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SCH.IP'l'UJVl C:ASP lNU I u1v1 jaar gang 8 no, 3 

Algemene redaktie: Reinier Meima 

Rudolf dé Vries 

type-werk Fokko de Vrj_es / Rudolf de Vries 

stencil werk R�ksscholengemeenschap te Gorkum 

lay-out Rudolf de Vries 

hoofdredakteur R@!inier Meima 

bL.A,.D VOOR JEUCrD ,EN GESCHIEDEN IS SCRIPTU1•1 CASP .L.NGlUM 

Scriptum Caspingium is het orgaan van de .Nederlandse Jeugd
bond ter Bestudering van de Geschiedenis e.fdelint Gorkum e.o. 
Het s.c. verschijnt normaal gesproken 6 maal per jaar en is 
voor leden en donateurs gratis. Niets uit deze opgave mag
--:zt,ntler to-e-stemmin.g Väl1 dé ·rèdaktie worden overgenomen. 
Oplage : 135 exemplaren. 

BESTUUR+ ADRESSEN: 

VZ: Rudolf d.e Vries, D.F. Pe.uwstraat 23, Gorkum 22413· 
��S: Charles van Lamoen, W" de V:ries-Robbéweg 34-; Gorkum 24623 
PM: Dick Los, Onderweg 18, Arkel 01831-1498 
OS/GS: Marco Conjjn, Hoofdwal 23, Gorkum 30152 
HR: Reinier Meima, Hoofdwal 27 ,-i·Corkum 31681 

Correspondentieadres: Postbus �-200 AC Gorkum 
Clubgebouw: , , Pes.thuys' • , Bagijnenwalstra.at 22, Gorkum 

Voorwoord 
Ja, hier ligt hij dan; de nieuwe S.G., onder leiding van 
een nieuwe Hoofdredakteur. Die HR ben ik, Reinier Meima. 
Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Martin Veen 
afscheid genomen om zich geheel te wi,iden aan het museum 
en aan oude pi,ipenkoppen. Langs deze weg wil ik Martin 
dan ook hartelijk danken voor hetgeen h:ij voor onze afdeling 
heeft gedaan. 
Goed, een nieuwe S.Cea 'l'ot m�jn spijt heb ik wegens gebrek 
aan kopij maar 3 onderwerpen in de s.c. gezet. Mensen 
help mee, geeft kop� en redt d� s.c. 

Re:-inier Meime. tH.R.) 

https://Bagijnenwalstra.at
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VRYHEYT ..:.'N IB OM GHSS'N GHl�LT TE C00P. 

Leerdam door de Spanjaarden beler;erd en inr;enomen 1574. 

Een brief. 
In de acta van de Provinciale Synode, r;ehondnn in juni 
1574 te Dordrecht is opgenomen een brief van de kerke
raad van de r1ervormde Gemeente van Leerdam. 
Deze brief, die gedateerd is 15 juni 1574, handelt over 
de afvaardiging van de predikant Joost de Jonge naar de
ze synode. 
De aanspraak van'de brief luidt: "Eersame wijse en zeer 
Biizondere broederen". In het hedendaags Nederlands over
i ,et lezen we verder: 
"·Aangezien onze broeder en dienaar des Goddeli,jken Woords 
te Leerdam, Joost de Jonge, door de broeders der classica
le ,.·ergadering was opgedragen de 13de juni met de andere 
Jroeders te Dordrecht op de provinciale synode te verschij
nen, hetgeen hij ook gedaan zou hebben, als niet wettige 
belemmering het hem verhinderd had, derhalve verzoe�en wij 
U vriendeli�k, dat U hem voor ditmaal voor verontschuldigde · 

' . . 

wi.lt houden. Wa'1.t, nadat wij binnen korte tijd tweemaal 
d.>or de. vijand :z.� M. aangevállen, verwachten wij die elk 
ogenblik weer. 
En wunnedr onze broeder afwezig zou zijn, zouden niet wei

nigen zich daaraan stoten. Bovendien heeft de overheid al
hier onze broeder verzocht om de ergenis der zwakken, uit 
de stad niét te vertrekkeno 
Vaart wel en blijft Gode en het woord van Zijn genade be
volen". 
Tweemaal door de Spanjaarden aangevallen en nu verwachten 
zij de vijand opnieuw. Het was in het zesde jaar van een 
oorlog, die later- de 80-jarige zou worden p;enoemd. 

In het land. 
Hoe was de al�emene toestand in het land? 
Op 1B december 1573 was Alva uit ons land vertrokken. In 
156'7 was hij in o:ns land gekomen met een leger van 60.000 
man uitstekende troepen, e;ewend aan strenr.;e tucht en onder 
ervnren aa!1voerderG. 
Ma"r de volksop�tand had hem met succes weerstaan. 
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De opvole;er van Alva was Requesens en deze voerde een 
politiek van geven en nemen.-. Eer werà.e.en amnestie af
gekondigd, maar van godsdienstvrijheid was geen sprake. 
Meer en meer kreeg een vastberaden minderheid van Cal
vinisten het verzet in handen en onder leidin� van de 
Prins van Oranje werd dR ntrijd voort�czet. 
na het !'iuccet�vol optreden v:m de c;euzen in 157:! bi�j de 
inname van Brielle, lieten ze ook in Zeelnnd van zich 

spreken. Ook daar was hun actie niet zonder resultaat. 
De toestan:i in 't Noorderkwartier in Noord-Holland was 
onEÇunstie;. Dit was vooral ontstaan omdat Haarlem na een 
hardnekki�e weerstand van 7 maanden zich aan de Spanjaar
den had moeten·over�even. Noor den Zuid VJ<J.ren daardoor 
gescheiden, want Amsterdam was Spaans gebleven. 
Na de mislukte aanval op Alkmaar en op de Zuiderzeeste
den, waarbij de Spaanse vloot op de Zuiderzee werd ver
slagen, trachtten de Spanjaarden het zuiden te bezetten. 
Men begon echter in oktober 1573 eerst aan een bele3 van 
Leiden. Gelukte het hun die stad in te nemen, dan zag 
het er voor verder Zuid-Holland slecht uit. 
De situatie was in 1574- zo dat de Spanjaarden een lijn 
van Ar.1sterdam over Haéirden naar de Lek hadden bezet. 
Maar ten zuiden van de Lek ontmoeten wij de Spaanse troe
pen eerst in 's Hertogenbosch. 
Hieruit blijkt dat het rivierengebied met Buren, Bommel, 
en de Bomm.elerwaard een coupure vormde in de Spaanse 
frontlijno 

