
Bericht van de redactie 

Er zijn z'o van die woorden die plots 
"in" zijn. Meestal hebben ze een 
vneemde klank, maan soms zijn het oer-
Nederlandse woonden. 
"Dnempelvrees" bijvoorbeeld. Wij wil
len dat woord ook eens gebnuiken en 
daarmee de "trend" volgen. Niet voon 
u? Jawel, dit is aan uw adnes gericht. 

Wanneer wij praten met leden van onze 
vereniging, dan staan wij soms ver
baasd oven de veelheid aan informatie 
en kennis over Vianen en Het Land 
van Brederode waaroven zij beschik
ken. Maar evenzeer zijn wij vensteld 
over het feit dat vrijwel niets van 
die "bagage" in bredere kring bekend • 
wondt. Aan het papien durft men het 
al helemaal niet toe te vertrouwen. 

Oorzaak? Drempelvrees! 

Met een soort ingebouwd idee van "men 
zal het toch niet goed vinden wat ik 
schrijf" iaat men, geheel ten onrech
te, een schat aan kennis verloren 
gaan . 

Fout wanneer u denkt dat de leden van 
de redactie met bril op en bij kaars
licht aan een kolossale tafel in een 
eeuwenoud pand muggezifterig bezig 
zijn met wat en aan teksten binnen
komt . 
De redactie heeft veel taken. Eén 
daarvan is de leden stimuleren hun 
kennis over Het Land van Brederode 
in bredere kring bekendheid te geven. 
Uit die geest is dit nummer van ons 
tijdschnift geboren. Wij geven het 
graag de naam: Ledennummer. 

De auteurs van artikelen in dit num
mer hebben een geheel verschillende 
opleiding, functie en belangstelling. 
Uit hun bijdragen blijkt ook een ven-
schil in visie op en behandeling van 
de onderwerpen. Onmiskenbaar hebben 
ze één punt van oveneenkomst: de 
liefde voon de historie van Het Land 
van Brederode. 

Laat het voorbeeld een stimulans zijn. 

Drempelvnees? Kom nou! 

Reinoud m van Brederode en de stad 
Terwanen 

Reinoud III van Bnedenode op veld
tocht in de Zuidelijke Nedenlanden 

In het Rijksprentenkabinet te Amster
dam bevindt zich in de collectie 
Fnederik Muller een zeer fnaaie 
pnent, bestaande uit een houtsnede 
in vier bladen, vervaardigd door 
Cornells Anthoniszoon en voorstellen
de het beleg van ferwanen in 1533. 
Zowel de politieke achtergronden van 
dit beleg als ook het deelnemen hier
aan door Reinoud III van Bnedenode 
(1492-1556) zijn zeken voldoende in
teressant om er kennis van te nemen. 
Eerst zullen we nagaan waarom Ter-

,'.wanen belegerd werd, dan de rol van 
Reinoud hienbij, waarna tenslotte 
de houtsnede wat naden bezien zal 
worden. 

rO-Liuieke achtergronden 

Het nijk van keizen Kanel V (1500-
1558) had in 1548 de omvang beneikt 
waarvan men zegt dat de zon en niet 
in onderging. Lang heeft deze licht
volle periode niet geduurd. De on
weerswolken in de vonm van ondenwoe-
lende Duitse keurvorsten kwamen in 1552 
tot een plotselinge ontlading en uit
barsting doon het laaghartige verraad 
van de sinds zijn venbond in 1546 met 
Kanel V trouw schijnende maar ontrouw 
blijkende keunvorst Maunits van 
Saksen (1521-1553). Deze had zich in 
1551 venbonden met koning Hendrik 
II van Frankrijk (1519-1559) met 
het gezamenlijke doel zich te verzet
ten tegen de "ondnagelijke praktijken" 
van Keizer Kare± V. 

Nu was er voor de Duitse vorsten wel 
enige neden tot bezorgdheid. Behalve 
dat Karel met harde hand de eenheid 
wilde bewanen, wilde hij voonal dat 
dit een katholieke eenheid zou zijn, 
een stneven dat in de Duitse ovenwe
gend pnotestantse staten weinig sym
pathie ondervond. Maar vooral het 
voornemen van Kanel om zijn zoon 
Filips tot zijn algemeen erfgenaam 
en opvolger te benoemen, viel slecht 
in de Duitse landen. 

