
Rebellen in 1572 te Oosterhout en te

Etten gevangen genomen, binnen Breda verhoord

en terechtgesteld

door

PATER PLACIDUS O.M. Cap.

Aan de opstand (rebellie) der Nederlanden (Nederland en
Belgie) tegen het Spaanse gezag, die door het optreden der Wa~
tergeuzen tot uitbarsting kwam, was een langdurig proces voor~

afgegaan. Zó diep, zó hardnekkig was deze volksbeweging, zó
langdurig het verzet dat het uitgroeide tot een opstand, die nu
nog de Tachtigjarige Oorlog wordt genoemd. Zelfs met inspan~

ning van alle krachten, had de Spaanse wereldmacht deze opstand
niet kunnen bedwingen. Aan deze revolutie in de Nederlanden
was enige tijd tevoren een revolutionnaire volksbeweging in Schot~

land en in Frankrijk vooral door Calvinisten geleid, voorafgegaan.
En gelijk daar, lagen óók in de Nederlanden oorzaken van gods~

dienstige, staatkundige, economische en vooral van sociale aard
aan deze volksbeweging ten grondslag. Hierdoor werden in de
Nederlanden een groot aantal opstandelingen gekweekt, rebellen.
zoals ze in de correspondentie van Spaanse zijde genoemd werden.
En ná de val van Den Briel in 1572. werd voor deze rebellen West
Brabant. n.l. het Land van Breda en het Markiezaat van Bergen
op Zoom een zeer belangrijk terrein van aktie, in de strijd tegen
het Spaanse leger. Deze bijdrage zal slechts een klein gedeelte
van die strijd der rebellen in West Brabant belichten.
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I

H et leger der Watergeuzen of rebellen

De Nederlanden werden in de 16e eeuw tenvolle dienstbaar
gemaakt aan de Habsburgse wereldpolitiek; eerst onder de Duitse
keizers Maximiliaan I en Karel V, en daarna onder de Spaanse
koning Philips II. De Nederlanders hadden zeer tegen hun zin
heel die tijd de zware lasten van verscheidene oorlogen mede ge~

dragen. Want méér dan andere landen van Europa, waren ze zeer
rijk door handel, vrachtvaart, visserij, landbouw en industrie. Maar
tengevolge van deze oorlogen en'de onrustige tijden, kwam er een
sterke teruggang in deze welvaart, ontstond er vooral in de steden.
grote armoede en ontevredenheid onder het volk; al geruimen tijd
vóórdat Alva door zijn tyranniek bestuur de opstand in de Neder~

landen kwam losslaan. Daarbij waren vooral in de ZUidelijke Ne~

derlanden in het midden van de 16e eeuw, de gilden die de arbei~

ders moesten beschermen, in verval geraakt; de werknemers waren
daardoor aan de willekeur der kapitalisten van de 16e eeuw over~

geleverd. Sociale. voorzieningen voor de arbeiders die wij kennen,
bestonden toen niet. Lage salarissen. dure tijden en grote werke~

loosheid vormden in de industrie, zeevaart en landbouw een arbei~

dersproletariaat. dat zich één begon te voelen met het groot aantal
bedelaars dat toen in de Nederlanden bestond. 1) Want de maat~

schappelijke verhoudingen werden in de loop der 16e eeuw door
allerlei veranderingen op financieel, commercieel, industrieel en
agrarisch gebied gewijzigd. Er kwam toen een ingrijpende veran~

dering van de welstand in de samenleving. Wie vaste inkomsten
had, werd in deze tijd geruïneerd. Het was een tijd dat de burgerij
de adel verdrong. Vooral ná de vrede van Cateau~Cambrésis

(1559), kwam er een grote werkeloosheid. Vele gedemobiliseerde
soldaten voegden zich bij het arbeidersproletariaat en het leger
van bedelaars. Tegenover de rijkdom van een klein aantal burgers.
stond de armoede en de ellende van de grote massa. Zó zag de
vreemdeling de Nederlandse bevolking van die tijd; zo werd in
1564 bijzondere nadruk gelegd op de slechte arbeiderstoestanden
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te Antwerpen, de grootste handelstad der Nederlanden. De armen~

zorg der Middeleeuwse Kerk, de Tafel van de H. Geest genoemd,
was streng parochieel; deze kon echter de algemene verarming van
het volk, zeker in de steden niet meer aan. Zelfs de stedelijke be~

sturen, die in de 16e eeuw door stichting van aalmoezenierskamers
in de nood trachtten te voorzien, konden daarin maar gedeeltelijk
slagen. Het was vooral uit deze verarmde. werkeloze massa dat de
leiders van de Beeldenstorm, de aanvoerders der Watergeuzen en
ook de Spanjaarden hun vechtmateriaal zouden betrekken. Zó had
men het tevoren in Schotland en Frankrijk gedaan, zó zou men
het ook in de Nederlanden doen. In godsdienstig opzicht was dit
arbeidersproletariaat meestal onwetend en onverschillig. In hun
nood. gaven ze gemakkelijk steun aan de leiders van het Calvinisme
en Anabaptisme (Wederdopers) die een beroep deden op het
volk; ze konden er licht beter op worden. En dat ze zich in 1566
en later voor allerlei excessen tegen kerken en kloosters lieten ge~

bruiken, is minder te verwonderen, omdat al enkele jaren vóór de
Beeldenstorm in 1566, in de Nederlanden kerken en kloosters hier
en daar door het proletariaat waren geplunderd. 2) Behalve bij
de volksklasse, ontstond er ook in de Nederlanden bij de andere
lagen der bevolking onrust en verzet. De ontwikkelden en ver~

mogenden, tot wie de bestuurders van steden en gewesten behoor-
den, kwamen in verzet tegen de beknotting van hun regeringsin~

vloed. En dit bereikte zijn hoogtepunt onder Alva, die de centrale
Bourgondisch~Habsburgse regeringspolitiek met voorbijzien der
privilegies straf doorzette. Tevergeefs deden ze bij de ijzeren her~

tog beroep op de oude privilegies, die ze niet alleen wilden vasthou~

den, maar ook met name in de vergaderingen van de Staten der
gewesten en van de Generale Staten wilden uitbreiden. De privile~

gies, dat was de vrijheid waarvoor óók zij de strijd tegen Alva op~

namen. Deze leidende klassen waren eveneens geërgerd over de
misbruiken in de Katholieke Kerk: hare macht en haar rijkdom
wekten wrevel en afgunst bij de regenten van steden en gewesten.
Maar vooral de verarmde adel in de Nederlanden liet, gelijk de
adel in Schotland en Frankrijk, een begerig oog vallen op de goe~
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deren van kerken en kloosters. Deze groepen waren onverschillig
tegenover de Katholieke godsdienst; velen waren er van vervreemd,
anticlericaal kan men zeggen. Ze volgden daarom gemakkelijk de
leiders van het Calvinisme in de strijd tegen Spanje; hetgeen ech~

ter nog niet zeggen wil dat ze allen overtuigde aanhangers werden
van de Calvinistische leer. Wel waren ze voorstanders van ver~

draagzaamheid en godsdienstvrijheid; daarom waren ze in verzet
tegen de plakkaten, wier toepassing de uitroeiing van de ketterij
beoogde.

