken, in het Hollandse voerde.e
De in Gorcum gevangen genomen pater Dominicaan Joannes,
pastoor van Hoornaar, werd op de 2e Juli in de gevangenis van "De Blau
we Toren" geworpen. Na negen dagen en nachten lang door de Geuzen in
de vunzige kelders van "De JBlauw� Toren" te zijn gehoond,bedreigd en
gemarteld, werden de ongelukkigen in een visserschuit naar Den Briel
getransporteerd, ongeveer ter plaatse wa ar te Gorcu.m nu de Duivels
gracht is gelegen, scheepteh de slachtoffers die erbarmelijk gekleed
en ondervoed waren, zich in? nagejouwd door het grauw van Gorcum. Dite
gebeurde in de nacht van Zaterdag 5 op 6 Julie
In Dordrecht, waar het schip in de morgen van de 6e Juli
arriveerde, werden de priesters, pa te�s en broeders voor het gepeupel,
voor luttel geld te kijk gesteldo
In Den Briel op Maandag 7 Juli aangekomen 1 werden zij aan
een z .go proces onderworpeno Eerst met zachte middelen, als belof.ten
en voedsel, 1a ter met dreigementene9 trachten de z.gs rechters de gees
telijken tót af'val te brengen� Intussen was hun gezelscha p met vier
priesters,tow. twee paters Norbertijnen en twee seculiere pastoors
uitgebreid"
Behoudens enkele betreurenswaardige uitzonderingen stuit
ten de pógingen om de gevangenen tot geltmfs.verza king te bewegen, af
op de onwrikbare trouw van de elkaar bemoedigende en áansporende slacht
offeräe
Onde-r hen hebben vooral Leonardus Vechel en Nicolaas Pieck,
de laatste nog het meest, zich dappe:r- onderscheiden.
Hun grondige theologische scholing en die van ahdèrs gees
telijken stelde hen in staat bm in de godsdienstige twistgesprekken
hun tegenstanders afdoende van antwoord te dienen.
Toen de familie van de Gardiaan Nicolaas Pieck poogde door
een groot losgeld hem alleen uit de handen van zijn beulen te bevrijden,
weigerde hij die tu�senkomst, onder mededeling, dat hij slechts mèt a1
zijn gezellen en niet alleen uit de gevangenis wenste ontslagen te wor
den"
Herhaaldelijk doch te vergeefs is door de beulen beproefd
de martelaren tot afval van hun geloof in het Primaatschap van de Paus
en in de Ho Eucharistie te brengen. Toen dat niet gelukte eisten de
Geuzen, dat de mannen slechts aan hun geloof aan het oppergezag van
Christus'plaatsbekleder zouden verz�ken.Ook dat mocht hun evenwel niet
gelukkeni
Toen werd hun door Lumey en zijn trawanten bevolen een
stoet te vormeno Deze moest processie-gewijze gaan om de beide galgen,
die in de Briel op de Markt en buiten de stadspoorten stonden opge
stelde Tijdens deze smadelijke rondgangen werden zij door het soldaten
gespuis van Lumey gehoond, geslagen en gedwongen geestelijke liederen
te zingeno Ten slotte velde de Geuzenleider het doodvonnis over de on
gelukkigeno In de vroege morgen van 8 op 9 Juli werd dit in een turf
schuur ty. dèn Briel door de strop voltrokken.
De lijdenskelk hebben de ma rtelaren tot de bodem geledigd!
Doch mensenkinderen als zij waren, hebben ook zij de wretle doodsangst
gekend� ook zij toch hingen aan het leven� al verkozen zij-geheimvol
verbond van Gods genade en 's mensen vrije wil- de smartelijke dood �
boven de verzaking a an hun geloofe
0

Wij hebben tot nu toe. tn:�·ermalèn .. de naam vap. Lumey genoemd.
