
Bericht van de redactie 

Twee artikelen, geheel uiteenlopend 
voor wat betneft tijd en inhoud, vor
men de hoofdmoot van dit nummer. Dr 
A. van Hulzen, specialist ter zake, 
behandelt de situatie te Vianen aan 
de voonavond van de beruchte Tachtig
jarige Oorlog. Een brok sociale ge
schiedenis van Vianen in de 19de eeuw 
wordt aan de orde gesteld in de bij
drage van de heren W.W. vom Schemm 
en J. Stolk. Hen tweede bijdrage over 
dit onderwerp wordt in een volgend 
nummer gepubliceerd. 
Te gast in dit nummer is Vianens 
voetbal-trots, de V.V. Brederodes. 
En ook nu weer de "kroniek". Het 
"Verenigingsnieuw" is zeer gevarieerd. 
Zelfs is daar een aantekening te 
vinden van een deelnemer aan de ex
cursie. De redactie is bijzonder blij 
met dergelijke reacties. 
Voor het tot stand komen van dit num
mer zijn wij behalve aan de auteurs, 
ook dank verschuldigd aan de heren 
H. van Bemmel en F.A.M. Pietersen. 

Recitifïcatie 

In het vorige nummer van het tijdschrift 
is, bij vergissing, onder "Kroniek" 
de naam van de auteur J.A.L. de Meyere 
niet vermeld. 

Een aantal attente lezers (en kij
kers) maakte ons terecht attent op 
het feit dat de afbeelding bij de 
"Uitnodiging voor de excursie naar 
Woerden en omgeving" in het vorige 
nummer van het tijschrift, niet de 
"kaak" aan het raadhuis van Woerden 
betrof, maan wel van Culemborg. Deze 
vergissing wordt goed gemaakt in dit 
nummer: bij het "Verslag van de excur
sie naar Woerden en omgeving" is de 
afbeelding van de échte kaak te 
Woerden te vinden! 

In ons vorige nummer is - buiten onze 
wil om - nóg een fout geslopen. In 
het artikel over de Leerdamse Glas
industrie wordt gesproken over de 
Oudheidkamer te Leerdam. Deze benaming 
is echter onjuist. Deze Oudheidkamer, 
welke oorspronkelijk in het stadhuis 
was gevestigd, is ongeveer 15 jaar 
geleden omgezet in het Museum "'t 
Poorthuis", gevestigd in een eigen 
gebouw. 

Vianen, middelpunt van het verzet 
1566-1567 

Het Compromis 

Het waren onrustige tijden in de Neder
landen; de strenge geloofsvervolging 
wekte meer en meer verzet. In Hond-
schoote (1) verscheen zelfs al een 
pamflet, waarin men verklaarde dat 
men geen gehoorzaamheid schuldig was 
aan een "bloetsuyper". Eind 1565 slo
ten verscheidene edelen, die tot de 
lage adel behoorden, een Venbond of 
Compromis, dat een eind wilde maken 
aan de strenge geloofsvervolging; 
Lodewijk van Nassau, de broer van de 
prins van Oranje, en Hendrik van 
Brederode, Heer van Vianen, traden 
als leiders op de voorgrond. Willem 
van Oranje, die tot de hoge adel 
behoorde, oefende door middel van 
zijn bnoer Lodewijk invloed uit op 
het Compromis. Op zijn aanraden gin
gen de edelen nog niet tot geweld over, 
maar zouden zij eerst proberen op 
vredelievende manier hun doel te be
reiken. Zij stelden een smeekschrift 
op, dat zij in het voorjaar van 1566 
aan de landvoogdes Margaretha van Panma 
in Bnussel gingen overhandigen. Een 
dienaar van Brederode heeft in die 
tijd opgetekend welke personen in 
en uit Batestein gingen, het kasteel 
van Brederode in Vianen (2); zo 
tekende hij op in maart 1566: "Den 
XXIXen quam Graeff Loedewijck te 
Vianen, en den XXXI daer na reijsde 
hij met mijnheer van bnederode na 
Bruijssel". 

Lodewijk van Nassau kwam dus Hendrik 
van Brederode in Vianen ophalen, om 
gezamenlijk naar Brussel te reizen; 
daar overhandigden zij op 5 april 
1566 het smeekschrift aan de land
voogdes. Daarna ging Brederode weer 
naar Vianen terug: "Den XIII April 
quam mijn heer van brederode van 
Bruijssel wederom te Vianen". 
Margaretha beloofde voorlopig ma
tiging of moderatie van de geloofs
vervolging; twee afgevaardigden van 
het Compromis zouden intussen de 
inhoud van het smeekschrift aan de 
koning in Spanje gaan meedelen, 
want bij hem berustte de uiteinde
lijke beslissing. 
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Hagepreken en beeldenstorm 

Intussen verbreidde zich het gerucht 
dat alle geloofsvervolging was op
gehouden en weldra hielden de cal
vinisten hun hagepreken in het vrije 
veld; zij wilden echter bij het nade
ren van de herfst kerkgebouwen tot 
hun beschikking krijgen en dan breekt 
in de zomer van 1566 plotseling de 
beeldenstorm los. Een van de doel
einden van de calvinisten was om op 
deze manier kerkgebouwen tot hun be
schikking te krijgen en voor de cal
vinistische eredient in te richten; 
zo werden de beelden en altaren ver
nield, maar soms het doopvont en het 

orgel met opzet gespaard. Daarom werd 
in Utrecht ook alleen gebroken in pa
rochiekerken en niet in de kapittel
kerken, die met hun grote koor moei
lijk als preekkerk dienst konden 
doen. Tijdens de beeldenstorm in 
Utrecht stond de Utrechtse Raad op 
27 augustus ten einde raad de Ja-
cobikerk aan de calvinisten af. 