De blokkade van ï..alt-Bommel. 
De stad Znl t-Bomf'lel was t;trater;isch een belangrijk punt. 
Alva heeft dit al in�ezien, toen hij een lecer ten oonten 
van de grote rivieren om, naar Zutphen leidde om voor 
Naarden en Haarlem Holland in de flank a;:in te tasten. Hij 
vermeed liever dit waternest tussen Maas en Waal. 
Ook Hequesens hield Bommel in het oor;, al was 't alleen 
maar omdat Willem van Oranje zijn aandacht op de stad ge
vet,tigd had. Terwijl Lodewijk van Nassau zijn huurtroepen 
door LimburB langs de hlaas d�ed opmarcheren, het onheil 
van Mook tegemoet, ston! de Prins klanr rnct een leger tus
sen Bommel en •riel. Hierbij maakt hij Yan de:� Gelegenheid 
rçebru:i.k de hand te leggen op het .kasteel van Waardenburg. 

Tf.aDr terçelijkertijd keek hi,j u:i.t naar een fi;eschikt ogen-

https://wer�.e.en
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blik voor de vereniging van zijn troenen met die van Lo-
dewijk totdat de krijgskans anders beslintte. 
De bruikhaarheid van t1ommel en de dommolerv:anrd als uit
valspunt was met deze vergeefse manoe;1vre intussen p;e
bleken. 
Was Geldermalsen Spaans, Bommel voerde met ere de geuzen
vlag. 
De stad lag sterk door haar waterr1antel, de vestingwerken 
konden zonder zwaar geschut niet worden vernield en voor 
de levende afweer zorr.;de ha3r gouvernenr, de Prins van 
Oranjè wel bijtijds. Tijdens de belegerin� van Leiden 
heeft de Frins zich niet laten verlei.den de b�zetting van 
Bommel te verzwakken. 
De militaire bevelhebber in de stad was Sir Henry Balfour, 
terwijl de bezetting bestond uit vier vendels Schotten en 
een vendel Duitsers, totaal 600 à 700 mano 
Requêsens sl�eg half juni 1574 een bele� om de ntad en 
trachtte door een algemene blokkade de stnd tot over�ave 

.te dwinc;en. 
De Spaanse troepen stonden onder bevel van Gilles van Ber
laymont, Heer van IIiergeso Hij wordt é�n van de dapperste 
en bekwaamste officieren van zijn tijd genoemd. 
Ondanks het feit dat de blokkade van Zalt-Bommel zich ook 
uitstrekte tot in oktober, wordt door de geschiedschrij
vers weinig aandacht aan dit feit geschonken o 

Een dagboeko 
De bijzonderheden over de?.,e belegering hebben we te dan
ken aan het feit dat Gasparus de l'Agarge, een hofkapelaan 
en geestelijk raadsman van llierges, een daBboek heeft bij
gehouden. 
Overigens is de naam van deze geestelijke verhaspeld tot 
Jasper Langasus of Jasperus Langasius. 
Hij komt voor in de lijst van priesters die gehoord werden 
bij de kerk- en kloostervisitatie in het bisdom 's Iforto
r;enbosch. 
Zi,jn Vf!T'h:,n1 bep;int met een omslachtip;e in lwt Latijn r;e
schreven opdracht aan Hierr:;es. Over 7.ichzelf stelt hi,j 
daarin:, ,Wil niet verr;etfen, dat ik prit�ster ben en dus 
tussenpersoon tussen God en de mensen, zij het onwaardig, 
dat ik Christus dienaar ben, volgens r;etuir;enis van de 

apostel" Paulus en et�n uitdeler van Gods r;enadee;ave(1 Cor. lt-)" •.a
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Van zijn dae;boekverhaal zegt hi,j:,, lek wil alleen nu op 

dit mael verhaelen wat die aldermachtigste Coninck van 

Spanien Philippus door syene edelen ende vromen hnron 

Berlaymont 1ütg1:.n·icht her�ft ende bed1�oven om die rebel

lige ende moetwylligers wecler onder r;ehoorsaeinheyt ofte 

obedientie te brenc�en". 

Hij schrijft in de volksta�l, maar ook zoals we reeds op

merkten in het Latijn" Bli;jkbaar gebruikt hij de taal der 

geleerden, wanneer:, ,dye simpelen ende. eenvoldige mynssche" 

het niet weten mogen wat hij schrijft. 

Overigens heeft de l'Agarge zich niet beperkt tot het be

schri,jven van ditgene wnt rondom Bommel gebeurde" 

Ook andere Spaánse activiteiten heeft hij daarin betrok

ken. En hierdoor zijn tal van belangrijke gegevens over 

het optreden van de Spanjaarden in onze streek slechts be

kend uit zijn dagboek. 

Chiapini Vitellio. 

Het was tijdens de blokkade van Zal t-Bomr1el op• 6 junli 

157L1-, dat een leger bestaande uit L�Q vendels Spaanjanrdcn, 

16 vendels Zwitsers met een afdeline; Italiaanse ruiters, 

alles on.der commando van Chiapini Vitellio bij Herwijnen 

over de VJ aal kwam. De troepen waren ui tGei�ust met schop

pen, houwelen, ladders en ander gereedschap om steden en 

kastelen te bestormen. 

Ook was men voorzien van 4 stukken ceschut met ,,cruyt en 

de lootl!o 

Deze troepen werden onderfçebracht in de dorpen langs de 

1,anl: Hellouw, '.{ao.ften, 'i.'uil, Wnn.rdenburp;, Neeri
t
ien en 

Opijnen. 

Voordat Vitello over de tiaul was �etrokken had hij Woudri

chem ingenomen� Nadat rH-=it stadje 3 i'i 1+ uur was beschoten 

en enige aanvallen had weerstaan, moest; het bezwijken. De 

bezetting die uit 5 vendels soldaten bestond, kon niet zo 

spoedig in de schepen konen of zij liet 150 man aan doden 

achter. 