Zowel met het arbeidersproletariaat als met de regenten die de
leiding hadden in de steden en gewesten, zocht een andere groep
kontakt, die in haar verzet tegen Alva wraakzuchtiger en feller was
dan de voorgenoemde groepen in het Nederlandse volk, de eigen~

lijke Geuzen. Ze waren gevlucht voor Alva, en daarna om hun ver~

zet of hun geloof gevonnist door de Raad van Beroerten. Van alles
beroofd, zwierven ze rond als zeerovers, als militair, en zochten al~

dus buit en carrière te maken. Tot de Geuzen behoorden vele
leden van de verarmde adel der Nederlanden. Los van
zeden en vervreemd van de Katholieke godsdienst, sloten ze zich
gemakkelijk aan bij de nieuwe leer; temeer omdat het ook een
goede gelegenheid bood, om zich op een gemakkelijke manier met
het goed van kerken en kloosters te verrijken. Aan de Katholieke
Kerk gaven ze de schuld van alle rampen die over het land waren
gekomen. Deze edelen stonden als militair klaar, om de revolutie
op staatkundig en godsdienstig gebied, krachtdadig en met alle mid~

delen in de Nederlanden door te zetten. Fruin gaf nog deze karak~

teristiek van deze groep Watergeuzen: "Zij hadden niet op zijn (de
Prins van Oranje) verlof gewacht, om aan het roven te gaan. Op
het voorbeeld der Franse (calvinistische) muitelingen uit de haven~

stad La Rochelle, hadden zich een aantal Nederlanders en ballin~

gen van allerlei rang en stand tot de zeeroof begeven. Geen
bedrijf dat hun beter aanstond, of beter van de hand ging. Immers
aan roekeloze moed ontbrak het hun niet, wel aan tucht en beleid
Met zelfverloochening mee te werken tot een grootse onderneming.
waarvan het plan door een ander beraamd hun slechts gedeeltelijk
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bekend was, daartoe waren de meeste edelen van het compromis
niet in staat. Maar op eigen hand de vijand te lijf gaan, over het
geleden onrecht wraak nemen, de schade van de verbeurdverklaring
hunner goederen te verhalen op hen die uit toegenegenheid of uit
lafheid met de vijand heulden; daarbij den teugel vieren aan hollende
hartstochten, aan de wreedheid en de ontucht, en dat alles onder
het deksel van vaderlandsliefde en geloofsijver daartoe lokten hen
de omstandigheden uit". 3) Zowel Bos~ als Watergeuzen waren
gerecruteerd uit een menigte ballingen, rebellen, verdachten, die~

ven en avonturiers; daarbij voegden zich de gevluchte Calvinisten
uit de havenstad La Rochelle en vooral uit het Luikerland, wier
aangeboren neiging tot extremisme zich uitvierde in een revolu~

tionnair fanatisme. En deze vonden gemakkelijk aanhang bij de
werkeloze zeelieden van Holland en Zeeland en bij de arbeiders in
Wallonië. 4)

De eigenlijke leiders van deze revolutie op godsdienstig en
staatkundig gebied vormden een derde groep, de meest principiële
teg,enstanders van de Katholieke Kerk en de Spaanse regering, de
overtuigde en radicale Calvinisten. Kwam de Prins van Oranje op
voor godsdienstvrijheid voor iedereen, die radicale Calvinisten
wilden de alleenheerschappij van het Calvinisme. Daarnaast mocht
geen enkele, zelfs geen Lutherse Kerk bestaan. Ook de staat moest
onderworpen zijn aan de Calvinistische Kerk. Vóór alles moest de
Katholieke Kerk worden vernietigd. En ze wilden dat met geweld
bereiken. Daarom was het Verbond der Edelen voor hen een wel~

kome bondgenoot. 5)
Zo was het omstreeks 1570, toen de Nederlanden al enige

jaren het harde bestuur van Alva hadden gedragen, wel een zeer
slechte tijd, zwaar geladen van dreigende rampen. Daarbij "was
aan Alva de tragiek niet bespaard, dat aan hem die zoveel haat
kweekte~doordat hij met ijver, talent en hardheid de overwinning
van zijn Kerk en Vorst nastreefde -- óók nog verweten werd
waaraan hij geen schuld had, nl. de watersnoden, de toenemende
concurrentie van de Engelse industrie, de stilstand van de handel
in de Sont (Oostzeelanden ) en de bemoeilijking van de scheep~
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vaart door de Watergeuzen". 6) Op 1 April 1572 bij de bezetting
van Den Briel, werd deze spanning plotseling gebroken; in alle
hevigheid barstte de opstand los.

II.

De gevangenneming van rebellen te Oosterhout

Oosterhout maakte in 1572 voor de tweede maal kennis met
de Watergeuzen. Ditmaal was het met een groep Watergeuzen
of rebellen, die in de maand November van het eiland van Klun~

dert gevlucht waren, toen de Spaanse troepen van Mondragon tot
de aanval overgingen.

Nadat Lenaert van Boischot, schout te Oosterhout en kaste~

lein van huize te Strijen, op 7 Augustus 1572 was gevangen ge~

nomen, liep de vesting Breda van die zijde groot gevaar. Daarom
greep niet alleen Tseraerts, drossaard van Stad en Land van Breda,
maar meer nog Estournel, waarnemend militair gouverneur van
Breda. onmiddellijk krachtig in, om deze zwakke plek in de verde~

diging van Breda te versterken. Hij stelde Gielis Duffele. een
edelman uit Leuven, tot waarnemend schout van Oosterhout aan.
Te Leuven had Gielis Duffele al verscheidene jaren een magi~

straatsambt bekleed; nu deed hij dienst als Spaans officier op het
kasteel te Breda. Hij was daar reeds werkzaam onder de militaire
gouverneur Quaderebbe, die ook uit Leuven afkomstig was; als
meyer van Leuven had Quaderebbe in het voorjaar van 1566 nog
een bezoek aan Breda gebracht. Nadat deze in Juni 1572 te Dor~

drecht door de Watergeuzen was gevangen genomen, werd Estour~

nel, heer van St. Remy, waarnemend militair gouverneur van Breda.
Toen Mondragon de aanval op het eiland van Klundert deed, had
DuffeIe, de waarnemende schout van Oosterhout, een aantal sol~