Het accoord van 23 augustus 

Oranje, Egmond en andere hoge edelen 
wilden evenals de lage edelen een eind 
maken aan de strenge geloofsvervol
ging; zij hoopten de landvoogdes en 
de koning hiertoe te kunnen overhalen. 
En tijdens de beeldenstorm geraakte 
de landvoogdes even in zo'n paniek, 
dat zij op 23 augustus de hoge edelen 
beloofde de calvinistische preken 
toe te laten op de plaatsen, waar zij 
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vóór die tijd al hadden plaats ge
vonden . De hoge edelen beloofden van 
hun kant de orde en rust in hun 
stadhouderschappen te gaan herstel
len. 

Einde van het accoord van 27 augustus 

In geen geval wilde de landvoogdes meen 
toegeven dan zij bij het accoond van 
23 augustus gedaan had; omdat de 
Utnechtse calvinisten vóór 23 augus
tus alleen buiten hun stad hun gods
dienstoefeningen hadden gehouden, was 
het afstaan van de Jacobikenk aan de 
calvinisten in strijd met het accoond 
van 23 augustus. Op 6 september kwam 
dan ook een missive van de landvoog
des in Utnecht, waarbij bevolen wend 
de Jacobikenk weer aan de katholieken 
af te staan. De Utnechtse calvinisten 
voelden zich niet sterk genoeg om 
weerstand te bieden en noodgedwongen 
stonden zij deze kenk weer af. Hen
drik van Bnederode venweet enkele 
dagen laten de Utnechtse calvinisten 
dat zij de Jacobikenk zo maan hadden 
afgestaan: "wat waent ghij voon bloe
den; doen ghij die kerke inhadt, kost 
ghij die nyet houden?" (3). 

Onanje en Bnedenode 

Marganetha ging knachtiger optneden 
en het liefst wilde zij weer aan 
alle pnotestantse godsdienstoefe
ningen een einde maken; zij keunde 
het dan ook af dat Onanje in zijn 
stadhoudenschappen Holland, Zeeland 
en Utnecht het accoond van 23 augus
tus in pnaktijk wilde bnengen. Zij 
ventrouwde Onanje niet, omdat deze 
in nauwe betnekking stond met Hendnik 
van Bnedenode; de pnins, die voor
lopig in Brussel moest blijven, dnong 
en zelfs op aan Bredenode zo lang 
als zijn plaatsvenvangen aan te stel
len in Holland en Utnecht (4), maan 
Margaretha ging hien niet op in. 
Bnederode was behalve Heen van 
Vianen ook erfburggnaaf van Utrecht, 
maan dit was in de loop van de eeuwen 
een "ijdele eerentitel" geworden; 
Oranje drong er tevergeefs op aan 
bij de Utrechtse Raad Brederode 
als erfburggraaf in Utnecht meen 
invloed te geven. 

Brederode en Utrecht 

Intussen gingen de calvinisten zich 

voorbereiden op gewapend verzet en 
Hendrik van Bnedenode nam op 16 en 
20 september 1566 voorbereidende 
maatregelen om zijn stadje Vianen 
met enkele bolwenken te gaan ver-
stenken (5); hij liet tevens de 
trom slaan "om knechten aen te nemen". 
De Utnechtse calvinisten voelden 
zich hiendoon bemoedigd en verzoch
ten op 27 septemben aan de Raad hen op
nieuw een kenk af te staan, bijvoor
beeld de Geertekerk, "alsoet tegen 
den wynten ginck ende die wegen on-
bruyckbaer ende onbequaem souden 
wonden omme buten int velt te gaen 
ende te hoenen die pnedicatiën" (6). 
De Raad ging hien niet op in, maan 
liet zo goed mogelijk wacht houden 
om te verhinderen dat de calvinisten 
zich met geweld van een kenk zouden 
meester maken. 
Brederode, die tevergeefs de Staten 
van Utnecht venzocht had hem als burg
graaf uit te nodigen om in Utnecht de 
onde en nust te henstellen, tnachtte 
thans met steun van de calvinisten 
en enkele edelen heimelijk in de stad 
te komen; hij hoopte dan het stads
bestuur te kunnen dwingen hem als 
"een hooft ende capitain" van de stad 
te enkennen. 

Op 1 oktoben kamen 's avonds enkele 
edelen, waanonder verscheidene leden 
van het Compnomis, in de stad (7); in 
de henbengen, waan zij logeenden, gaver-
zij valse namen op als Willem Willemsz. 
en Wessel Wesselsz., om niet henkend 
te wonden. Zij zouden pnoberen Brede
node de volgende dag binnen de stad 
te bnengen; hun aanwezigheid was ech
ten niet onopgemenkt gebleven. Een van 
de bungemeestens, Johan Bol, bleef de 
hele nacht in het stadhuis om zo nodig 
snel maatregelen te kunnen nemen. De 
edelen merkten de volgende dag hoe goed 
er bij de stadspoorten gewaakt werd 
en zij zagen geen kans hoe Bnederode 
door een van deze poonten binnen zou 
kunnen komen. Tevengeefs tnachtten zij 
toen Godefnoy van Enpt, Heer van Waren-
bonch, de commandant van het kasteel 
Vnedenbung, oven te halen Brederode 
op zijn kasteel uit te nodigen; dan 
had Brederode nog doon het kasteel 
binnen de stad kunnen komen. 
Het bleef onrustig in de stad; teven
geefs venzochten de calvinisten opnieuw 
een kerk ter beschikking te knijgen, 
bv. die van de Predikheren of van de 
Minrebroedens. 