Vitello of Vitelli of nog mooier Chiappini Vitellia, �ar

kies of 1;1arkr;ra:1.f van Cetona·, Wéu, een Itali:lans officier 

llij voerde de rang van veldmanrbchalk en was in 1567 Met 

het lep;er van Alva in onB land r;ekomcn r-üs commandant van 
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de achterhoede, bestaande uit de Regimenten van Sicili� 

en Sardinic, alsmede dB Albanische rui teri;j. 
1.�'r�en van • • �z1.,Jn e?::rs ,:;e d dar en .in l''ieder1 dan Wfl!:5 d c ,....,,_,.raven van 

Egmont en Eoorne gevangen nemen" 

Ook mn.a.. kte hij ee11 eind. r1.é1n de m11i terij Oî) 11et kaB·teel 

V3.n Antwerpen. 

Ilequesens benoemde hem tot hnvelhoblrnr v:1n het lcrr,er in 

Noord-J.3rabant. 

In 1568 voerde hij het bev8l over een leGcr dat onder 

Alva optrok tegen Graaf Lodewijk van Nassau om BerBen en 

Henee;ouwen te ontzetten, dat door deze bij verrassing was 

ingenomen. 

Hij was kort t·e voren zwaar gewond, maar liet zich op een 

draagbaar vervoeren om zijn mannen aan te moedigen. 

Bij zijn dood wordt hij een ,,onbeschaemt spotter van al

lerhande religie 11 genoemd, maar , , wijs in de raad en dap

per in de strijd." .. 

Hij schijnt een voortvarend krijgsman te zijn r;eweest, 

een echte vechtjas, maar met dat al een lastig heer. 

Zijn superieuren zijn niet zo bijzonder over hem te spre

ken. 

In een rapport aan Philips van 19 augustus 1574 wordt Ge

meld: "Requesens heeft grot� moeilijkheden met Chiapini 

Vi tellio door de aanspraken die hij maak.t. Of schoon de 

Hertog van Alva hem heeft gezegd, dat de markies niet 

zo'n (;root veldheer is als hij de naam heeft te zijn en 

ofschoon anderen hetzelfde zeggen, meent Hequesens, dat 

het zaak is, hem tevreden te stellen met het oog op het 

gezag, dat hij zich verworven heefte11 • 

Ondanks zijn dapperheid is hij niet op het slachtveld 

gestorven. 

Bij een inspectietocht op het eiland Schouwen, waar Zie

rikzee wer� beleccrd, is hij met zijn koets van de dijk 

gevallen. Eierbij werd hij zo zwaar �ewond, dat hij in 

ee� schi, tussen Schouwen en Antwerpen op G april 1575 

is ovorleden. , ,Sorrunir;c1n wouden seggen dat hi,j van zi
l
in 

misgunners van den clyck afghestootcm werd t om den halt, 

te breken" .. 

Op zijn dood werd een vers gemankt in de vorm van een 

gebod. ilicrbi�j wordt niet alleen de spot gedreven met 

zijn 7,waarliJvigheid, ma�1r bovendien 7,i;jn nnam vertaald 

van VitAlli- nuar h0t Italiaanse Vitello- dat k�lf be

tekend. 
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We lezen dan: 
,,Wild over 't vette kalv, o! Heer U toch ontfarmen 

Omdat de snelle dood voot 't kalv �een troost en liet 

Itali� bergt het J.eiv, manr Brabant strand en darmen, 

!)och nerc;enG was de �,iel: waarom? hij h�Hi ze ni.l�t". 

Zo wa;; de �rmvor;rder v·1n d 0 �ipa:msf: troep(�n, die rfi,i 

spoedig bij JJe,:rdam 7,ulJ en ontmoeten" 

S:pan;j aarden-Zwi ts ers-'ilal ell!. 
Onder de troepen die onder leiding van Vitelli over 

de Waal waren gekomen waren Spanjuarden, Zwitsers en 

Italiaanse ruiters. 

Van deze laatite bemerken we niet veel meer. 

Onze daGbOekschrijver geeft een beschrijving vnn de 

Spanjaarden, Zwitsers en ook van de Walen clie reeds 

bij Zal t-Bommel warfm gelegerd. 
De Spanjaarden waren ontegenzegr;elijk dappere soldaten. 

Voor geen opdracht, hoe gevaarlijk ook, deinsden zij 

terug. 

Even een kniebuiging om zich in de hoede van hun be

schermheilige aan te bevelen en zij gingen moedig de 

strijd in. 

Onder bekwame aanvoerders en r;oed gedisciplineerd, wa

ren hun verliezen in verhouding tot die van hun tegen

partij als regel zeer gering. Van tijd tot tijd, wan

neer hun noldij niet opt ijd werd betaalde
1 

sloer;en zij 

aan 't muiten, kozen zich een aanvoerder en vielen 

plotselinc op een stad aan, waar geld en E0ed te roven 

was. Bij ?.Ulke r;elecenheden brachten de inwoners liever 

hun laatste penninE, dan zo'n plundorin� nf te wachten. 

Hun wreedheid was algemeen bekend. 

Zij waren kenbaar aan hun wambuizen en troesbroeken van 

verschillende kleur, hun gepluimde hoeden en een rode 

ba:ridel ier die om h11.n schouders r�ei,trikt was. 

Op hun vaandel::! pri;;kte 't rode )011rr;ondische kruis. 

Als kapelaun l'Alc3rge ze over do Va�l ziet trekken 

schrijft hi;j:,, T,:cn !"iocht hyer ter;en'Noordich ryen r.1eni-
. ' ' · · gen r�esc.1:::.ckt.r ......,i!e ,.nrvarenJ 1:r1.Jgn-d. .appercn, } . ·en <:' u- vervê.nre-:-i f 

m,in. Dif' ,Spaeric;err:; vmirc�n ,;ehabitue( rd ( c;eklei:.:,d) nynt aJ. .s 

fr,er;1een fJoldaten, rner off zy alle r;e1i;j1·· Capi.t0.;rrw ende 

heeren van 't J;1ndt r,eweP:3t vmir(�n. �3y en lyaten C:iJ r;e

droec;m1 ?.tch) oock nget, aJ off f:y r�ollen hch1,en gnen 

bes tor-men nloetcn of te ca�::;te] f:n, mcr meer off f3Y te 
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danssen of te kermisse sollen hebben getoegen, alsoe 

pompposelick er1de Castelick was hunnen habi t ende 

cleeddinck11 
0 

Dan de Zwitsers in hun schamele plun,je" 

1 De minste treinsoldaat van de Span,jaarden iB beter ge

kleed dan de meeste kn.pi te iris van de Zwitsers. 