Zoals gezegd, heeft Maunits van Saksen 
zich als een vennader laten kennen. 
Zijn heimelijke transacties - het 
Verdrag van Chambord in 1552 - met de 
Franse koning levenden militaire hulp 



Portret van Kavel V 
Schilderij door anoniem meester, ca 
1540 
Utrecht, Centraal Museum 
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en 70.000 goudkronen maandelijks op, 
zij het in ruil voor het afstaan aan 
Frankrijk van enkele Duitse rijksste
den, waaronder Kamerijk, Verdun en 
Metz, en voor de toezegging aan Hen
drik II dat deze het vicaniaat over 
het Duitse Rijk zou ontvangen. 
In maant 1552 bnak de opstand uit. 
Hendnik II bezette de genoemde steden 
en tnok tothaningen binnen. De rebel
lenende vonsten togen op naan Inns
bruck waan de beide broers Kanel V en 
Fendinand I verbleven. Ternauwernood 
wist Karel, hevig geplaagd door de 
jicht, per draagstoel te ontkomen naar 
Villach. Tenslotte werden hij en Fer
dinand gedwongen tot het Bestand van 
Passau waarmee de rebellie tot een 
eind kwam. Met Karels gezag in de Duit
se landen was het evenwel in pnincipe 
gedaan. 

Met dit alles was de diepe vete tussen 
Spanje en Frankrijk, tussen Karel V 
en zijn nivaal Hendrik II tot een ab

soluut dieptepunt gekomen. Niets kon 
Karel meer weerhouden om de venloren 
gegane steden terug te winnen en in 
een wraaktocht Frankrijk zo schenp 
mogelijk te tneffen. Deze veldtocht 
was eveneens nodig om de Nedenlanden, 
waarop Frankrijks haatdragende en oor
logszuchtige ogen voontdurend gericht 
waren, veilig te stellen. 
Karel besloot, voonal op aandningen 
van zijn zusten en landvoogdes hien 
te lande Maria van Hongarije (1505-
1558), Frankrijk niet vanuit het 
noonden maan vanuit het noordoosten 
binnen te vallen. 
Helaas doon zijn haat venblind, koos 
hij het venkeende ogenblik doon tegen 
de winter het beleg - onder bevel van 
hentog Alva - te slaan voon de stad 
Metz. Het werd een jammerlijke mis
lukking. Regen, koude, ziekte, hon-
gen en allerlei ontbeningen deden het 
leger tot een ondeloze bende venval-
len. Met Kerstmis gaf Karel het op, 
zelf zodanig geknakt dat het zes weken 
duurde voordat hij in staat was, zij 
het nog liggende in een draagstoel, 
Brussel binnen te trekken. Hij zag 
en uit als een dode en menigeen ver
onderstelde dan ook dat hij niet meer 
in leven zou zijn. 
Desondanks werden ai spoedig daarna 
in de Nederlanden nieuwe tnoepen aan
geworven om - zo was het plan - de 
Fransen te venschnikken doon onver
hoedse en heftige aanvallen vanuit 
het noonden en daarmee het gevaar van 
die zijde voor de Nederlanden af te 
wenden. Onden de energieke leiding van 
de zwaar gewonde maar ontembare graaf 
van Roeulx (overleden in 1553) wend 
in de zomen van 1553 in een nieuwe 
veldtocht het beleg geslagen voon de 
Zuidnedenlandse sleutelsteden Hesdin 
en Terwanen. 
Karel V, inmiddels voldoende hensteld, 
begaf zich na de inname van die steden 
ook pensoonlijk naar het front met het 
gevolg dat de Fransen voonlopig van 
nieuwe aanvallen afzagen en hun Zwit
serse huurtroepen afdankten. Het drei
gende gevaar voor een aanval op de 
Zuidelijke Nederlanden was voonlopig 
geweken. 
Het is bij het genoemde beleg van Tei 
wanen dat we enze Reinoud III van Bne-
derode ontmoeten. 

De stad Terwanen 

Tenwanen - thans Thérouanne geheten -



ligt in de landstreek Artois in het 
uiterste noordwesten van Frankrijk, 
aan het riviertje de Lys - in het 
Nederlands de Leie - ongeveer 40 km 
zuid-oost van Calais. 
Reeds in de Kanolingse tijd komt de 
naam voor als de gouw Tarvanensis, een 
gebied dat later door Boudewijn I (over
leden in 879), de stamvader van de 
Vlaamse graven, als graafschap bij zijn 
gebied gevoegd werd. Terwanen lag in 
het grensgebied tussen Frankrijk en 
Vlaanderen, reden waarom de stad met 
omgeving meermalen van heer en mees
ter verwisselde. 