Oranje in Utrecht 

Intussen vertrok de prins met zijn 
broer Lodewijk van Nassau naar Utrecht 
en Holland om er de rust en orde te 
herstellen; voordat zij in Utrecht 
kwamen brachten zij echter op 18 okto
ber eerst een bezoek aan Brederode te 
Vianen (8). In Utrecht nam de prins 
niet zijn intrek in het kasteel Vreden-
burg, waarvan zijn vroegere edelman 
en hofmeester Warenborch commandant 
was, maar in de woning van een bekende 
Utrechtse calvinist, Jan van Renesse, 
Heer van Wulven en de Wilp, aan de 
Drift (9). Tijdens zijn verblijf in 
Utrecht had de prins meermalen be
sprekingen met Brederode zowel in 
Vianen als in Utrecht. 
De prins stelde zijn verhouding tot 
Bnedenode aan de landvoogdes zo on
schuldig mogelijk voor; zo deed hij 
haar zijn bezoek aan Brederode op 
18 oktober als zuiver toevallig voor
komen, omdat hij nu eenmaal op weg 
naar Utrecht langs Vianen kwam (10). 
Alles ging er echter op wijzen dat een 
gewapend conflict niet meer te vermij
den was; zo liet Margaretha door Megen, 

stadhouder van Gelderland, en andene 
haar getrouwe edelen, tnoepen werven. 
De prins diende nu zijn beklag bij 
haar in, dat er zelfs in zijn gewes
ten troepen gewonven werden buiten 
zijn medeweten en goedkeuring (11). 
Op hun beurt maakten ook de calvinis
ten zich gereed voor gewapend verzet; 
Brederode trad steeds meer op als hun 
leider. Vianen werd met nieuwe bolwer
ken versterkt en Brederode noemde een 
van deze bolwerken Oranje en een ander 
Nassau (12). 

De prins steunde Brederode zelfs open
lijk bij het versterken van zijn stad; 
toen de schout van Rhenen, Jan de Roy, 
een zending gewenen voon Brederode aan
hield, gaf de pnins te kennen dat men 
deze zending naar Vianen moest laten 
doongaan (13). 
Zelfs gaf de prins enkele stukken ge
schut aan Brederode ten geschenke; zo 
gaf hij aan Thomas Both, geschutgieter 
te Utrecht, opdracht twee stukken ge-
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schut te gieten "hem seggende, dat hij 
al spoeyen soude, dat hij mochte" 
(14) en zodra deze stukken geschut 
klaar waren, werden ze naar Vianen 
gebracht. In het begin van 1567 zond 
de prins uit Buren nog een derde stuk 
geschut naan Vianen (15). Toen Marga-
retha hem hienover verwijtend schreef, 
antwoordde de prins verontwaardigd: 
"Het is inderdaad juist, Mevrouw, dat 
ik drie stukken geschut gegeven heb, 
die ik hem lange tijd geleden beloofd 
had. Niet dat ik dit zeg, om mij te 
verontschuldigen, want God zij dank 
wij hebben in dit land altijd de vrij
heid gehad aan onze verwanten en vrien
den datgene te schenken, wat ons goed 
dacht, zonder dat het kwalijk genomen 
werd. Maar de zaken schijnen mij, 
onder het nederigste voorbehoud, zo 
te liggen, dat Uw Hoogheid de Heer 
van Brederode als een vijand van Zijne 
Majesteit en van Uwe Hoogheid beschouwt, 
waarvan Uwe Hoogheid mij tot nu toe 
niet verwittigd hebt" (15). 
Tegen de wil van Margaretha houdt de 
prins zich stipt aar het accoord van 
23 augustus; op 28 november laat hij 
dan ook zijn besluit afkondigen, waar
bij de Utrechtse calvinisten een 
plaats zal worden aangewezen buiten 
de stad, om daar hun godsdienstoefe
ningen te houden. 

Op 15 december 1566 vertrok de prins 
uit Utrecht naar Amsterdam, om ook 
daar orde op zaken te stellen. 

Vianen middelpunt van verzet 

Uit alle delen van de Nederlanden 
kwamen afgevaardigden van de calvinis
ten naar Vianen om met Brederode te 
onderhandelen; op 19 november 1566 
kwamen in Vianen afgevaardigden uit 
Edam, Hoorn en andere Hollandse 
steden, op 1 december edelen uit 
Artesië en Henegouwen, op 3 december 
kwam hier de Heer van Toulouse, de 
broer van Marnix van St Aldegonde, op 
14 december kwamen hier afgevaardigden 
uit Antwerpen, op 21 januari 1567 de 
Heer van Toulouse en de calvinistische 
predikant Petrus Dathenus, op 29 janua
ri afgevaardigden uit Leeuwarden (17). 
De calvinisten bereidden zich op het 
ergste voor; in Valenciennes weigerden 
zij regeringstroepen van de landvoog
des binnen te laten; een calvinistische 
synode te Gent besloot troepen te wer
ven om de burgers van Valenciennes te 
hulp te komen. Brederode, die in 

februari 1567 in Antwerpen was, begon 
daar met het werven van troepen, vooral 
van Walen, die uit hun geboorteland 
naar Antwerpen gevlucht waren. Toen 
Brederode op 17 februari naar Dianen 
was vertrokken, gingen Toulouse en 
andere edelen door met het werven van 
troepen voor Brederode; de prins van 
Oranje, die op 4 februari in Antwerpen 
was aangekomen, liet alles oogluikend 
toe. Zijn verhouding met Margaretha 
werd steeds meer gespannen; de nieuwe 
eed van trouw, die de landvoogdes 
eiste, weigerde hij af te leggen. 