Het zijn wel p;oede soldat,�n, die ��witscrr;, trouwe vol

gelinr,en v:::n de koning van f3panje. En vrnt h<'t , ,heilic;e 

Christen r;clove" aangaat, zijn ze niet mincter dan de 

Spanjaarden. 

Hoe komt het dnn, dat zij zoveel achter zijn in kleding 

en zo weinig in tel zijn, zij staan toch onder �6n com

mando? 

, ,Dat is 8onder tvd.tifel aJ.zoe", zegt de knpelaan. , ,Ick 

moet U die waarheyt zegr;end11 en dan antwoord. hij in 't 

latijn: ,,De Spaanse troepen verheugen zich in een bij

zondüre toestand, hun wordt de sol<li,j vóór de andere be

taald; zi;j zijn in ere, een ui tverkorcn volk; zi <j mor;en 

plezier maken en triomftochten houden over de rijke bout 

als bij de Ecyptenaren en zo komt het, dat zi;j. meer dan 

de anderen in weelde leven 8n in zachte klederen gehuld 

gaan !! . 

Hij vervolgt dan in 't Hollands ,,Ick derff van de 

Swytssers oock wel zeggen van krijgshandelshalven, dat 

ze nauwelick te vergelicken zijn, nyet alleen bij Spaen

ge1"s, m.aer ook bij andere natiën"..d
Over de Waalse troepen is onze kapelaan zeer slecht te 

spreken. 

Hij vertelt dat de meeste m1iterij onder de soldaten 

over gebrek ,,van de betalinck" vo0rkomt onder de Walen. 

In de nacht va:1 23 op ;?LJ. juni 15?4 ontstond onder de 

,Jalen bi;j het omsinr;el i.nr:;slecer van Zalt-Bommel een com

plete opstand" 

Maar reeds voor die tijd liepen er weg, zonder paspoor

ten, so:n.migen nau.r huiG, dt� !"l.e0nten naar Bomr'1.el, Buren,.d
Gorinchem, Leerdam of andere plaatsen om de �euzen te 

.:.·�en t::·oer ',,aalse r;oldaten was vcm rondom 3o!nnel wegr;elo

pen en overrevaren naar Herwijnen. 
. .��i �î had, . ,;'1l. het pJ :1:: VêH1. c'l_;f:,rui t .. . e garm y;lunch�rcm onderd

Burcin, M.,pcren en Le\·rcl.crm.. a r dar..;__rin kv:nmrm 7,e vc�n 

1)oer n en C:ieuzen zo ontvan-

https://Bomr'1.el


p;en dat ze er spoedip; r;enoe� van hadden en er vandoor 

gin�en. 

,,Dair werden omtrent 40 dootgeslagen en de nyet weynick 

gevan.e;on, die ontlopen conden, wa.iren vry". 

Over de muitende 'Naien é,chri,j ft de l' Ar;arr�e, dat :ü,j 

leefden als wilde mensen, zij ontza�cn God noch iijn 

gebod; wat meer is, zij ontzagen noch bevelhebbers, noch 
11, , onse Genadige Heer zelfs (Hierr.;es); z i�j roofden en 

stilen zonder enige discretie. Er werd niemand gespaard, 

vriend noch vijand. Zo groot was bij die mensen de roof

zucht en de begeerte om te stelen, dat zij zelfs de rei

ne en gewijde offerspijs van de offerschalen staleno 

De laatste ziq staat weer in 't Latijn. 

Maar als priester wil hij zegGen, dat de Waalse soldaten 

de vaten en de.hostie van het altaar roofden in de kerkeno 

Uiteraard had het platteland in de Bom.melerwaard, maar 

ook inde Tielerwaard en Betuwe als ze daar waren, veel 

te verduren van de huursoldaten die slecht werden be

taald en eeen enkel belang bij de oorlog hadden. 

En om weer te kapelaan te citeren: 

,�Hyer mocht men zyen alle dage, ja alle ure, een groot 

gescrey ende groot jammer ende gelach van huisluyden, 

zoowel vrouwen als mans; ychelick weenden, ychelick 

kermden over gewelt en over hun beesten •••••• " 

,,NootzaeckenshalvenH ; m.a.w. noodgedwongen, werd veel 

door HierBea en de kapiteins door de vingers gezien. Dat 

, , noodr;edwonp;en" was het r;evolg van het tekort aan r;e ld. 
Dat was er niet om de soldij te betalen en daarom �reep 

men niet in en liet ze begaan om zich schadeloos te atel

len ten koste van de burgers. 

Naar :3eesd. 

Van de troepen onder Vitelli, die op 6 juli te Herwijnen 

over de '!faal zi,in r.;etroklum en in de dorpen langs de 1lanl 

waren gele[ierd, is in de namiddar; van 8 ,juli een afdelinr; 

Spar1j;10.rder1 opger11kt nr:t..1.r het I!11iE> te J3eesd. 

Om 3eesd te bereiken noet men over de polderwe�en zijn 

r,et:rokken. 

1� die wnren maar v�n zeer �eri��e betekenis en praktisch 

niet te berijden. • 
Als rep;0l mankten de .Spanjaarden �üechtn r,;Gbruik ·,ran hoge 

di,-jken, hov:Y'eesd aln men wns, dat de r;euzen het land onder 

water zouden zetten� 
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t, lgemeen knd er 

Toen in het jaar 1566 de i8dDrlenden in beroering waren als ge

volg van de godsdiensttwisten, gevoegd bU een economische terug

gsng (2) en het scherpst tot uitdrukking komend in de beelden-
' , Jr,p, · , r··!r 1,,. r,, • ··}· �l•·· ;i" 

•ts "orrn, hau.gus �us-o n;o ,_er i 1�66�) (7i)., , b _,; .,I O,J � u.et. t.• •. H(L101 cJ.TI,u:,e n1.ete

oriberoerd. M.�. werd in een aantal steden gestormd: Leiden, rteus

den, Delft, rlriel.le, Vianen en Asperen, .iJi1<:\"1.jls gebeurde àit o.l.v. 

edellieden en/of ovérheidspersonen. In sommige gevallen werd van

uit een ,,stormende''stad enkele dorpen ten plattelande bestre-

ken zoa.1s b.v. Everdingen en Zj_jderveld vanuit Culemborg (4). 