Na het jaar 1000 begonnen de Duitse 
koningen bepaalde rechten en graaf
schappen over te dragen aan plaatse
lijke bisdommen waandoor kerkelijke 
vorstendommen ontstonden zoals Luik 
en Utrecht. Zowel Doornik als Terwanen 
waren tot bisschopszetels verheven maar 
geen var, de Zuidnederlandse bisschops
steden bezuiden de Vlaams-Franse taal
grens heeft zich tot kerkelijke staat 
ontwikkeld. Wel was het geestelijk ge
zag van de Terwaanse bisschoppen uit
gebreid tot de omgeving van Yperen 
en Veurne. Ondanks deze situatie stond 
de Terwaanse geestelijkheid vrijwel 
geheel onder de politieke invloed van 
de Franse koningen. 

In 1513 werd de stad, die in 1477 in 
Frans bezit was gekomen, in een geza
menlijke actie van keizer Maximiliaan 
van Oostenrijk (1459-1519) en de En
gelse koning Hendnik VIII (1491-1547) 
tegelijk met Doornik veroverd. 
Nadat bij de "Damesvrede" van Kamerijk 
- het Franse Cambrai - in 1529 Terwanen 
nogmaals in Franse handen was overge
gaan, veroverde Karel V tenslotte op 
20 juni 1553 de stad en verwoestte deze 

grondïc srvan ^ange 
tijd niet meer op de landkaarten ge
noemd werd. 

Karel V en Reinoud III 

Het historisch gewicht van Karel V 
tegenover Reinoud III laat niet toe 
hen beiden onder één noemer te plaat
sen. Integendeel, beider persoonlijk
heid, levensloop en daden liggen te 
ver uiteen voor een onderlinge afwe
ging. Maar er is geen reden de positie 
van Reinoud ten opzichte van Karel te 
onderschatten. Immers, beiden stonden 
via Karels zuster Maria van Hongarije, 
de Nederlandse landvoogdes, in familie
relatie tot elkaar. Mede hieraan zal 

Portret van Reinoud III van Brederode 
Schilderij toegeschreven aan Cornelis 
Anthonisz. , ca 1550 
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het te danken zijn dat Reinoud ontkwam 
aan het doodvonnis dat Karel over hem 
had uitgesproken wegens ongeoorloofd 
gebruik van het door Reinoud "gezui
verde" familiewapen. Deze veroordeling 
van Karels "beminde neef" ging de gro
te keizer kennelijk toch wat te ver. 
Dan was er, nog steeds, de verhouding 
van leenman, van de keizerlijke vorst 
tot de Hollandse edelman en "graaf" 
van Brederode. Al waren deze middel
eeuwse feodale verhoudingen op den 
duur aan de tijd ontgroeid, het zou 
nog tot de Vrede van Munster in 1648 
duren eer aan het leenheerschap van 
de Habsburgers over de lage landen 
een einde kwam. 

Dat Reinoud een en andermaal ten strij
de werd opgeroepen, was in feite dus 
een normale zaak. Het was al eens eer
der gebeurd, namelijk in 1543 toen 
Reinoud zijn aandeel moest leveren in 
de onderwerping van Gelre, maar dat 
is een geheel ander verhaal. 
In dit jaar was hij overigens als 
vooraanstaand Nederlands edelman 
benoemd tot bevelhebber van het 
Hollands-Utrechtse legen, zulks als 
opvolger van de in 1544 gesneuvelde 



Oranjeprins René van Châlons. 
Ovenigens moet men zich geen al te 
ovendreven voonstelling maken van 
deze functie. Van een algemeen Hol
lands legen, betaald doon de staat, 
was geen spnake. De krijgsmacht be
stond in die dagen uit troepen huur
lingen uit eigen gewesten en andene 
landen. Enige orde bestond er al wel 
sinds doon de Bourgondische vonsten , 
beginnende met Kanel de Stoute, zoge
naamde "benden van ordonnantie" in 
stand werden gehouden, legergroepen 
die ook in vredestijd beschikbaar 
waren. Deze gnoepen, vermeerderd met 
grote aantallen huunsoldaten uit Hol
land en den vreemde, vormden de le
genmacht waarover Reinoud het bevel 
voerde en die geheel ter beschikking 
stond van de keizer. Deze betaalde 
de kosten ten dele met Spaanse munt, 
ten dele via aanslagen op de kas van 
de Staten van vooral Holland en 
Utnecht. 