daten uit het garnizoen van Breda ter zijner beschikking; ze waren
gelegerd op het kasteel of huize te Strijen. Toch was Duffele door
Alva nog niet tot kastelein van huize te Strijen benoemd. 7)
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In de nacht van 28 op 29 November 1572, in St. Andriesnach.:
zoals één der rebellen bij het verhoor later verklaarde (wellicht
op de vigiliedag die het feest van St. Andreas apostel op 30 Nov.
voorafgaat), had de aanval op het eiland van Klundert plaats.
Reeds op de nadering van de gevreesde troepen van Mondragon
onder kapitein Haro. sloegen de Watergeuzen op de vlucht. Het
grootste deel kon op de schepen ontkomen; maar een klein gedeelte
moest op 't land achterblijven. en trachtte over Moerdijk, Zwaluwe.
Made. Geertruidenberg en Oosterhout. Dordrecht en Gorkum te
bereiken. 8) Tseraerts de drossaard gaf aan alle schouten in het
Land van Breda, bevel om de vluchtende rebellen gevangen te ne~

men. Te Oosterhout was schout Duffele nog meer dan elders op
zijn hoede: deze plaats toch liep meer dan andere gevaar. En dit
was geen overdreven zorg, want 30 à 40 rebellen trokken naar
Oosterhout; onmiddellijk werd in de grote toren van de St. Jans~

kerk de alarmklok geluid. De rebellen werden te Oosterhout door
Duffele met zijn soldaten opgevangen. Hij zelf ontrukte één hunner
een haakbus en sloeg een ander tegen de grond. Geholpen door
een aantal moedige inwoners van Oosterhout, werden 20 rebellen
gevangen genomen. Ze werden voorlopig in huize te Strijen ge~

vangen gezet.
De twintig gevangenen werden van Spaanse zijde als rebel~

len tegen het gezag van de koning van Spanje beschouwd; en op ,
rebellen werd in de heftigste periode van de opstand gewoonlijk
de doodstraf toegepast. Dit werd dan van de kant der Geuzen met
dezelfde straf aan Spaanse gevangenen beantwoord. Vanaf 1573
en in latere jaren begon men echter hoe langer hoe meer rantsoen
of losgeld voor invrijheidsstelling der gevangenen te eisen; even~

eens stelde men uitwisseling van gelijkwaardige gevangenen voor.
Ook liet men de krijgsgevangenen dwangarbeid -- in het begin
opzending naar de geleien -- verrichten. 9)

De rebellen zijn maar korte tijd te Oosterhout gebleven. Zowel
de drossaard Tseraerts als Estournel, de waarnemende militaire
gouverneur van Breda, hadden Alva terstond op de hoogte ge~

bracht van de gevangenneming der twintig rebellen. Estournel
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deelde Alva tevens mede, dat hij ze onmiddellijk naar Breda zou
laten overbrengen. Hij vroeg ook aan Alva of ze ter dood moesten
gebracht worden, en welke doodstraf ze moesten ondergaan.

Te Breda werden de rebellen in de Gevangentoren, die aan
het einde der Molenstraat stond, ingesloten. Deze gevangenis
maakte in de Middeleeuwen deel uit van de stadsmuren, waarmede
Jan I van Polanen Breda in het midden der He eeuw had omgeven.
Tussen de jaren 1530-1540 werden deze stadsmuren grotendeels
afgebroken; Graaf Hendrik van Nassau, heer van Breda, had zijn
stad tevoren van moderne vestingwerken (aarden wallen) laten
voorzien. De Gevangentoren liet men echter staan; deze bleef als
gevangenis dienst doen. De cipier was voor de bewaking en ver~

zorging der gevangenen verantwoordelijk. In de Middeleeuwen
werd deze in Breda ook "steenwaarder" genoemd; aldus genoemd
naar het woord steen. dat toen ook kasteel of gevangenis beteken~

de. De gevangenen moesten zelf voor de verteringskosten betalen.
Zo gaf de infante Isabella op 12 Juni 1630 aan Balançon, de
Spaanse militaire gouverneur van Breda, bevel, om Jan Huyghen
(of Hinghe) van Tuylen en Cornelis Cornelisz van Oversaen in
Buycksloot, zonder losgeld uit de gevangenis te Breda vrij te laten;
alleen de verteringskosten in de gevangenis gemaakt, hadden ze
te betalen. 10) Werden gevangenen in die tijd met een bewaker
in een herberg (hotel) geïnterneerd, dan hadden zij de verterings~

kosten en het logies voor zich en de bewaker te betalen. In de be~

taling der verteringskosten door de twintig rebellen in de Gevan
gentoren te Breda gemaakt, zou echter op een andere wijze worden
voorzien.

III

Het verhoor van de rebellen te Breda.

Nog vóór men de beslissing van Alva omtrent het lot der ge~

vangenen had vernomen, waren ze, onmiddellijk ná aankomst te
Breda, aan een verhoor onderworpen. De commissie die het on~
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derzoek leidde, had echter een bijzonder karakter. Voorzitter was
Tseraerts, drossaard van Stad en Land van Breda, die voor de
veiligheid en het recht in geheel zijn gebied had te waken. Hij werd
bijgestaan door twee leden der schepenbank van Oosterhout. Jan~

nen Reysen en Aerdt Janss. Stappaerts. Jan Mattheeuss de Wilde
uit Breda fungeerde als "clere van den bloede", d.L griffier van
een rechtscollege voor lijfstraffelijke rechtspleging. De schepenen
van Oosterhout liet men deel uitmaken van de commissie van on~

derzoek, omdat de rebellen op het gebied der vrijheid Oosterhout
waren gevangen genomen. Maar hierdoor werden de rechten van
de vrijheid maar gedeeltelijk erkend. Want de vrijheid Oosterhout
had het hoge gerecht, d.i. ze had het recht om misdadigers, op haar
gebied gevangen genomen, daar ter plaatse te verhoren, door de
schepenbank van Oosterhout het vonnis te laten uitspreken, en
door de schout van Oosterhout het vonnis, al was het de doodstraf,
dáár te laten uitvoeren. Nog verder dan Tseraerts ging later Roe~

lof van Staekenbroeck, die in de naam van de Prins van Oranje
het drossaardambt uitoefende in Stad en Land van Breda. Hij zag
de rechten der vrijheid Oosterhout geheel over het hoofd. Hij liet
te Oosterhout twee personen gevangennemen en naar Breda over~

brengen. Buiten de magistraat van Oosterhout om, werden ze te
Breda verhoord en gevonnist. Op 21 Februari 1581 tekende de
magistraat van Oosterhout krachtig protest aan tegen de schen~

ding der privilegies van de vrijheid Oosterhout. De drossaard Van
Staeckenbroeck verklaarde daarop, dat dit vanwege de Prins van
Oranje was bevolen; en indien de bijzondere tijdsomstandigheden
daartoe noodzaakten, dat verder weer zou gebeuren, zonder pre~

judicie (afbreuk) van de privilegies die de vrijheid Oosterhout
heeft en behoudt. 11) Het noodrecht is dus geen vinding van onze
tijd; in de 16e eeuw werd het reeds naar omstandigheden toege~