Het verwondert ohs, altijd nog, dat· me:p.:Lge s.:t?,d i11 öns vaderland een
he-eft naar de'.?è · blt>eddorstige 11 papenvreter 1t .
harer stré:l.ten genoemd
· ..· Wij' dteh:eri t�.än.s nqg een "enkele oge-nbl;ik stil te ataan bijr
de rol, .à,t�. Willem de Zw:i.'jger' ·•:In h�t G:orct.J.riïs·-BrieJse drama ooeft ger-
,r niet heeft
spee1d� Hét is bekend, dat hij de betekenis van de. religi,e
s�ond
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hij onverschillig tegenover de godsdienst<> Zijn herhaalde geloofswisse·
·
ling o oIDo legt daarv�n getuigenis af.,
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De eerlij'lmeid g�bied-t· "):,e erkennen, dat Prins Willem v':1-n
Or anje nadrukkelijk aan Lumey .. hè'·eft·,bevolen de gevangen genor,nen pries..- .�-.·
ters en monniken te, sparen �n· het beeft zeker niet aan de Zwijger gele
gen, dat Lumey het. bevel van. de Prins heeft g�trotseerd en de. geic:iofs
helden·. ten marteldood heeft, ·gevoerd. �oveel is zek.,er, dat de. toerirnalige
gew.estélijke overheid dè dood-van. cie Go;rcunisè prie$ters en hun gezellen
niet heeft gewild; althans van zodanige wil geen bJ_ijk heeft gegeven.
Even zeker is het; dat Protestants. NèderJ,.and in beter begrip van de va
derlandse hist-or'j,e op fö, t zwakke punt zich heden ten dage gelukkig min
der vereenze.lvigt m,et het moordend geuzendom dan het weleer heeft ge
daan, ja zel:fs meét,: geneigdheid schijnt te tonen zich te distanciëren
van de Brielse bende vrijbuiters, die in hun orgiën en uitspattingen,
in hun folteringen en wreedheden, in hun sadistische schennis van de
lijken van hun Brielse slachtoffers slechts door de verfijnde methoden van de moderne totalitaire systemen en hun beulen schijnen over
troffen te zijno
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De marteldood van de I9 Gorcumse geestelijken is de inzet
geweest van een smartelijk tijdvak van eeuwenlange achteruitzetting,
ve:i:·,guizing en ve:-·.,.:.:cle:�-::.:;;�
De opstand tegen Spanj'? heeft ons wel de begeerde vrijwor,.,,_
ding van ons vaderland gebracht,doch heeft helaas aan de Katholieken · ·
van Nederland eeuwenlang de godstdienstvrijheid onrechtmatig onthou
deno In schuil-, huis- en sluipkerken, heimelijk hun godsdienstplech
tigheden vierend, achtervolgd en opgeschrikt door de op compositiegel
den beluste schouten en rakkers:, heb ben onze Katholieke voorvaderen tegen de verdrukking in - met Gods genade en gesterkt door het voor-_
bteld der Martelaren, het oude geloof bewaard en overgedragen aan die
na hen kwamen"
In di t jaar, waarin wij met innige dankbaarheid en even
g��te lu�st�r het heugelijk herstel in 1853 van de bisschoppelijke
hiërarchie in deze landen herdenken, gaan onze gedachten in de eerste
plaats uit naar de H.H. Martelaren van Gorèum, die hun geloofstrouw
met hun bloed hebben bc�.egeld, maar ook naar die talloze niet ge
gelo�fshelden, die in de meest pijnlijke omstandigheden
canoniseerde
e1;. nie-'-:.teg��staan<:,e de ve:�eiding vaak v an een schitterende, wereld
l1Jke carriere, die hun bij afval wachtte, het geloof in onze Moeder
de H"Kerk en Haar leer met gro te offers hebben helpen bewaren, de
fakkel brandende hebben gehouden en aan hen, die volgden hebben over
gedragen,
11
11 Het bloed der Martelaren is het zaad der Kerk
•
P aus Pius IX, die �n 1053 aan Nederland het herstel van
zijn bis-schcppelijke hiërarchie schonk, dezelfde Paus sprak op de 29
J:mi I867 te Rome de heilig verklaring van de 19 Gorcumse Hartel�ren
uit., ( Op :î4 November I675 had Paus Clemens X hen zalig verklaard.)