Zoals eender gebeurd was, zal de land
voogdes Maria aan Reinoud in het voor
jaar van 1553 een schriftelijk bevel 
gezonden hebben tot aanneming van een 
aantal vendels voetknechten van 2000 
hoofden, bestemd voor de veldtocht 
naar noord-Frankrijk. 
Ook nitmeester Molenbays heeft een le
gergroep verzameld en onder zijn bevel 
gesteld; zijn uit cavallerie bestaande 
afdeling was gelegerd in en rond een 
klein donpje ten noorden van Terwanen. 
Reinouds leger lag ten noord-westen 
van de stad, op en achter een heuvel. 
De stad viel op 20 juni in Spaanse 
handen en werd grondig verwoest. Dit 
was het laatste praktische optreden 
van Reinoud in een oorlogssituatie. 
Zonder twijfel was Karel V uitermate 
tevreden over dit resultaat en hij zal 
dit wel aan zijn bevelhebbers van het 
beleg hebben laten blijken. 
Zo belastte hij een maand later, op 
20 juli, Reinoud met het gezag over 
10 vendels knechten, totaal ongeveer 
2000 man, met de nang van overste en 
kolonel. Uit deze functie verkreeg 
Reinoud, behalve de eer en het aan
zien, ook financiële inkomsten. 
Reinoud stierf drie jaar daarna, in
middels nog bevonderd tot deken van de 
Orde van het Gulden Vlies, waarvan hij 
in 1531 tot lid was benoemd. 

De houtsnede 

De uit vier bladen bestaande houtsnede, 

Allegorie van de vergankelijkheid 
Houtsnede door Jan Ewoutsz. naar 
Cornelis Anthonisz., 1537 
Amsterdam, Rijksmuseum 
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totaal 55 x 71 cm groot, is vervaar
digd door de Amsterdamse schilder en 
graveur Cornelis Anthoniszoon. Hij is 
voor de historiemmnende Amsterdammers 
geen onbekende. Toen immers in het be
gin van de zestiende eeuw de stad aan 
de Amstel tot rijke volwassenheid was 
gekomen, achtten de vroede vaderen de 
tijd gekomen om hun "Schiprijk Amster
dam" in vogelvlucht-perspectief te 
laten vereeuwigen, zowel in glanzende 
olieverf als in houtsnede. Cornelis 
Anthoniszoon, die leefde van omstreeks 
1499 tot omstreeks 1554, voerde deze 
opdracht nauwgezet en met kunstzin uit. 
Onschatbaar is ook de grote serie 
prenten die hij maakte van tal van be
langrijke personen van zijn tijd, waar
bij onze Reinoud natuurlijk niet ont
breekt . 

Zijn houtsnede "Belegh van Terwaen" 
ontstond in 1553 en is doon hem "ge-
contenfeyt na't leven". Hij is dus ter 
plekke getuige geweest van het beleg 
en heeft, zo mogen we veronderstellen, 
schetsen gemaakt die hij meteen of 
later in zijn atelier tot de houtsnede 
heeft verwerkt. Een oorlogscorrespon
dent dus, niet met de pen of camera 
maar met de tekenstift, zoals later 
Willem van der Velde dat ook zou doen, 



Het beleg van Terwanen 
Houtsnede door Cornelis Anthonisz. , 
1553 
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ter zee. Ai eender was Cornelis Antho-
niszoon op neis geweest, namelijk in 
1541, toen hij Kanel V vengezelde op 
diens knijgtocht tegen de Tunken in 
Algiens. 
Op de pnent ligt middenboven de ommuur
de stad Tenwanen. Volgens aanduidingen 
ligt het zuiden bovenaan op de pnent, 
zodat blijkt dat de stad in hoofdzaak 
vanuit het noonden belegend is. Als 
titel draagt de pnent de tekst "Dit 
is het beleen van Tenwaen, gheconter-
feyt nat dieven". Op venschillende 
plaatsen zijn nechthoekige vlakken 
uitgespaand, kennelijk met de bedoe
ling aan te geven welke legenkampen 
zijn afgebeeld. Bij het middelste kamp 
staat "Grave de espijnois" venmeid, 
de Spaanse afdeling dus. Voon een gnote 
legertent met (onhenkenbaan) wapen 
staat de Spaanse veldheer. Wie dit is, 