past.
De groep van twintig gevangen rebellen behoorde tot het ven~

del (of compagnie) dat in de zomer van 1572 door Willem van
Lit was opgericht. Van Lit was te Grave geboren en woonde in
1572 te Dordrecht. Hier dreef hij een aanzienlijke houthandel. Als
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geuzenkapitein ronselde hij op de gewone manier van die tijd zijn
soldaten, en wel in zijn geboortestreek, n1. het Land van Raven
stein. Tot dit gebied behoorden behalve het stadje Ravenstein, nog
een aantal dorpen, o.a. Uden, Herpen, Zeeland, Boekel, Volket
Reek, Schayk. Het Land van Ravenstein vormde een enclave in
het hertogdom Brabant. Het heeft in de loop der eeuwen lands~

heren van verscheidene families gekend, vóórdat het tijdens de
Franse Revolutie voorgoed met de provincie Brabant werd ver~

enigd. Van 1347~1604 behoorde het Land van Ravenstein aan de
hertogen van Kleef; en van 1527~ 1592 was hertog, Willem van
Kleef heer van het Land van Ravenstein. 12) Dit gebied van her~

tog Willem was in 1572 een neutraal gebied; het werd een toe~

vluchtsoord voor de velen, die bij de komst en tijdens het bestuur
van Alva zich bedreigd gevoelden. Want hertog Willem van Kleef
was de zaak van de opstand niet ongenegen. Hij liet niet alleen
alle gezindten in zijn gebied toe, maar was ook meermalen bemid~

delaar tussen de Prins van Oranje en de Duitse vorsten. Ook een
duidelijk bewijs hiervoor was wel, dat hij het ronselen van soldaten
voor de Geuzen in zijn gebied toeliet.

Willem van Lit wierf zijn soldaten zoals gebruikelijk was.
Vergezeld van een trommelslager en een trompetter, trok hij rond
om geschikte mannen voor het dienstnemen op te roepen; de vrij~

willigers werden dan gemonsterd. Waren ze aangenomen op een
soldij en met hoop op buit, dan ontvingen ze een handgeld, werden
ingedeeld en vertrokken met de kapitein die hen geronseld had. 13)

De trommelslager, die bij de werving aan Willem van Lit zeer
waarschijnlijk zijn diensten heeft bewezen, was Gijsbrecht Hermans
uit Wamel bij Tiel gelegen, afkomstig. Hij was 25 of 26 jaren
oud en kuiper van zijn ambacht. Hij werd ook te Oosterhout ge
vangen genomen, en deelde tijdens het verhoor verscheidene bij
zonderheden mede aangaande het vendel van de geuzenkapitein
Van Lit. Deze bracht eerst zijn vendel bijeen bij het stadje Raven~

stein, en verder nog op andere plaatsen, waar hij soldaten kon
werven o.a. te Uden. Tenslotte voerde hij zijn vendel naar Dor~

drecht, en verder naar Heynekensoord. Vandaar bracht hij het naar
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het eiland van Klundert, waarop Klundert, Fijnaart en Ruygenhil
met het fort Noordam gelegen waren. Het was door een brede
stroom, de Dintel, de Mooije Keene en Roovaart, van het vas~

teland van West Brabant gescheiden. Op dit eiland waren o.a.
grote graanvoorraden bijeengebracht, die de rebellen op het eiland
en in West Brabant geplunderd hadden. Hier werd ook Willem
van Lit als kapitein van zijn vendel afgedankt; zijn opvolger als
kapitein was jhr. Jan van Hoorne, bastaard van Boxtel genoemd.
Van Lit bleef echter als zijn luitenant dienst doen. 14)

Wie was deze jhr. Jan van Hoorne bastaard van Boxtel? Er
was in 1572 nog een jhr. Jan van Hoorne baron van Boxtel en
Bossigny, en heer van Batenburg. Deze woonde in Breda onder
leiding van de Prins van Oranje de conferentie der edelen bij,
was één der eerste ondertekenaars van het Verbond der Edelen,
en bood in 1566 aan de landvoogdes Margaretha van Parma mede
het smeekschrift der edelen aan. Op 29 Sept. 1567 schreef jhr.
Jan van Hoorne aan de Prins van Oranje, dat hij het gebied van
de koning van Spanje verliet, en uitweek naar het land van de her~

tog van Kleef. En op 8 Juli 1572 berichtte de Prins van Oranje
aan zijn broer Lodewijk van Nassau, dat hij "de heer Van Boux~

tel" 15) tot gouverneur van Dordrecht had benoemd. Behalve op
deze gronden, achtte Te Water het nog om ándere redenen in
strijd 16), met hetgeen Hooft en Bor 17) en ook Balen mede~

delen, nl. dat niet jhr. Jan maar jhr. Maximiliaan van Hoorne door
de Prins van Oranje in 1572 tot gouverneur van Dordrecht werd
benoemd. 18) Behalve tot gouverneur van Dordrecht, was jhr. Jan
van Hoorne ook benoemd tot superintendent der graafschappen
Buren, Leerdam, van het Land van Breda, van Ysselsteyn, met
de bedoeling deze gebieden te veroveren en te besturen. Uit de
verhoren der rebellen staat echter vast dat een jhr. Jan van Hoorne
bastaard van Boxtel genoemd, gewoon kapitein was van een geu~

zenvendel dat op het eiland van Klundert lag. VVaarschijnlijk was
hij een onwettige zoon van één der familieleden van het adellijk
geslacht Van Hoorne.

Het vendel dat omstreeks driehonderd manschappen telde
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(volgens anderen vij fhonderd), lag twee en een halve maand op
het eiland van Klundert onder kapitein Van Lit; dan werd het
door kapitein Van Hoorne naar Dordrecht overgebracht. Het plan
was zoals vermeld werd, om het bij de aanval op Schoonhoven te
gebruiken. Maar nauwelijks was dit vendel vertrokken, of het
werd door toedoen van Geryt t' Sas vorster (gerechtsdienaar van
de schout) van Klundert weer naar het eiland van Klundert terug~

gezonden. Deze vorster oefende dáár in deze omstandigheden wel
een grote invloed uit. Het vendel lag gedeeltelijk op Klundert, een
ander gedeelte te Fijnaart en een ander deel op Ruygenhil. Het
had ook drie bewapende schepen ter beschikking; één daarvan
lag de Roodevaart en de twee andere dienden om het veer van
Fijnaart te bewaken. Bij dit vendel waren ook nog negen rotknech~

ten (soldaten) ingedeeld die behoorden tot het kaas~ en brood~

vendel uit Strijen; door omstandigheden was het verhinderd om
met al zijn manschappen het eiland van Klundert te hulp te komen.
Het geuzenvendel had op dit eiland een zeer geschikt uitgangs~

punt voor aanvallen en plunderingen in West Brabant; het moest
ook de graanvoorraden bewaken, die vandaar naar Dordrecht en
andere plaatsen van Holland werden gevoerd. om de strijdkrach
ten der geuzen te voorzien.