Het ken:nel ijk'e gegeven dat er elders niet gestormd zou zijn, be

tekende echter nog niet dat er op het p.J atteland geen god::1clien�-: 

stige twisten of schermutselingen hebben plaats gevonden, zoals 

uit het na.volgende moge bl i 'ken, wanneer de gebeurtenissen te 

:-1.randwUk ( en een eventueel volgend ma.· 1 te Langerak en .Nieuw

poort) belicht worden. Gezien de grote verschillen die het Zuid

t1ollandse ge bied herbert, mag het hieronder geschetste beeld van 

Brandwijk niet als representatief voor dat Zuidhollandse gebied 

beschoud worden. 

WerkwijZ§ 

Na een korte behandeling van de gebruikte bronnen, woTdt eerst 

een kleine achtergrondschets van nrandwljk gegeven en verv-olgens, 

meer uitgebreid, de gebeurtenissen geéchetst. voor zover moge

lUk zullen daar na enige conclusies worden getrokken rond vra

gen die betrekking hebben op de aard van de beweging (al dan ni,t 

religieus J, de ini tia.tietnemers en hun eventU(�le aanhang o:t te

genstand, de w�ze waarop é�n en ander plaatsvond en/of het doel 

det werd nagestreefd en tot slot de houding en de rol van de 

overneiu (zowel plaatsel�k els landel jk). 

j�ronnen. 

De belangriikste bron vormt: ..J. ,1e:\ntje_ s, i.nformaties o rr,trent de 

troebele:n van 1,;,66 in Brandw' k en Gl;ibeland (5). r1et bevat de re-
• 

sultaten van het onderzoek naur het verloop van de troebelen van 

1566, in opdracht van de regering te :rus se l voor Brandw\jk en u-·j

beland verricht
. 

in Den aeR en Dor recht (1567-68) door de com-
. -

https://rlriel.le
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::chtergrond 

missarissen en de secretaris van het 'Iof van ; olland, Hugo de 
Groot •. Het is opgebouwd uit 12 ge tuigenverklaringet1;,r wa 1-r onder 
die van de baljuw van Zuid- olland, Loris van de Linde. De 
auteur Kle�ntjens doet hierb� eig�nlUk niets anders dan het 
doorgeven van de authentieke stu1zken, zonder relevant comrnen":" 
taar toe te voegen • 
.Da.arna,,,st werd ge brui.'t( gemaA.kt van: Jacob i\/ïarcus, Sententi en en 
Indagingen van de he'rtog van lilba, etc. Hi.eri.n sta:1t o.a. zes 
sententiën lVonissen) afgedrukt met oetrekking tot personen uit 
Brandw1jk en LT1jbela.nd i_ wa j_r onder die van een aantal hoofdpersonen) 
Voor meer algemene e.n/of gedetailleerde achtergrons-informatie 
werden secundaire bronnen geraadpleegd ( zie literatuurlijst). 

Het in het noordelt1jk gedeelte der Al.bla.sserwa rd liggengende am
bacht Brandwijk en Gijbeland omvat het kerkdorp ._.,randwijk ( behorend 
tot het dekenaat Gouda,6,) en de buurtschappen �Ubeland (aan de 
,,rt?.afstroom) en de Donk, waar het klooster van de H .iv;a·,.rten ten 
Donck heeft gestaan (7). De veengronden van dit gebied lieten 
voornamelijk veeteelt en hennepverbcuw ( t � b: v. de touwslagerjjen 
in de steden) toe, waarover jaarrenten en tienden betaald moest
en worden. 

Gebeurtenissen 

Het opko'.11en van protestantse invloeden werd midden september 
1566 zichtbaar, toen op de 15e van d.ie ma.and de pastoor van 
t.)re.nd.w1jk, Hr� Dirck Peterssone, de op het kerkhof verzamelde ge
meente ;rroeg of z:l,5 niet zouden klagen als er geen (RK) mis meer 
(door hem) gehouden zou worden. Enkelen hadden nier geen be
zwa.8.r tegen, enige andere gemeentelieden we1. Een week later, 
op de zondag va r de kermis, gaf Heer Dirck te kennen,, dat hy 
gheen Misse meer en wilde doen''(�). Na de mis (die nu werd v�r
zorgd door ene Cornelis Janssone) werd er weer om de pastoor ge
roetJen, wa rop 1rnrkmeester �Toest Willemszone (op instigatie van 
schout Cornelis Diericxzone) de pastoor verzocht uit huis te 
komen en een (protetstantse) preek te houden. Beer Dirck gaf 
hieraan gehoor en ging (vergezeld door zijn aanhangers uit Schoon-

9 ) - •.f.,.i., • de nre,:,1�"'toel ir v•e-hoven e.o., , cte i.. ,<:er.;: 1::i· "''n1.nnc; · 1'e"'+P., ,·," .. •''' cr.b ,; .  .,!'.\,,., , ., • 

reld1i,ike kleding, i "p. v. ae ge b:rtüKel•._· :.e Li.K stola 01 x:ocrideea. 

nederdu.tts, de volksta,ü. Dit .i.. t.t. het voor de Rk eredienst 

https://LT1jbela.nd
https://gemaA.kt
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gebruikelUke Lat�n) psalmen gezongen. �oen op 1 oKtober een 

minderbroeder })hj_ 2..i ps uit 1.rori nchem (10; de mis zou houden, 

. werd hem dat à oor pa.stoor JJirc te verboden, rnogel\)k aangezet 

door de sclv::-ut ot onmogel.-i-c gernaa.kt door het zingen van 

, , Dï!litse' 'liederen. 1)e .i::ialjuw van ,.:,uid-Holland kwam dit ter 

ore en besloot corrigerend op te treden. ij liet alle ,)rand

wijkse functionarissen ,scheut, heemraden, kerkmeesters, 

h.�eestemeesters, �.L.v. meesters en de secretaris; op 3 
oktober b� zich komen om hen over het gebeurde te noren ene