kon niet achtenhaald worden. 
Rechtsonden staat venmeid "hien leijt 
het gnoete nuiter leeghere v(an) mijn 
heen va(n) mole(n)bays rijtmeester". 
Volgens de weergegeven kenktonen was 
dit legenonderdeel, allen ruiters, 
ingekwantiend in en om een nabij ge
legen donpje . 
Rechts in het noord-westen bevindt zich 
de legengnoep van Reinoud van Brede-
rode. Erbij staat vermeld: "Dit is 
het neederlantsche ieeghen mijen heer 
van bnedenno Capijteyn". Op de twee 
gnote tenten is het wapen van de 
Brederodes aangebracht, beide zonden 
de doon karel V voorgeschreven banen-
steel. We mogen aannemen dat deze 
banensteel alleen op de pnent ont
breekt, gezien de nogal tunbulente 
voongeschiedenis van de samenstelling 
van Reinouds wapen. 
Reinoud, fraai gekleed, zestig jaar 
oud reeds, loopt in gezelschap van 
een page en drie dienaren naar zijn 
tent, waar in de ingang een vrouw op 
hem wacht. Wie die vrouw is, kunnen 
we slechts gissen. Zijn vnouw Phi-



lipotte was in 1536 al overleden, 
en zijn latere "bijzit" Katharina 
van Holten is het zeker niet ge
weest. Blijft over een dame van goed 
gedrag, aangewonven voor het leger en 
van voldoende niveau om Reinoud de 
zong van de knijg te doen vengeten, 
respectievelijk slechts een vrouw 
die de tent en zo schoon moest hou
den. 

Het legerkamp van Reinoud ligt tegen 
een heuvel waanop de nesten van een 
kasteel te zien zijn. In de onder
scheidene legerkampen komt dezelfde 
soort vlaggen en vaandels voor, name
lijk met de Bourgondische diagonaal 
gekruiste banen. 
Cornells Anthoniszoon heeft goed om 
zich heen gekeken tijdens zijn ver
blijf in het legerkamp. De prent zit 
vol met allerhand kleine tafereeltjes 
zoals oefenende ruiters, een boeren-
kar met paard, vechtende soldaten, 
schietende kanonnen, een tent plus 
vat wijn plus vrouw erbij, een etens-
kraam, belegeringswerktuigen, een 
vrouw op weg met waterkruiken, paar
den onder een afdak enz. enz. 
Ook de vijand ontbreekt niet. Van 
achter de heuvels aan de horizon komen 
de Fransen in groten getale aanstor
men, zonder resultaat, zoals we nu 
weten. 

J.H. Verhoog 
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Bedelaars in het land van Vianen 

Vóór de Reformatie werden in geldnood 
venkerende mensen geholpen door een 
paar mensen uit het kenkbestuur, die 
de speciale naam Heilige Geestmeesters 
droegen. Na de Reformatie wenden de 
katholieke anmen geholpen doon de Hei
lige Geestmeestens en de protestant
se armen doon de diakenen. Na omstreeks 
1580 werden de armen, die niet tot een 
kenk behoorden, geholpen doon een paan 
leden uit het gemeentebestuun, ge
naamd armmeesters. 
Het volk sprak van "tnekken van de 
Kleine Anmen" als men gesteund werd 
door de diakenen; en "trekken van de 
Gnote Armen" als men gesteund werd door 
de anmmeesters. 
Was er voor de arbeidende stand in 
sommige tijden weinig of geen wenk en 
de kenk anm, dan waren de factoren 
voor zwerven, landlopen, bedelen, 
stnopen en stelen uiterst gunstig. 
De archieven van het Land van Vianen 
levenen af en toe bewijzen op dat de 
"overigheid" (= overheid) iets tegen 
deze misstand tnachtte te doen. Hoe 
verder we in de tijd tenuggaan, hoe 
wreder de inhoud van de "placcaten" 
er tegen is. 
Het oudste placcaat, dat over dit 
ondenwenp in het archief van de Viaan-
se Kamer van Justitie te vinden is, 
dateert van 23 augustus 1535: "... 
alsoe wij (= Reinoud van Brederode) 
verstaen dat dagelix bijnnen onser 
steden ende landen van Vijanen en van 
den Ameijde groot gebreck valt van 
bedelaens, door allen onsen landen te 
gaen bedelen ende bijsondere in allen 
feesten van gilden, bruyloften ofte 
kermissen, neijttegenstaende dat sij 
gesont ende machtich sijn huens 
lichaems ende huer cost ende broot 
well wynnen moeten ... waeromme wij 
ordonnieren ende bevelen onsen offi
cieren ende justicieren, dat men van 
nu voertaen sulcke bedelaers vanghe 

Het volgende stuk, dat in het archief 
van de Viaanse Kamer van Justitie te 
vinden is, dateent van 29 juni 1555. 
Reinoud van Brederode liet bekend 
maken dat de toegang in het Land van 
Vianen en Ameide - dus ook Lexmond, 
Hei- en Boeicop, Meerkerk en Tien
hoven - voon landlopers en bedelaars 
was verboden. Dnossaand en schouten 
knegen opdnacht ze op te pakken en 