Pius IX was toen het hoofd van de kerkelijke staat dat zich in Zijn
wereldlijke souvereiniteit door de legers van Garibaldi en Piëmont
ernstig bedreigd. zag o De Nederlanders hebben èn absoluut èn relatief
he·i:, grootste getal Zouaven, die dappere strijders voor het behoud van
de Kerke1.;i.jke Staat, geleverdo was het toeval, dat de strijders voer ts
Paï.1sèn wereldlijk �ezag, onder wie de heldhaftige Pietsr de Jong van
Lutjebroek, aanwezig waren, bij de grootse plechtigheid in de St .Pie
tar, waaroij de 19 Gorcumse Martelaren tot nog groter eer der altaren
wcrde:i wa.l:l,rd�_g bevonde:t.1 ?

Wij, NederlaDdse Katholieken der 20e eeuw,d ie in het
genot verkeren van veel van wat onze moedige voorvaderen derfden,
maar anëterzijds ·misschie:'1 die wondere innigheid missen, die het Kat•
holiek geloof uit d� tijd der schuilke�ken z� zeer bezielde en warm
te gaf, mogen wel met diepe gevoelens van dankb aarheid terugblikken
op het gl'U'\IIJelijk lijden van de Hn0H0Martel�ren van Gorcum en op dëtt
van de gelo8fShel.den van Alk.maar en Roe.rmf'nd, die voor hun godsdien...,. �.
stige overtuiging hun kostbaar leven gaven I
Wij mogen in het schone feestgetij van dit j aar ook van
diepe erkentelijkheid vervuli zijn jegons onze voorvaderen, d ie trouw
bleven aan de oude Kerkn) erkentelijk ook jegens de nagedachtenis van
die dappere pries:t"ers, die VOi.n....al in de eerste halve eeuw na het Gnr�
cumse drama m aar ook daarn� in het geheim en onder grote gevaren voor·
hun persmon en goed de H oH ,.Sacramenten onder de gelovigen bleven toe
àienen o
Het is zeer• zeker de eenheid onder de trouw gebleven Kat:·
hoJ.ieken - leken en prieste:r·s •- van weleer geweest, d ie Holland voor
è.e Kerk van R::,me heeft doen behouden o
Moge overeenkomstig de treffende woorden, welke door Zo
Ho de Pausn1 door- Z"EQ K.a:càinaa]. d.e Jong en duor Zno Eno Mgr. Alfrink,
A.artsbisschop van Utrecht oij gelegenheid va.n het eeuwfeest tot al]__§_
Nederlietndse Katholieken zijn gesproken, Katholiek Nederland zijn een
heid weten te bewa:-cen, de eenheid, die onderp�nd is van het toekomstign
welzijn van de K2rk en van cns goede Vaderland.n
Moge het gro-t,e vffer van hun leven, d�t de Martelaren van
Gorcum voor de za.ak van Christus. en Zijn Brt.üd- hebben gebrachtn1 toen
zij fier weigerden de eenhei6 des geloofs te verbreken, de Katholieken
gevraagd
van thans tot beschamend voorbeeld strekken nu van ons allen
C
wordt een zoveel geringer off8r tar e:·endrachtige bewarininen overgave
van het kostbaar goed cnze:e Vaderen r
Drs C ·vt oAovan der Donk
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eskblad ,tSursum Corda" van 8 August
(Verschenen in het
terd19,, onder de rubriek "De pa.roéh1e van de H.lr.Martelaren van Gore
Het artikel De H.B.Mart lar n van Gorcum" v rsoheen in 11Rond het
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