De namen der twintig gevangenen die in het procesverbaal
van het verhoor en in de rekeningen voorkomen, stemmen afgezien
van verschil in schrijfwijze, in hoofdzaak overeen. Deze rebellen~

groep is als een greep uit het geuzenvendel te beschouwen, als
een steekproef om het geuzenleger naar de elementen waaruit het
was samengesteld, enigszins te karakteriseren. De leeftijd der re~

bellen lag tussen de twintig en zes en dertig jaren. Er waren geen
officieren bij deze gevangenen, doch slechts minderen. Het waren
ambachtslieden, landarbeiders, dijkwerkers, mensen uit verschil~

lende lagen der maatschappij. door de geuzenkapitein Van Lit in
de strijd tegen Spanje geronseld. Ze kwamen uit verschillende
streken der Nederlanden, zowel uit het Noorden als uit het Zuiden.

De eerste die in verhoor werd genomen, was de trommelslager
Gijsbrecht Hermans uit Wamel, die reeds genoemd werd. Verder
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Cornelis Henricxsone van Nieuwenhoven bij Brielle. omstreeks 27
jaren oud; hij was landarbeider. Willem Adriaenssen van Esch
(Esschen) onder Roosendaal. geboren toen Maarten van Rossum
in het Land van Breda viel (1542); zijn vader was landbouwer. Hij
was piper (trompetter) van het vendel van kapitein Van Lit. Le~

naert Adriaenssen van Zeeland; hij was afkomstig uit Mijnsheeren~

land. uit een dorp Moerkerk genoemd. Hij was omstreeks 23 jaren
oud, en landarbeider van beroep. Hendrick Claessen, ook Cleyssen
genoemd. uit Sprundel, omstreeks 22 jaren en landarbeider van
beroep. Wouter Corstensse van Deel (of Deyl) tussen Bommel
en Tiel gelegen; hij was omtrent 21 jaren. Jan Adriaenssen van
Fijnaart (Findert) bijgenaamd Treurtniet. 29 jaren oud; hij was
dijkwerker van beroep en één der rotmeesters van het vendel.
Geryt Godertssone. uit Reek (Land van Ravenstein) bij Grave;
hij was omtrent 30 jaren oud en landarbeider. Jan Janssen van
Haren bij Den Bosch; een brouwer van zijn ambacht. Adriaen
Roelen van Stuivesant bij Oosterhout; hij was omtrent 28 jaren
oud en zoon van een landbouwer. Hendrick Adriaenssen van Etten,
omtrent 25 jaren; hij was een smid van zijn ambacht. Adraen Lam~

brechts van Bergeyck omtrent 20 jaren oud; hij was linnenwever.
Zijn vader heette Lambrecht van Hoochten. Quirijn Granssen uit
Saftinge (Vlaanderen). Anthonis Rombouts uit Antwerpen. oud
24 jaren. tuinman van beroep. Jan Aelbrechts uit Helmond, omtrent
23 jaren oud, een wever van zijn ambacht; hij was een zoon van
Aelbrecht Lauwereyssone. Hans Bouwen uit Antwerpen. oud om~

trent 26 jaren, een tuinman. Herman Janssen uit Bol (?) bij Leeu~

warden, oud omtrent 36 jaren, een landarbeider. Adriaen Wouters
van Nieuweland bij Gorkum, omtrent 20 jaren; hij was een zoon
van een landbouwer. Aert Gielissone van Neten uit Leuven, om~

trent 22 jaren oud en schoenmaker van zijn ambacht; zijn vader
verbleef als soldaat in Spaanse dienst op het kasteel van Breda,
ook als schoenmaker. 19)

De rebellen waren op de gewone wijze van die tijd voor de
krijgsdienst geworven. Wat heeft deze lieden gedreven tot dienstr
nemen in het geuzenvendel? Hen lokte zeer zeker aan de soldij en
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de buit die hun in het vooruitzicht was gesteld. Vandaar klaagden
verscheidene gevangenen bij het verhoor, dat ze nooit soldij ont
vangen haddenl In hun omstandigheden moest dit vanzelf leiden
tot brandschatting en plundering der bevolking. Want alleen door
zijn soldij moest de soldaat in al zijn levensbehoeften voorzien.
Deze gevangenen waren zeer waarschijnlijk slachtoffer van de
zware ekonomische en sociale krisis van die tijd, mogelijk waren
het ook avonturiers en recalcitranten; in het dienstnemen zagen
ze een gelegenheid om uit hunne moeilijkheden te geraken. Van
godsdienstige motieven is bij het verhoor niet gebleken. Deze lie
den behoorden waarschijnlijk tot de massa die in grote mate on
wetend was in de godsdienstleer, en onverschillig of antikerkelijk
stond tegenover de geestelijkheid. Dat er onder de gevangenen
overtuigde aanhangers waren van het Calvinisme of Anabaptisme
(Wederdopers ), is niet gebleken bij het verhoor.

IV

De terechtstelling.

Op 4 December 1572 had drossaard Tseraerts het procesver
baal van het verhoor der twintig gevangenen met een begeleidend
schrijven aan Alva ter beoordeling opgezonden. Maar vóórdat deze
hier kennis van had kunnen nemen, gaf hij aan Estournel reeds
op 5 December bevel, om alle gevangenen terstond op te hangen;
tot geen prijs wilde hij hen laten ontsnappen. Op 7 December- her
haalde AIva dat bevel nogmaals aan drossaard Tseraerts. Op ad
vies echter van Estournel, de waarnemende militaire gouverneur
van Breda, en van andere vertrouwde personen, stelde de dros
saard de terechtstelling uit van Geryt Godertss uit Reek, gelegen
in het Land van Ravenstein. Dit was immers neutraal gebied, dat
aan hertog Willem van Kleef behoorde. Enige jaren tevoren im
mers had de schout van 's-Hertogenbosch een zekere Peter Peterss
Caphorie in het Land van Ravenstein gevangen genomen, en in
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de gevangenis van Den Bosch opgesloten. Na een protest van de
hertog van Kleef, gaf Alva op 8 Januari 1568 den schout van Den
Bosch bevel, om deze gevangene zonder meer los te laten. 20) Hier
was echter een gevangene, die op het neutrale gebied van de her~

tog van Kleef, met zijn toelating was geronseld voor het geuzen~

leger. Het was daarom niet te verwachten dat Alva nog langer
met de neutraliteit van het Land van Ravenstein rekening zou hou~

den, nadat hij inzage genomen had van het procesverbaal van het
verhoor dezer gevangenen. Op 17 December gaf de landvoogd
inderdaad aan drossaard Tseraerts bevel, om ook de gevangene
uit Reek ter dood te brengen.