ketterse boeken in Vianen gedrukt (18) 

Vianen was ook reeds lang bekend als 
een plaats waar ketterse boeken ge
drukt werden; zo was daar door de 
drukker Dirck Buyter in 1564 een pro
testantse bewerking gedrukt van de 
Imitatio van Thomas à Kempis. Dirck 
Buyter was echter niet lang in Vianen 
gebleven, maar in mei 1565 naar Ant
werpen vertrokken. 
In 1565 was Albert Christiaensz. ais 
drukker in Vianen werkzaam en Marga
retha schreef op 22 januari 1566 aan 
Brederode of hij eens een onderzoek 
zou willen instellen naar het drukken 
van ketterse boeken in zijn stad. Op 
30 januari antwoordde Brederode dat 
er inderdaad een drukker in zijn 
stad werkzaam is; deze was enige tijd 
geleden opgepakt omdat hij verdacht 
werd in het geheim ketterse boeken 
te drukken. Er was echter niets be-
zwarends tegen hem gevonden en hij 
was dan ook weer vrijgelaten; Brede
rode deelde de landvoogdes mee dat 
zij wel verkeerd ingelicht zou zijn, 
maar hij zou nog eens een onderzoek 
laten instellen. 
Margaretha had de zaak echter al lange 
tijd niet vertrouwd en, voordat zij 
het antwoord van Brederode had ont
vangen, had zij de procureur-gene
raal van het Hof van Utrecht, mr 
Leo Gilkens, reeds verzocht in het 
diepste geheim een onderzoek in te 
stellen. Deze zond nu een zekere 
Marten Jacobssoon naar Vianen; zijn 
rapporten heb ik indertijd in het 
Rijksarchief te Brussel gevonden en 
deze geven een levendige beschrij
ving van zijn wederwaardigheden in 
Vianen. 
Op 29 januari 1566 komt Marten Jacobs
soon in Vianen en hij ging nu eerst 
naan het huis waar Dierck Buyter ge-



woond had; een vleeshouwer, die daar 
toen woonde, deelde hem mee dat Buy-
ter, of zoals hij hem noemde Butter, 
"vuyt het huys vertoegen was". Toen 
hij hem vroeg waar nu een drukker 
woonde, zei de vleeshouwer hem "nae 
het slot van Vyanen te gaen, seggende, 
dat de boeckvercoper woende in 't 
midden van de straet, drie ofte vier 
huysen op ten rechten sijde van de 
henbenge, daen den hoonn vuythanckt". 
Zolang de huizen niet genummend waren, 
en dat worden zij pas in ons land in 
de Fnanse tijd, was het altijd moei
lijk pnecies aan te geven waan iemand 
woonde. 
Manten volgde de aanwijzingen, die de 
vleeshouwen hem gegeven had; bij de 
aangewezen woning klopte hij op de 
deur, waarna de huisvnouw, die Ma-
nichen bleek te heten, uit de keuken 
naar het voorhuis kwam en hem vroeg 
"wat hem gelieffde". Hij antwoondde: 
"ick begeen den meesten van den huyse 
selffs te spneecken". De drukken kwam 
nu zelf naar het voonhuis om te vragen 
wat zijn begeente was; toen Marten hem 
vroeg of hij soms had "die geschiede-
nisse ende den doot den vrome marte
laren ende andere verboden suspecte 
liedekens", antwoordde de drukker 
bevestigend. De drukker haalde nu 
inderdaad een van de gevraagde boe
ken en Marten betaalde hem hiervoor 
19 stuivers op V/2 stuiver na; het 
ontbrekende geld zal hij komen betalen 
op aanstaande donderdag wanneer hij 
weer in Vianen zal komen om nog enkele 
boeken te kopen. De drukker is even 
wat achterdochtig, maar Marten stelde 
hem gerust door te verzekeren "dat 
hy 't wel heymelicke soude houden, 
zoewell als hij, printer, wetende de 
swaricheyt, daerinne hij andens 
vallen soude". 
Op 31 januari is Marten Jacobssoon 
opnieuw bij Albert Christiaensz. "int 
middel van de straet, die nae het 
slot van Vyaenen gaet". Toen hij de 
drukker vroeg of hij soms ook nog 
boeken of liedekens gedrukt had 
"die tegens het dexsel, dinsettinge 
van de heylige misse, het weendighe 
heylige sacrament spreeckende waenen", 
antwoordde de drukker eerst ontkennend. 
Hij vatte weer enig wantrouwen tegen 
Marten, maar deze stelde hem terstond 
gerust en beweerde dat hij naar Vianen 
was gezonden door "een manspensoon, 
wesende vant nyeuwe licht, die oest-
waert ende westwaert hadde gereyst 