met het voorneme�de pestoor ,, mette minste oproerte (ge-

rnerct doen alle die werel in roere wasJ''�e laten vervangen.e

✓ ,a.ngezien de baljuw daartOP niet bevoegd we,.s, verzocht hij dee

in deze verantwoordel\jke ambachtsheer maa :,regelen te nemen ene

werd ook het Hof van Holland op de hoogte gesteld (11)� Toche

zou Heer Dirck rond Sint-Maarten (11 november) tegen de zine

van de baljuw in, maar met toestemming van de schout, in dee

kerk preken. Ondertussen gin.gen een aantal gemeenteleden ronde

met een lUst, ,,een seditieulx (onbescha·�d) en blasphemeuse

billet' '(12), zo fü= stemmen verzamelend van hen die de J)as

too:r wilden houden. itan het bevel van de baljriw om deze i:-ond

gaande li_ist in te leveren werd amper gehoor gegeu�kop.iË!n 

bleven rondga.1n en er zou geprobeerd worden zo'n l\jst aérn de 

ambachtsheer te overhandigen l13). De mogeljkheid daarvoor bood 

het jaarl�kse bezoek dat een Brandw�kse vertegenwoordiger (de 

zgn. waarsrnan) ea.n de ambachtsheer te Den Haag moest bre11gen 

i.v.m. het afdragen der henneptiende (soort pacht). Op gezage

ven de schout zouden 2 gétrouwen van de pastoor (t.w. Laurise

Dircxzn en Bastiaen Govertszone) de wa rsman vergezellen ene

genoemde lljst proberen aan te bieden. Of dit ook inderdaad ge

gebeurd is, is uit de getuigenverklaringen niet du-delUkee

geworden (14) ..e

Conclusies 

De gebeurtenissen in .i-..::ra.ndwijk hebben in de eerste plaats een 

godsdienstig karakter. Ook al zal de economische situatie, 

evenals elder, hier niet florissant geweest z�n (15), mede 

i.v.m. de telkens weerkerende wateroverlast en de overstrominge

van 1565 (16). Men zal zich overigens wel enigzins hierop in�e

gesteld hebben, gezien de vee! w ter benodigde hennepcultuur�e

uit de gebruikte bronnen bL_iKt niet dat er spra�:e is van eco

nomische motieven. Er wordt slechts zeer zljdelings iets in diee
richting bespeurbaar, wanneer b1j het a3.nbieden de a:f-ûrachtene

https://rondga.1n
https://gernaa.kt
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der hennept.ienden aan de ambachtsheer onenigheid ontsta.trover 
de hoogte van de nieuwe huur der tienden (17). 
Volgens Kle�intjens was degene die in ;randw(jlc de nieuwe leer 
probeerde in te voeren de 9 ,pastior mercenaire''(hulppastoor) 
Dirck Pieterssonne, later predikant te voorburgtl8). Hlj kon 
op steun rekenen · van zowel bui ten nrandwLjk ( zijn aanhangers 
uit Schoonhoven,19,), als in het ambacht zelf. M.n. schout Cor

nelis Diericxzone trad eigenmachtig op om de preken van Heer 
Dirck te laten voortgaan. Daarnaast toonden Pieter Janss. lde 
secretaris), Lau:ttis Dircxszone en ,toost Willems zone \ kerkmees
ter) zich zeer actief m.b.t. het opstellen en rondg:c;.an van de 
bovengenoemde lijst.· ·.Bui ten deze personen signaleren we in de 
bronnen nog een ao.nta.1 voor-en tegenstanders, zonder dat men 
zich sterk als zodanig wenst te profileren. We kunnen da.n waar
schijnl5jk aannemen, dat geen der partï.\en de overhand had, ook 
als zou Lauris Dircxzone , , bij drank sprekend'' zeggen, dat zij 
zo f3terk in aantal waren ( 20) • 

Het godsdienstige karakter van de gebeurtenissen te Brandwijk 
bli.ikt uit het streven om de pastoor te houden. Een :pastoor, die 
de eredienst wenste te verzorgen volgens een gematigde vorm 
van de ,,nieuwe leer''(preken zonder koorkleed, het zingen 
van Duitse liederen). Hoewel de sa.cr.ementen en hei1igenbeelden 
niet in discussie lijken te zUn gebracht was dit al wel een on
acceptabele vorm van léetter1j 
Ook de overheid stelde zich in eerste instantie gematigd op: 
de ambachtsheer heeft met betrekking tot het gebeurde weinig 
,,memorie''meer (21). De báljuw van Zuid-H.olland, Loris van 
der Linde, streefde ernaar pastoor Dirck met zo weinig mo
geli;jke onrust te laten vervangen; de co ;ipetentie tot ver
bieden bezat h;.i niet ( 22). Het was de centrale regering te 
Brussel, die strenger optreden wist te bevorderen: in maa.rt 
1568 werden door de schepenen van Drandwjjk Cornelis JJie
ri«xzone, Pieter Janssone e.a. gevonnist (23). 

Noten 
l}rDit onderwerp vormt een onderdee1 van m,:in scriptie , ,Gebeur

tenissen in een drietal Zuidhollandse dorpenr
t 

in verband metr
de beelde:r1storm en reformatie 1566-67. Amsterdam, 1978.r
Hierin werden behandeld: 1) GrandwUk en GUbeland; 2) Lange
rak en 3) De Lier.r

2)rHierover: E • .K.uttner, , iet honge:rrj aar 1566. J-.msterdam, 197 4r
3)rHierover: J.�cheerder, De 0eeldenstorm.Sussum,1974r
4)r Scheerder, �p. 72r

https://rondg:c;.an
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5)n De originalia berusten volgens 6letjntjens in het Algemeen
rijksarchief te Brussel (fonds: papiers dfátat de l'aucience,
Conseil des troubles xxix, reg. 523, f. 46 sqq).n

6)nHofmans, p. 94n

7) Gonne, p.xiii en p.95. Volgens een medeling van �laas de Hoern
zou ROB-medewerker de Haan bezig zljn met cif voorbereid.ingen
tr�ffen voor een archeologisch onderzoek na�r de fundamentenn
van het klooster ( dat reeds voor de reformatie zou zljn verdvrenen).n

8)n Kleijntjens, p.133n
9)n Waaronde·r ene Dierck van Os uit Tolw'jck (:=Stolwijk). Kle\jn

tjens p.133n
10)nUit het '.',inderbroederklooster t10 .L. V. in Bethlehem" aan den