Intussen had op 12 December de terechtstelling van negentien
rebellen plaats gehad. De plaats der terechtstelling was in deze
oorlogstijd het Kasteelplein; op het kasteel zetelde het militaire
Spaanse bestuur. Dáár werd voor de negentien rebellen de galg
opgericht. Daags vóór de terechtstelling werd aan de ter dood ver
oordeelden een maaltijd (galgemaal ) aangeboden. Eén der gees
telijken van de kollegiale kerk stond de gevangenen de gehele
nacht bij, en geleidde hen ook naar de gerechtsplaats; vermoede
lijk Dominicus van der Stappen kapelaan der kollegiale kerk van
Breda, die ook in 1573 deze dienst aan de ter dood veroordeelden
verrichtte. De priester nam met de bewakers ook aan de maaltijd
deel. Behalve de priester, waren nog verscheidene andere personen
bij de terechtstelling betrokken. Op de eerste plaats mr Hans Stee
nendale, ordinaris scherprechter (beul) der stad Breda. Verder
de vier roeidragers (stedelijke politie), "de stadscnape (dienaar
van de schout of van de stad) die de gebedeclocke treckt", tijdens
de tocht naar de gerechtsplaats; de moosmeyer (opzichter der stads
reiniging) en zijn werklieden, die met zijn karren voor het vervoer
der gevangenen naar de gerechtsplaats zorgde, en de begraving
der lijken verrichtte. Een doodvonnis werd op het Kasteelplein
uitgevoerd in tegenwoordigheid van de drossaard of van de schout.
ofwel van hunne stadhouders (plaatsvervangers). Het vonnis, dat
aan de negentien rebellen werd voltrokken, werd uitgevoerd in te
genwoordigheid van Adam van den Keesel, schout van Breda.
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Tevoren werd op de gerechtsplaats door De Wilde "cIerc van den
bloede" het doodvonnis voorgelezen. Daarna werden de negentien
rebellen opgehangen. Op 16 December 1572 werd Lenaert Andries
sen de Zeeldraeyer uit Etten, op het Kasteelplein te Breda opge
hangen. Hij was door de schout van Etten aan de drossaard van
Stad en Land van Breda ter bestraffing overgegeven. Andriessen
was beschuldigd van rebellie tegen de koning van Spanje, en hierop
stond in deze tijd de doodstraf. Etten kon deze zaak zelf niet af
handelen; het beschikte niet over het hoge gerecht. Daarvoor res
sorteerde het onder het hoge gerecht van Breda. En aldus werd
deze gevangene met de twintig rebellen te Breda terechtgesteld.
En op 22 December werd het doodvonnis aan Geryt Godertss uit
Reek voltrokken. De drossaard Tseraerts berichtte aan Alva dat
alle doodvonnissen waren uitgevoerd, en dat alle gevangenen ka
tholiek waren afgestorven.

Het was de gewoonte dat ná de terechtstelling, "van 's Hee
ren wege" op het stadhuis een maaltijd werd bereid. Hieraan na
men de drossaard. schout of hunne stadhouders en schepenen
deel, en ook allen die bij de terechtstelling waren betrokken. Van
deze maaltijd werd echter afgezien; aan de betrokken personen
werd door de rentmeester een geldelijke vergoeding gegeven.

De onkosten van het verblijf der gevangenen in de Gevangen
toren te Breda en van de terechtstelling, werden bestreden uit de
gelden die door de konfiskatie van goederen waren opgebracht
van die personen te Breda, die door de Raad van Beroerten veroor
deeld waren. Daarom diende Jan van Dongen, cipier van de Ge
vangentoren te Breda. bij Willem Willemsz. rentmeester van de
konfiskatien. de rekening in. van de onkosten aan de een en twin
tig gevangenen besteed "voor cersen (kaarsen). hout ende tod
ende voor haer maeltijt doen sij sterven mosten" . Dezelfde rent
meester ontving ook een rekening van Adam van de Keesel. die
als schout van Breda het doodvonnis der een en twintig gevange
nen had ten uitvoer gelegd. 21)

• • •
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De loop van de gebeurtenissen te Oosterhout had bij Alva
grote voldoening gewekt. En Estournel, de waarnemende militaire
gouverneur van Breda, maakte van deze goede stemming gebruik
door er op 7 December 1572 bij Alva op aan te dringen, om Gielis
Duffele die het schoutambt te Oosterhout waarnam en die deze
plaats moedig en met succes verdedigd had, óók tot kastelein te be~

noemen op huize Strijen. Estournel kon indien DuffeIe tot kastelein
benoemd werd, beter met hem samenwerken om de vesting Breda in
de toekomst veilig te stellen: hij beschikte te Oosterhout over sol~

daten uit het garnizoen van Breda. Mondragon echter, die de re~

bellen van het eiland van Klundert had verdreven, wilde met ge~

heel West Brabant, ook Oosterhout veilig stellen en drong daar~

om bij Estournel er op aan, dat zijn soldaten uit huize te Strijen
zouden teruggetrokken worden. Dan zou hij het kasteel door sol~

daten van zijn regiment (tercio) laten bezetten. Op 12 December
1572 waarschuwde Estournel echter Alva daar niet op in te gaan.
Want, zo verklaarde hij, de troepen van Mondragon legden een
zware last op de bewoners van het Land van Breda. De Walen
van het regiment van Mondragon waren bij het arme volk even
gevreesd als de Geuzen. Hij drong er bij Alva op aan, zijn sol~

daten in huize te Strijen te laten; hij wachtte verder de orders van
Alva af. 22)

Of Estournel in zijn pogingen geslaagd is, is niet gebleken,
Zeker is wel dat in 1573 nieuwe oorlogsellende over Oosterhout
is gekomen, en dat in dit jaar troepen van Mondragon in huize te
Strijen gelegerd waren. Hierover zal echter in een volgende bij~

drage gehandeld worden.

BIJLAGE A.

1572 December 4. Procesverbaal van een gerechtelijk verhoor
van twintig rebellen, die te Oosterhout werden gevangen genomen,
met een begeleidend schrijven van Jacques Tseraerts drossaard van
Stad en Land van Breda, dat aan Alva werd opgezonden.
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Monseigneur. r envoie a Votre Excellence les noms et surnoms
des prisonniers en nombre de vingt, estans enfuys de I'ysle de
Clundert, de Fynaert et de Ruygenhil; dont ay adverty a icelle
par ma Iettre de penultime du mois passé; ensemble Ieurs spontains
et voluntaires declarations faictes a moy en presence de deux esche~

vins d'Oisterhout lieu de leurs apprehension, estans soubz Ie dis~

trict de mon office. Sur aucuns interrogations comme Votre Excel~

lence entendra par la mesme Ie IXe ou catalogue susd. nommé
Geeryt Godert dict estre natif d'ung petit villaige, nommé Aen den
Reek, s'estant comme il dict entre la villaige de Schayck et la ville
de Grave terre de Ravesteyn, appartenant au duc de Cleves; et
par ainsy n'estre subject au pays de sa majesté, que ne puis trou~

ver en la carte de Brabant la mesme villaige Aen den Reek. Dict
aussy que auparavant qu'il sest mis en service de rebelles, s'est
tenu avecq sa femme en ung villaige nommé Oeyen, joindant Ra~

vesteyn, et que sa femme y demeure presentement. 11 plaira a Votre
Excellence resouldre sur Ie faict desd. prisonniers et ordonner son
tres noble plaisur. Par mad. dernier journe (?) adverty Votre Ex~

cellence du nombre vingt et ung prisonniers comme a faict aussy
Ie seigneur de St. Remy gouverneur de Breda; ce qu'a este par abus
de ceulx que nous firent Ie rapport du premier. Mais depuis visi~

tans Ie nombre de prisonniers, comme ilz estoyent incontinent après
I'apprehension, faire mener au chateaux dud. Oisterhout, ou ilz
furent mis separement, I'on n'a trouvé que vingt estant, sycomme
L'escoutette d'illecq a rapporte et atteste aud. seign. gouverneur
et a moy. Et ne me sont este delivrez que vingt en tout.