ende eertijts soedanighe boecken 
gecoft hadde van Dierck Butten voor-
screven, die hij noch hadde in sijn 
bewaernisse, ende desnyeteweyniger meer 
boecken vant nyeuwe licht begeerde te 
hebben". 
De dnukken en zijn vrouw waren gerust 
gesteld en zij haalden nu verschillen
de boeken te voonschijn zoals de 
Institutie van Calvijn en een Neder
landse vertaling van een in Emden ge
drukte protestantse bijbelvertaling. 
En als de Utnechtse spion de dnukker 
verzoekt de titels van de boeken, die 
hij in zijn bezit heeft, voor hem op 
te schrijven "om dengeenen, die hem 
gesonden hadde te laeten lesen, soe 
hij, deposant, die naemen van desel
ven boecken nyet en wist te onthouden" 
dan voldoet de dnukker ook nog aan 
dit verzoek. 
De procureur-generaal van het Hof te 
Utrecht kon Margaretha van Panma dus 
uitvoenig inlichten oven de kettense 
boeken, die in Vianen gedrukt en/of 
verkocht werden; de landvoogdes be
dankte bij schrijven van 22 februari de 
procureur-generaal voor zijn moeite 
en zij droeg hem op, als Albert Chris
tiaensz. zich buiten Vianen waagde, 
hem aanstonds gevangen te nemen. Mar
garetha schreef intussen op 27 febru
ari reeds aan Brederode, dat 
Albert Christiaensz. niet zo onschul
dig was als hij wel scheen te menen; 
zij vermeldde natuurlijk aan Brederode 
niet hoe zij aan de gegevens was ge
komen. Zij venzocht hem de drukker te 
straffen, welk verzoek Brederode voor 
kennisgeving aannam. 
Marten Jacobssoon was het ontgaan dat 
en behalve Albert Christiaensz. nog 
een drukker in Vianen was, die ket
terse boeken dnukte, nl. Goris Hen-
driksz., die een protestants Nieuw 
Testament gednukt had naan de uitgave 
van Liesveldt. In 1544 was het Nieuwe 
Testament doon Jacob van Liesveldt in 
Antwerpen gedrukt; Liesveldt was het 
volgende jaar gevangen genomen en 
onthoofd. Brederode waagde het nu de 
Vlaamse Bijbel van Liesveldt met zijn 
eigen wapen te laten venschijnen. En 
de Viaanse boeken werden door colpor
teurs zelfs in de Zuidelijke Neder
landen aan de man gebracht; ook Goris 
Hendniksz. trok er zelf op uit om zijn 
boeken te venkopen. 

Margaretha van Parma schreef dan ook 
nog eens op 13 januani 1567 aan de 
prins van Oranje dat zij vernomen had 



dat in Vianen allerlei geschriften 
gedrukt en in het hele gebied van de 
koning venspneid wenden, die strijdig 
waren met de katholieke godsdienst; 
op 21 januani antwoondde de pnins dat 
hij wel eens gehoond had dat en dnuk-
kens in Vianen wanen, maan dat hij 
en niet van op de hoogte was of daan 
verboden boeken gednukt wenden. Hij 
zal er Bnedenode wel eens oven schnij-
ven ! 

Mogen uezet ULTGCIIL 

Intussen gingen Toulouse en andene 
edelen doon met het wenven van tnoepen 
en de Staten van Utnecht wenden be-
vneesd dat vanuit Vianen een aanslag 
op Utnecht ondennomen zou wonden; de 
Staten wienven op 22 febnuani zelf 
dan ook twee vendels aan onden de 
hoplieden Egbent van Wijk en Steven 
de Wit. Zij begnepen van Onanje geen 
steun te zullen knijgen bij een aan
slag op hun stad vanuit Vianen; op 
22 febnuani zonden zij dan ook af
gevaardigden naan Manganetha, om 
"een hooft ende capitain", die in 
Utnecht de leiding in handen zou 
nemen (19). De landvoogdes had Onanje 
officieel nog zoveel mogelijk ont
zien, maan nu besloot: ZIJ door te 
tasten; zij gaf Megen bevel zo snel 
mogelijk naan Utnecht te tnekken en 
deze stad met een tnoepenmacht te 
bezetten. Aan de Utnechtse Raad 
deelde zij mee dat Megen naan Utnecht 
zou komen, "gemenckt dat onse neve 
de prince van Onanien absent is van-
daer ende oyck, dat hy soe gheen 
luyden aen de hant en heeft om te ven-
siene ten bewaennisse den stad van 
Utnecht" (20). 

Op de avond van 27 febnuani kwam Me
gen zelf al in Utnecht; de volgende 
dag trokken zijn tnoepen, tien ven
dels, de stad binnen. Na de komst 
van Megen was de ondonnatie van 
Oranje van 28 novemben 1566 buiten 
wenking gesteld en was en van cal
vinistische pneken buiten de stad 
geen spnake meen. 

De Antwenpse Luthenaan Godevaent van 
Haecht menkte tenecht op naan aanlei
ding van de bezetting van Utnecht 
door Megen "welck den pninsche van 
Onaenghien en meen andene seen mis-
haechde, songende (vnezende), dat den 
aengrijp van Bnedenode op Utnecht 
niet wel te wencke gaen en soude" (21) 
Een aanslag van Bnedenode op Utnecht 

was dan ook niet meen mogelijk. 