Arke�straat (voor 1454 gesticht, tot 1572 in gebruik).
De minderbroeders. 'lJlraren actie:fr· in de contra-reformatie, het
geen mede een rede was voor hun latere vervolging (de marte
laren van li-ork:um ! ) .n

11)n Klei.jntjen.s, pp236-240 ( getuigenis -va.n Loris van der Linde).n
12)nMarcus, p.299.n
13)n In verband met de minderj1..righeid van de a.mbachtsheer ainge

goden aan diens Yoogd, Mr. Pieter van Pers':jn fa.dvocaat van hetn
Hof van Holland). Klei,jntjens, p.239.n

14)nKlerjntjens, p.266.n
15)n Zie noot 2. Volgens mededeling var1 H.1!1 .K. van Nierop zou den

economische situatie in dit gebied rond die t�d wel bevre
digend tot goed z�n geweest.n

161 .4.g.v. de doorbraak van de Diefföjk. Vod.Donk. 
17)nKletjntjens, p.267.n
18)nibid, p.131; bleeker, p.454; Driessen, p.297.n
19)n Zie noot 9n
20)n Kleijntjens, p.136, 138.n
21)n ibid., p.132n
22)n Zie noot 11n
23)nMarcus pp.298-306 en 375-378n
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.tiES·l'üuRSME:DEJJELINGr�N: 

l) Eén, t,.,;ee, drie bestuursverander.ingen in een half jaar;e
beslist geen m'jlpaa1 om trots op te zijn. Op de laatstee
bestuursvergadering besloten �artin Veen lH.R.) ene
Ruurd van Donkelaar (V.Z.) te bedanken voor een verderee
"loopbaan als bestuurslid".e
Nartin wilde zijn kostb�re t id liever aan het museum wijdene
en R.uurd besloot de leiding van het geschiedkundige ge
deelte binnen de·,11.J.b.G. o:p zich te nemen, öm,1,deiechte 

"archeologen"binnen de vereniging wat meer aan bod tee
. laten komen •.. Immers t de avon.dj es en de excursies kun
nen we wel redelUk geslaagd noemen, maar de opgravingen 
( voor zover er dit ja:ir gegravenfl.s; de opkomst�·. was 
niet al te groot ).�Un meestal zonder al te veel resultaat. 
Ruu.rd wi1 daarom een werkgroep van ge!ntresseerden op
richten, en met deze werkgroep regelmatig binnen en bui
ten Gorinchem opgravingen e.d. te houden. 
Interesse? Even een telefoontje naar Ruurd van Donkelaar, 
01835-1430 

2)e B:ij deze wil ik namens het bestuur Martin en Ruurd bedankene
voor het vele werk wat ztj voor onze afdeling gedaan hebben.e

3)e Goed, Martin en Ruurd waren er dus uit en aan de rest vane
het bestuur de -taak om het bestuur weer aan te vullen.·e
E.èn H.R. was snel gevonden, de.ar Reinier J'lleima. bereide
bleek het H.R.-scha� over�te nemen.:e
Daar Dik Los, de meest aangewezen figuur als opvolger vane
Huurd,bedankte voor het v.Z.-schap werd er besloten dat ike
dan maar V.Z. moest worden, wat ik prima. vond"e

Rudolf de Vries (V.Z.) 
.Nieu� leden: 

Jan H. venderbos, Bottersloot 6, Noordeloos 
Ton van Ginkel, Lange Akker 59, Heldermalsen 
Migchel Migchelsen, tnemoonstraat 9, Berg Ambacht 
Nicolette va.n 't Zelfde, Voord.ik 60, Schelluinen 

Nieuwe donatrice: 

111 Wieringa, Gerard van Lamst.raat 291 Gorinchem 

https://Voord.ik
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Gorcums geschiedenis 

Hedi.jking en ontginning van de Al blasserwaami 

De definitieve �ewoning van de Alblasserwaard begon in de I2e 

eeuw. Op last van de heer, die de gronden in leen gaf, werd er 

ontgonnen, dijken aangelegd enz. Het gebied van de afstammelingen 

van de vroegste bewoners (die op de hoogste plaatsen,overwallen, 

waren blijven wonen) werd nu verdeeld. 

In de Waard hebben de Graven stukken grond uitgegeven aan hun 

leenmannen, deze leenmannen weer aan hun ondergeschikten, die 

als vrije ambachtsheren de verkaveling en ontginning lieten uit

voeren door hun horigen en lijf�igenen, die de gronden weer als 

pachtboeren in gebruik ontvingen. Horigheid en lijfeigenschap 

.waren hierdoor al snel uit deze streken verdwenen. 

Tot nu toe had elke heer in het gebied tussen Lek en Merwede 

voor z�n landen een afzonderltjke bedijking en bekading gehad. 

Ieder dekte zich zoveel mogeltjk tegen eigen schade, waardoor 

nadeel voor anderen kon ontstaan. Onophoudelijke geschillen waren 

natuurlijk hetnadeel van de willekeurige handelingen. 

Om hier een einde aan te maken werd de bed�king van het gebie� 

"tussen de Watere van de Lecke ende den Donck" door .l"lorî.s V in 

1277 geregeld. 

Drie jaar later moet de heer van Arkel tot spoed aangezet worden, 

hiJ W3.8 in gebreke ge bleven de bedijking van zijn land in overeen

stemming te brengen met die van de rest van de Alblasserwaard. 

Het was voor de andere heren (leenmannen van de Hollandse Graaf) 

van het grootste belang .dat de Arkelse heer zijn d�ken op de 

goede hoogte en in goede staat hield. Anders zouden lager gelegen 
gebieden dan de ztjne in de Waard ieder ogenblik met het gevaar 

van een overstroming te kampen hebben. De heer van Arkel heeft 

hierna ook zijn gebieden goed bedijkt. 

Het gevaar voor een overstroming bleef echter altijd nog groot. 