Je supplie très humblement V. Excell.qu'il plaira a icelle avoir
souvenance du seign. Quaderebbe detenu prisonnier et presente~

ment en Dordrecht comme la bruict va icy avecq sa compaigne, et
avoir consideration sur ses feauIx et longtaines services. Atant etc.
De Breda Ie IIIIe de Decembre 1572. Getekend: Jacques Tseraerts
drossart de Breda. In dorso: Au Duc.

Opten yersten Decembris bij mijne heeren den drossaert van
Breda geinterrogeert dese nabescreven persoonen, dewelcke op den
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Clundert, Fijnaert ende Ruygenhille in dienste van de Geusen ge
weest hebben, in presentie van Jannen Reynen ende Aerdt Jan Stáp
paerts, scepenen in Oisterhout"

Den yersten genaempt Gijsbrecht Hermans van Wamel tegen
over Thiel gelegen, oudt XXV oft XXVI jaeren, een cuyper van
zijnen ambachte; zijn vader ende moeder zijn overlange doot. Ken
de in den yersten hij die spreekt, dat hij als trommelslager gedient
heeft den geusen onder bevel van een hoopman genaempt Wyllem
van Lit, geboren van den Grave; dew~lcke hem aengenomen heeft
in 't Land van Cleve in een groot dorp genaempt Lit, palende aen
't Land van Gelder op te Mase. Ende dat de voors. Wyllem van
Lit sijn vendel vergaderde bij Ravesteyn, ende voorts waer hij
volck wist te crijgen. Ende als 't vendel vol was, trocken sij naer
Dordrecht ende voorts vandaer naer den Clundert, waer hij hoop
man aHgedanckt werdt. Ende cregen doen tot eenen hoopman
joncker Jan van Hoorn bastaert van Boexstel. Ende hadden op den
Clundert gelegen onder voors. Wyllem van Lit twee ende een
halH maent; ende trocken alsdoen naer Dordrecht, in meyninge
om voer Schoonhoven te trecken. Maer werden terstont van Geryt
Tsas vorster op ten Clundert, wederomme opten Clundert gehaelt.
Dit is omtrent twee maenden geleden. Ende hadden tot gewer een
rappier 23) ende een cort roer. 24) Gevraecht wat heurlieden voor
nemens was, dat sij solange opten Clundert gelegen hebben, seet
daeraH overmits hij egeen beveIe hadde, nyet te weten. Seet dat
sijn vendel gedeelt was in dryen, teweten: d'een deel lach opten
Fijnaert, tweede deel opte Ruygenhille ende 't derde deel opten
Clundert; ende 't voers. vendel was sterck omtrent dryehondert
persoonen. Ende hadden noch tot huerder bewaringe drye scepen
met geschut; d'een lach op te Royvaert, ende d'ander twee omme
't ver van den Fijnaert te bewaren. Ende soude ter maendt gewon
nen hebben thien heerengulden, maer seet noot yet ontfangen te
hebben.

Den tweeden genaempt Cornelis Henricxsone, geboren uuyten
Nieuwenhooren gelegen een mijl van Den Briel, oudt omtrent
XXVII jaeren een lantwerker, hebbende vader noch moeder; dan

72

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)



heeft twee broeders noch in Den Hoorn wonende. Ende es in dien~

ste geweest onder de voers. bastaert Van Boexstel omtrent drye
weeken. Ende had tot gewer een lanck roer ende een rappier.

Den derden genaempt Willem van Esch onder Roosendael ge~

legen, oudt sedert dat Merten van Rossum hier in 't landt quamp.
Sijn vader was genaempt Adriaan Lange Willem een landtman;
deselve es doot. Heeft opten Clundert in dienste geweest onder den
hoopman Willem van Lit ende den bastaert Van Boexstel, den tijt
van drye maenden; maer seet dat hij noch noyt eedt gedaen, noch
wachte gehouden en heeft. Ende ten tijde te weten op St. Andries~

nacht, als sijn capiteyn met andere knechten vertrocken waeren.
stont hij opte wachte op den Fijnaert. nyet wetende van eenich
vertreck, ende hadde tot gewer een lanck roer ende een rappier.

Den vierden genaempt Lenaert Adriaenssen uuyt Zeelant, uuyt
Mijnsheerenlant, uuyt een dorp genaempt Moerkerk, oudt XXIII
jaeren, een lantwerker. Dieselve heeft opten Clundert een maendt
onder Wyllem van Lit gelegen, ende heeft daerna onder den
bastaert Van Boextel omtrent drye weken gedient. Ende souden
ter maendt gehadt hebben vij ff heerengulden. Ende hadde tot
gewer een lanck roer ende rappier. Seet dat sij over twee maenden
eens van den Clundert vertrocken sijn geweest naer Dordrecht, in
meyninghe om naer Schoonhoven te trecken; maer Geryt Tsas
vorster van den Clundert haelde hen wederom. Seet dat de voers.
hoopman Willem te Dordrecht een rijck degelijck houtcooper ge~

weest es.
Den vijffsten genaempt Hendrik Claessen geboren van Sprun~

del, oudt omtrent XXII jaeren, een lantwercker. Denselven heeft
opten Clundert in dienste geweest onder den bastaert V an Boex~

tel omtrent een maent; ende was aengenomen voor een haeckge~

schut, 25) ende soude ter maent gehadt hebben vier heerengulden.
Ende heeft opten Fijnaert thuys gelegen ten huyse van eene ge~

naempt Jaspar. Seet dat sijn vendel groot was styff driehondert;
ende daerenboven waren noch bij hunluyden gecommen van
Strijen negen rotknechten 26) uuyten vendel genaempt Kaes~ en
Brootvendel, d'welck algeheel hen te hulpe gecommen soude heb~
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ben, tenwaere dat dys belet hadde. Ende hadde tot gewer een
roer ende een rappier.

Den VIen genaempt Wouter Corstenssoene geboren van Deel,
gelegen tusschen Bommel ende Thiel; oudt XXI jaren, hebbende
vader noch moder. Dieselve heeft ierst gedient onder Wyllem van
Lit voer een haackgeschut, dewelcke hem tot Bommel aengenomen
heeft, ende heeft daarnaer onder den bastaert Van Boextel opten
Fijnaert gelegen. Ende hadde tot een gewer een roer ende een
rappier. Den commissaris die huerluyden lestmael tot Sevenbergen
monsterde, was een lanck man van Dordrecht, nyet wetende te
noemen sijne name.