Bnedenode naar Amsterdam 

De pnins van Onanje was tijdig op de 
hoogte gekomen van de plannen van de 
landvoogdes; hij zond nu snel een van 
zijn lakeien naan Bredenode om hem te 
waanschuwen voon de komst van Megen, 
die niet alleen in Utnecht maan ook 
in Amsterdam negeningstnoepen wilde 
leggen (22); Utnecht was niet meen, 
maan Amstendam met behulp van de cal
vinisten in die stad nog wel veilig 
te stellen. Bredenode zond nu aan
stonds een van zijn edelen naan 
Amstendam om de calvinisten te vna-
gen enkele afgevaardigden naan hem te 
sturen. Twee Amstendamse calvinisten, 
waaronden Reael, kwamen nu naar Via
nen, waar Brederode hen de boodschap 
van Onanje meedeelde; Brederode hoopte 
met behulp van de Amstendamse calvi
nisten binnen hun stad te kunnen komen. 
Om Vianen veilig achter te laten liet 
Bredenode de inwoners van zijn stad 
op 26 februani in het slot Batestein 
komen om te vennemen of zij hem trouw 
wilden blijven; zij "die mit hem nyet 
accondenen wilden ende tlest droppel 
bloets bij hem setten" moesten binnen 
2M- uren de SLad ven^aten v2o/ . 
De volgende nacht ventnok Bnedenode 
met twee edelen te paand uit Vianen 
en de vnoege mongen van 27 februari 
kwamen zij in Ouderkerk; daar stegen 
zij af en liepen nu vender langs de 
Amstel tot zij op een half uur van 
Amsterdam af hun intnek namen in een 
herberg (24). Daar pleegden zij met 
enkele Amstendamse calvinisten nader 
overleg; evenals op 2 oktoben van het 
vonig iaan in Utrecht wend en nu ook 
bij de stadspoorten van Amsterdam 
scherp wacht gehouden, zodat Bne
denode moeilijk doon een van de 
poonten binnen Amsterdam kon komen. 
Met behulp van enkele calvinisten 
kwam hij echten in de middag met een 
schuit oven de Amstel toch binnen de 
stad, waar hij met steun van de cal
vinisten en tegen de wil van het 
stadsbestuun zich voonlopig kon hand
haven . 
De pnins van Oranje wachtte drie weken 
met zich openlijk uit te spneken; toen 
deelde hij mee dat hij doon een bode 
aan Bnederode zijn mening oven het ge
beurde zou te kennen geven. Intussen 
had de pnins aan het Amstendamse stads
bestuun geschneven "dat zij wel zouden 



doen met Brederode heuschelijk te be
handelen en binnen hunne Stad te 
houden". 

Oranje en Zeeland (25) 

Margaretha had door het zenden van 
regeringstroepen Utrecht veilig ge
steld voor een aanslag van Brederode 
uit Vianen; op dezelfde wijze wilde 
zij nu ook Zeeland veilig stellen voor 
een aanslag van geuzentroepen, die zich 
onder leiding van de Heer van Toulouse 
bij Antwerpen verzamelden. Zij gelast
te de Heer van Beauvoir met zijn Waal
se troepen naar Walcheren te varen en 
het fort Rammekens te bezetten. Oran
je, weer tijdig hierover ingelicht, 
zond nu snel zijn luitenant Boxtel 
naar Walcheren om de Middelburgse 
magistraat te verzoeken geen belang
rijke besluiten te nemen zonder zijn 
voorkennis; toen deze nog in het 
Middelburgse stadhuis was op 1 maart, 
bracht de baljuw van Middelburg de 
tijding dat Waalse troepen bij Ramme-
kens geland waren. In alle haast zond 
Boxtel nu een bode naar het fort 
Rammekens; de kapitein van dit fort 
ging met deze bode daarna naar Vlis-
singen, waarheen Boxtel zich intus
sen ook begeven had. Op uitdrukke
lijk verzoek van Boxtel liet de ka
pitein van Rammekens de Waalse sol
daten niet in het fort toe. Zodra de 
Heer van Toulouse vernomen had dat 
Waalse troepen bij Rammekens aan land 
gegaan waren, scheepte hij zich met 
zijn geuzentroepen in om te voorkomen 
dat de invloed van Oranje ook in Zee
land uitgeschakeld zou worden. De 
baljuw van Middelburg, Pieter Haeck, 
die de tocht met Toulouse meemaakte, 
ging het fort Rammekens binnen en 
trachtte de kapitein van het fort 
over te halen met de geuzentroepen 
de Waalse troepen te verdrijven. 
Pieter Haeck deed het voorkomen alsof 
hij in opdracht van de regering han
delde; terwijl de aanvoerder van de 
Waalse troepen echter aan de kapitein 
wel zijn officiële opdrachtbrief ge
toond had, kon Haeck natuurlijk een 
dergelijke officiële brief niet to
nen. De kapitein van het fort Ramme-
kens geloofde Haeck dan ook niet; het 
zou toch al te dwaas zijn "dat sij 
beyde commissie ende last hebben 
zouden van één heere, om malkanderen 
te moghen slaen". De geuzen kregen 
dan ook geen toestemming aan land te 

gaan; ook hun pogingen om elders op 
Walcheren te landen mislukten. Dat 
het intussen tot een breuk tussen 
de landvoogdes en de prins van Oranje 
gekomen was, werd nu wel duidelijk; 
een van de Middelburgse calvinisten, 
die op de komst van de geuzen gehoopt 
hadden, gaf dit wel duidelijk te ken
nen toen hij zei: "Wij en hebben mit 
Madame nyet te doen, wij staen onder 
onzen Edelen Heer, die Prince van 
Oraingen, onsen Gouverneur, dat es 
een Edel, geschickt ende verresiende 
Heer". 

Onverrichterzake voeren de geuzen weer 
terug en gingen te Austruweel bij Ant
werpen aan land. 