Op het laatst van de I6e eeuw werd bij een overstroming het 

dorpje Wolferen (ongeveer 55 ha. groot) ten westen van Gorinchem, 

aan het wEC.i.ter prjjsgegeven. • 

Voor het ,,erkeer bleef eeuwenlang het water Vd.n boezems en 

weteringen belangrijker dan wegen. De producten van het land 

werden over het water vervoerd. 
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De kaden werden slechts gebruikt om naar de kerk en brj elkaar 

op visite te gaan, en een enkele werd ook als weg gebruikt. 
Het onderhoud van de mden en de dijken was voor rekening van 
de eigena.ars van het land. Huizen, schuren en optrekjes werden 

tijdens de ontginning gebouwd van het materiaa.l dat voor handen was, 

zoals de bomen die enkele eeuwen tevoren door de westerstormen ont
worteld waren en goed geconserveerd uit het te ontginnen veen te

voerschjjn kwamen. De pioniers moesten echter hun bewoning tegen het 
water bli_jven beschermen, hiervan getuigen vele documenten uit de 

I3e en I4e eeuw. De pioniers leefden in deze gebieden erg ge~soleerd 

en ook de bed~king continueerde dit isolement. De bed~king maakte 

de rivieren breder, het viel niet mee om in of uit de Alblasserwaard 
te komen. Dit duurde. voort tot in de 20e eeuw 3 bruggen de Alblasser

waard uit dit isolement verlosten. 

Het ontstaan van Gorinchem 

De eerste bewoners zullen wel op een overwal van de 1•1erwede 

gewoond hebben Selet op de plaatsnaam kunnen we nagaan wie de 
eerste bewoners waren. Gering-heim, ene Gore of ~oor met ~ijn 

familie zal hier de eerste geweest zijn. Deze ~ore \de familienaam 
·zal waarschi_jnlijk Goring geweest zijn} ha.d hier zijn hiem, een 

hoeve of kleine nederzetting. Er Zl:JiJ. in deze omgeving meer plaats
namen op deze manier gevermd o.a. Woudrichem, Zuilichem, Doetinchem. 

Deze plaatsnamen ontstonden in de vroege middeleeuwen tussen de 

6e en de roe eeuw. 
Veel steden zjj n ontstaan op plaa tsen waar bela!Jl'.'1jke wegen 
elkaar kruisten. Dit is ook met l.:i-orinchem het geval. Hier komen 

twee rivieren bjj ellkaar: de Linge en de Merwede • Al in de Mid

deleeuwen we.ren dit druk bevaren rivieren. bovendien lag de stad 

aan de doorgaande route van Amsterdam naar Antwerpen en Parjjs. 
Door de gunstige ligging en de haven ontstond een bloeiende hanäel. 
Oorspronkelijk lag het e;ehucht niet pal aan de 1•1erwede, maar bevond 

het zich in de delta van de Linge. De Linge had · zijn uitmonding 

ten westen van de plaats De Haar, in de zogenaamde Avelingen 
(dit is de naam voor een stuk grond langs de dijk, dat we ;;ens ste

vigheid of steun dat het aan de dijk gaf , niet uitgegraven mocht 

worden), en ten oosten van de tegenwoordige vestingwal bjj het 
W~dschild. De Linge s t roomde name l~k vo .rheeri niet dwars door de 

plaats, ma.ar keerde zich, mt~ t eein mind er s cherpe bocht dan nu het 
geval is, naa r- de Merwe de en mo~ hi er in uit, even oostel ijk 

van Gorinchem. De zo genaamde Oude .naven (. of Lingehaven) is dus een 

kunstmati ge sch~pn i n g van .±. 1 3 00 . 

De nederzetting brei dde zich nit. De oude dorpskern ontwikkelde 
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• 

zich a 1n de voet van de latere Lang en DUk. Het gebied heeft de 

tegenwoordige Grote tv1arkt, l:lotermarkt, Uroenmarkt met kerkplein 
omvat. He·t oudste geschreven bericht over Gorinchem st 8.mt uit 

het jaar 1224. In de ze oar kon d~ geeft Graaf Floris IV 

(1222-1234) de "lieden van 11enel", dezelfde tolvrijheid die ze 
reeds van zijn vader hebben ontvangen. ldit was WillemlI). 
ZU mogen door heel zUn gebied vrij verkeer hebben zonder tolhef
fing. Hieruit bli,jk:t: 1. 1.n uor:Lnchem woonden in 1224 handelaren 

voor wie deze tolvrtjheid be langr ijk was. 2. 1n deze tijd maakte 
Gorinchem -deel uit van de Heerlijkheid Wolferen. Deze Heer-

1 ijkheid behoorde aan de Heer van rlenel, dit is .Bentheim. 

Gorinchem wordt stad 

In 1281 verzekert Graa f Floris V de lieden van Goringem, die van 

de Heer van Arkel, dat ze dezelfde_tolvrijheid behouden die ze nu 
hebben, zelfs indien de plaats tengevolge van een overstroming 
of een dljkbreuk naar elders moet worden verlegd. 

In 1224 behoortGorinchem dus nog aan de He er van Bentheirn en in 

1281 aan de Heer van Arkel. Gorinchem moet dus in het midden van 

de 13e eeuw aan de van Arkels gekomen zijn • 

De van Arke~s zijn w~arsch~nl~k v9ortgekomen uit de Heren van de 
Lede, en hadden bezittingen tussen Lek en f✓i erwede. Zij waren 

zogenaamde "Ledighrnannen" van de Hollandse Graaf. Door het 

sluiten van "goede huwel ijken" is dit ge r~ lacht later in aan.zien 

gestegen. 
Jan Ivan Arkel {1253-1272) erfde de Heerltjkheid Wolferen met 
Gorinchem. Deze Jan vond z~n land toen zo belangrijk dat hJ zijn 
kasteel dat bij Arkel stond verving door een nieuw "keizerlijk" 

kasteel. Jan I begon met de bouw van dit kasteel in 1267, z~n 
zoon Jan II van Arkel (1272-1297) maakte het af. (dit kasteel 

stond bij het Wijdschild). 
In 1287 schenkt Hertog Jan van Ji1"r1,bant aan Jan van Arkel eeuwige 

vrijheid van tol, door geheel BFabant vo or de l ieden van ~orin

chem, zowel te water als te land, In Gorinchem wo onden dus veel 
handelaren vo or wie het belangrUk was. zowel in Holland als in 

Brabant, tolvrijheid te heb"ben" 

In 1288 en daarna wordt in oude oorkonden en privileges gesproken 

van Gorinchem als op 
. 
p idum (stad ) en van de Gc rinchemme rs als. 

oppidani ls tedelingen). HSt ad nield in dat de bevol1dng be-

paalde rechten kreeg, b&v. het recht van tolheff en en het 
recht van ei.gen rechtspraak e n bestuur . Deze rechten zijn voor 
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