Einde van het gewapend verzet 

Oranje, Egmond en andere voorname ede
len hadden gehoopt de koning te over
reden een eind te maken aan de strenge 
geloofsvervolging; toen Margaretha 
tijdens de beeldenstorm op 23 augustus 
beloofde de hagepreken toe te staan 
daar, waar ze tot nu toe gehouden wa
ren, hadden deze edelen beloofd de rust 
en orde in hun graafschappen te hen
stellen. Het leek even of hun tole
rantie-politiek geslaagd was; al 
spoedig bleek echter dat Margaretha 
van het gesloten accoond niets meer 
wilde weten en dat de koning er niet 
aan dacht aan de calvinisten gewetens
vrijheid, laat staan godsdienstvrij
heid, toe te staan. 
Thans stonden de edelen voor de moei
lijke keus: trouw blijven aan hun to
lerantie-politiek, maar dan kwamen 
zij, ook al zouden zij het voorlopig 
nog niet openlijk erkennen, in op
stand tegen de koning; trouw blijven 
aan de koning, maar dan moesten zij 
hun tolerantie-politiek laten varen. 
Oranje bleef trouw aan zijn toleran
tie-politiek, Egmond bleef trouw aan 
de koning. 
Egmond waarschuwde de regentes voor 
het gevaar dat van de geuzentroepen 
bij Austruweel dreigde; de landvoogdes 
nam deze waarschuwing ter harte en 
zond de regeringstroepen van Beauvoir 
naar Austruweel. De geuzentroepen 
waren er niet op verdacht en werden 
dan ook vernietigend verslagen, 
"want sy noch niet vuel van crijch-
handel en wisten"; de Heer van 
Toulouse kwam in deze slachting op 
13 maart 1567 zelf om het leven. 
De prins van Oranje begreep dat hij 



gevaar liep omdat hij zich al te zeer 
met het verzet had ingelaten; bij de 
komst van Alva vertrok hij dan ook in 
april naar de Dillenburg in Nassau. 
Egmond, die alle gewapend verzet had 
afgekeurd, meende veilig in de Neder
landen te kunnen blijven. 

Vianen zonder leider 

Na het vertrek van Brederode naar 
Amsterdam was Vianen praktisch zon
der leider; wel was een van de edelen, 
Maximiliaan de Cocq, overste van 
Vianen, maar hij kon het krijgsvolk 
niet in toom houden. De soldaten 
drongen het huis van de katholieke 
burgemeester van Vianen, Johan 
Beets, binnen en hielden hier erger
lijk huis; sommigen verkleedden zich 
met de kleren van de huisvrouw en 
sprongen dansend en springend door de 
kamers (26). Ook in de omgeving van 
Vianen werd twee maanden lang geroofd 
en geplunderd; het vee werd van de 
boeren gestolen en in Vianen bij op
bod verkocht. De torenklokken van 
Hagestein, Tienhoven en Lexmond 
werden geroofd; zelfs de kloosters 
bij Rhenen en Tiel werden geplunderd 
"ende doen aldair alsulcken scade, 
plonderinge, roovinge van beesten en 
anderen, in de vougen dat die zelve 
scade onovenwinlick ende inestimabel 
is, dattet roupt in de hemel voer 
Godt almachtich om wraecke, want 
tgeheele gansse ommeleggende lant 
zijns Majesteits opgegeten, bedorven 
ende vernyelt wordt". 

Om te verhinderen dat Megen in Utrecht 
vanuit Gorkum versterkingen zou krij
gen, wierpen de geuzen te Meerkerk 
verschansingen op. Megen en de Utrecht
se regering deden intussen alles om 
Vianen zo goed mogelijk te isoleren; 
zij legden venstenkingen aan bij 
Vreeswijk en niepen de boenen op om 
bij het graafwerk te helpen. Er werd 
verboden proviand naan Vianen te 
brengen "opte verbeurte ende pene 
van der galge". De boeren in het 
Sticht werd bevolen al het konen, dat 
zij niet voor zichzelf nodig hadden, 
te bnengen "binnen den besloeten ste
den van desen lande van Utnecht, tot 
haerluyder meeste verzekerheyt". Er 
werd zelfs aan ieder verboden "hem 
te vinden binnen den voorsz. lande 
ofte stede van Vianen ..." (27). 
Toen op 13 maart het geuzenleger bij 
Austruweel vernietigd werd en ook het 

overige verzet werd neergeslagen, 
toen werd de positie van de geuzen-
troepen binnen Vianen hopeloos. 

Brederode wijkt uit naar Emden 

Voordat de prins van Oranje naar het 
Duitse rijk was uitgeweken, had hij 
Brederode nog de raad gegeven ook aan 
zijn eigen veiligheid te denken; Bne-
derode trachtte nu zich nog met de 
landvoogdes te verzoenen (28). Hij 
zond een edelman naan Margaretha om 
tot een accoord te komen; hij deelde 
mee dat als een accoord gesloten kon 
worden, zijn troepen in Vianen in 's 
konings dienst zouden overgaan. Het 
in Vianen gelegerde krijgsvolk meende 
inderdaad spoedig in de dienst van de 
koning te zullen ovengaan en het hield 
op met het bestrijden van de regerings-
tnoepen en het beschieten van de 
schansen bij Vreeswijk; het riep de 
regeringstroepen toe "dat zij hoop
ten binnen drye daegen te samen onden 
éénen heer te staen, daerbij vougende, 
dat het appoinctement tusschen die 
hentoginne ende den heere van Brede
rode gemaeckt was". Maar het accoord 
kwam niet tot stand; toen ook de sol
dij uitbleef trokken de troepen, op 
drie vendels na, van Vianen weg naar 
Amsterdam, in de hoop hier hun achter
stallige soldij te kunnen knijgen. 
Onderweg plunderden en noofden zij 
nog naar hartelust "beroevende en 
brekende aen stucken smitende alomme 
die kencken, daer sij passeerden". 
Megen zag nu zijn kans en rukte met 
zijn tien vendels en de twee Utrecht
se vendels op naan Amsterdam; Brede
rode zag het hopeloze in van zijn po
sitie. Hij scheepte zich in en ver
trok op 27 april naar de Oostfriese 
havenstad Emden. 

De geuzentroepen van Vianen worden 
•. • " " - : ' • M e i 

De troepen uit Vianen, die bij Amster
dam waren aangekomen, wachtten de 
komst van Megen niet af maar trokken, 
onderweg kenken en kloosters plunde
rend , af naar Watenland; in Hoorn en 
Medemblik scheepten zij zich in om zo 
naan het Duitse nijk te ontkomen. 
Maar ook Aremberg, stadhouder van 
Groningen en Fniesland, scheepte 
zich met regeringstroepen in bij 
Hanlingen om jacht te maken op de 
geuzenschepen. Een van deze schepen 



viel met verscheidene hoplieden van 
Brederode op 5 mei in zijn handen; 
de andere schepen vluchtten nu de 
Zuiderzee in en kwamen bij Muiden 
aan land. 
Ook Megen had zich met regerings
troepen ingescheept en twee uur na 
de geuzen landde ook Megen bij Muiden 
en aanstonds zette hij de achtervol
ging in; de geuzen dachten niet aan 
enige tegenstand, maar vluchtten zo 
snel mogelijk. Een van hun tegen
standers merkte toen schamper over hen 
op: "maer teegens houte heiligen en 
steene beelden, daer waeren 't dappere 
luiden teghen om te slaen". Zij zetten 
hun vlucht voort tot in de Graafschap, 
waar ze uiteen gingen "lopende elcx 
zijnen wech". 

Vianen wordt bezet 

De drie achtergebleven vendels in Via

nen meenden, toen Megen op 27 april 

van Utrecht naar Amsterdam was opge

trokken, dat de schansen bij Vrees-

Portret van Steven de Witt. Detail 
uit een schilderij door Jan van 
Saorel of Anthonie Mor, ca 1541 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

1 ^ 
wijk niet meer of slechts zwak bezet 
zouden zijn; daarom rukten twee ven
dels uit Vianen op 28 april op om de 
schansen van twee zijden aan te vallen. 
Tot hun schrik bleken deze schansen 
echter nog bezet te zijn door het 
Utrechtse vendel van Steven de Wit 
en door talrijke boeren uit de om
geving. Steven de Wit verdedigde 
zijn schansen zo goed dat de aan
val volkomen mislukte; vele geuzen 
kwamen om het leven, anderen wer
den gevangen genomen. 
De nog in Vianen achtergebleven troe
pen trokken nu op 3 mei ook uit het 
stadje weg; Vianen was thans weerloos 
en op 5 mei trokken regeringstroepen 
het stadje binnen. In de loop van mei 
moesten alle inwoners hier de eed van 
trouw aan de koning afleggen. Vianen 
werd van al zijn verdedigingswerken 
beroofd; het geschut en de ammunitie 
werden naar Utrecht weggevoerd, de 
bolwerken werden gesloopt en het 
stadje werd tot "een open vlecke" 
gemaakt. 

Hendrik van Brederode sterft 

De rol van Brederode scheen nog niet 
uitgespeeld; onder de geuzen, die naar 
het Duitse rijk waren uitgeweken, 
ging al spoedig het gerucht dat hij 
opnieuw een aanslag op Amsterdam 
voorbereidde. Een Duitse hopman 
Claas van Bremen zou voor de nodige 
manschappen zorgen (29) en de uit
geweken geuzen moesten maar moed 
houden; Brederode zelf stond nog in 
verstandhouding met verschillende 
Amsterdammers. Op 5 november 1567 
bracht Bossu, die in plaats van de 
uitgeweken Oranje tot stadhouder over 
Holland, Zeeland en Utrecht was aan
gesteld, nog een vendel binnen de 
stad Utrecht, "overmits fame was, dat 
die heere van Brederoede tot Elten in 
de landen van Cleeff vergaderinghe 
van cnechten maeckten, om daermede op 
Hollant te willen commen" (30). 
Van al deze plannen kwam echter niets 
terecht; de rol van de grote geus was 
uitgespeeld. Op 15 februari 1568 over
leed Hendrik van Brederode op het 
slot Harnhof van zijn vriend Joost 
van Schaumburg in Recklinghausen; 
door zijn populair en spontaan op
treden en zijn volkshumor had hij 
sterk op de volksverbeelding gewerkt. 
Velen wilden het bericht niet gelo
ven dat hij gestorven was: "ende 
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vuele en geloofdens noch in lange tyt 
niet, meynende dat hij Ducdalve noch 
eens met een deel volcx besoecken sou" 
(31). 
In het voorspel van de 80-janige oonlog 
hadden Vianen en zijn Heer Hendrik van 
Brederode een belangrijke nol gespeeld; 
in die oorlog zou Vianen niet meen op 
de voorgrond komen. 

Dr A. van Hulzen 
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Toen de opstand zegevierde werd het 
slot Batestein aan de erfgenamen van 
Hendrik van Brederode afgestaan; bij 
het uitsterven van de Brederodes kwam 
het aan de graven Van der Lippe, die 
meestal in hun voorvaderlijk slot te 
Detmold verblijf hielden. Batestein 
werd nog verbouwd en in de tweede 
helft van de 17de eeuw werd de thans 
nog bestaande Hofpoort gebouwd. Bij 
de feestviering ter gelegenheid van 
de vrede van Rijswijk in 1697 was 
men vermoedelijk wat onvoorzichtig 
met vuur; in ieder geval een deel 
van het slot brandde toen af tijdens 
de feestviering. In 1725 verkochten 
de graven Van der Lippe het kasteel 
Batestein aan de Staten van Holland. 
In het begin van de 19de eeuw werd 
het slot, tenminste wat er nog van 
over was gebleven, gesloopt; alleen 
de Hofpoort bleef met enkele muren 
staan als herinnering aan het oude 
kasteel Batestein, dat in 1566 en 
1567 van zoveel belangrijke bijeen
komsten getuige was geweest. 
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