Den Vl/en genaempt Jan Adriaenssen geboeren van den Fij~

naert, oudt XXIX jaeren een dijcker van sijnen ambacht. met sij~

nen bijnaem Truert Niet. Verclaert dat hij iertsmael onder 't bevel
van Willem van Lit gedient heeft, ende daernaer onder den bas~

taert Van Boextel. Ende was aengenomen voer een haeckgeschut.
Ende was rotmeester 27) van een rot knechten, hebbende voer een
gewer een lanck roer ende een rappier.

Den VIl/en genaempt Jan Aelbrechts van Deuten gelegen viers
mijlen boven Delten, eenen dijcker. Deselve es onder den bastaert
Van Boextel ingescreven geweest, ende es in dienste geweest nu
een Saterdage een maendt geleden, hebbende voer gewer een
lanck roer ende een rappier; ende soude ter maendt gehadt hebben
vier heerengulden.

Den IXen genaempt Geryt Godertsone geboren uuyt een dorp
genaempt Reek, tusschen Schayck ende stad van de Grave, in 't
Land van Ravesteyn; een lantwercker, oudt XXX jaeren. Sijn
vaeder is over XlIII oft XV jaeren doot. Deselve is aengenomen
bij Willem van Lit die hem ingeschreven heeft tot Uuyden, 28) in
't Land van Ravesteyn wel XlIII oft VX weken geleden. Ende
bracht hem iertsmael op Heyneckens Noort, ende vandaer in den
Clundert, alwaer de voors. Willem van Lit affgedanct werde. Ende
quamp alsdoen onder den hoopman jonker Jan bastaert Van
Boexstel. Ende hadde voer gewer een lanck roer ende rappier. Ende
terwijle dat sijn volck in den nacht wechtrocken, stont hij op den
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Fijnaert op de wachte. nergens afwetende van het wechloopen.
Den Xen genaempt Jan Jansen van Haren gelegen bij 's~Her~

togenbossche, een brouwer van sijnen ambachte; sijn vader was
oyck Jan genaempt. Deselve heeft oyck in dienste geweest onder
de voers. bastaert Van Boextel, den tijt van IX oft X weken. Ende
hat tot gewer een rappier. Hen forier was genaempt Thomaes de
Bie.

Den X/en genaempt Adriaen RoeIen van Stuvesant onder Oister~

hout. oudt XXVII oft XXVIII jaeren; sijn vader was ooc Adriaen
RoeIen. een bouwereker. Seet dat sijn ierste hoopman was Willem
van Lit, deweIcke hem op te CIundert aengenomen heeft. Ende
als die voors. Willem aHgedanckt werde. was zijn hoopman den
bastaert Van Boexstel. Ende hat tot gewer een lanek roer ende
rappier. Ende soude ter maent gehadt hebben vier heerenguldens.
ende als sijn hoopman t' nachts vertrock metten knechten, stont
hij opten Fijnaert op de wachte. Hen forier was Thomas de Bie.

Den XIIe genaempt Hendrick A'driaenssen van Etten, oudt
XXIIII oft XXV jaeren. een smit van sijn ambacht. Seet dat Wil~
lem van Lit hem opten Clundert aengenomen heeft. acht dagen
tevoeren aleer de bastaert Van Boexstel capiteyn werdde. Ende
hadde tot gewer een lanck roer ende rappier. d'weIck hem op sijn
besoldinginge gegeven werdt. Ende hadde een rotmeester ge~

naempt Jan Adriaensen van den Fijnaert.
Den XIIle genaempt Adriaen Lambrechts van Bercheyck oudt

in de XX jaeren. een lyndewever van sijnen ambachte; sijn vader
es genaempt Lambrecht van Hoochten woonende omtrent een
halH ure van Bercheyck. Ende heeft tot eenen hoopman gehadt
Willem van Lit die hem op den Clundert aengenomen heeft, om~

trent negen oft tyen weken geleden. Ende hadde tot gewer een
lanck roer ende een rappier. Soude ter maent gehadt hebben vier
heerengulden. maer heeft noyt yet ontfangen. Ende als sijn voIck
in den nacht van den Clundert trocken, hielde hij met vijff rot
opten Fijnaert de wachte.

Den XlIII genaempt Quirijn Geensen geboren uuyt Vlaenderen
uuyt Saftinge. Heeft sijn ierste hoopman gehadt Willem van Lit,
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ende daernaer den bastaert Van Boexstel. Hadde tot gewer een
lanck roer ende rappier. Ende soude ter maent gehadt hebben
vier heerengulden.

Den XVe genaempt Anthonis Rombouts van Antwerpen een
hovenier van sijnen ambachte, oudt XXIIII jaeren; sijn vader was
Hendrick Rombouts genaempt. Sijn ierste hoopman was WilIem
van Lit. Ende hadde tot gewer een lanck roer ende rappier, d'wekk
de bastaert Van Boexstel hem op sijn besoldinginge gegeven heeft,
sonder yet meer ontfangen te hebben.

Den XV/e genaempt Hans Bouwens van Antwerpen oudt XXVI
jaeren, een hovenier; sijn vader was genaempt Machiel Bouwens.
oyck wesende hovenier. Ende hadde ierst tot een gewer een bijl.
een roer. een poignaert, 29) een rappier ende een stormhoet. Sijn
ierste hoopman was WilIem van Lit, ende quamp daernaer onder
den bastaert Van Boexstel. Ende hadde 't quartier op den Ruygen~

hiIle. alwaer hij de wachte hield als sijn vokk vertrock.
Den XVIIe genaempt Jan Aelbrachts van Helmant wesende

sone van Aelbracht Lauwereyssone, oudt XXIII jaeren, een wever
van sijnen ambachte. Sijn ierste hoopman was WiIlem van Lit, die
hem tot Lit aengenomen heeft. Ende hadde tot gewer een roer
d'wekk hij ontwey gescoeten hadde, ende een rappier. Ende soude
ter maent gehadt hebben vijf heerengulden. Maer heeft langen
tijt opten Fijnaert sieck gelegen ende nyet ontfangen.

Den XVII/e genaempt Herman Janssen uuyt Vrieslandt, gebo~

ren uuyt een dorp genaempt De Bol bij Leeuwarden, een lantwer~

ker oudt XXXV oft XXXVI jaeren. Deselve es ierst ingescreven
geweest op de RuygenhiIle. onder WiIlem van Lit. Ende soude
ter maent gehadt hebben vier heerengulden. Hadde tot gewer een
morgensterre 30) ende een rappier. Ende nadat WilIem van Lit
affgedanckt was, werdde hij WilIem luitenant van de bastaert Van
Boexstel. onde wekken hij die spreekt gediend heeft.

Den X/Xe genaempt Adriaen Wouters van Nieuwelandt ge~

legen boven Gorcum, oudt XX jaeren; sijn vader was een land~

man, ende es overIange doot. Ende hadde tot een gewer een lanck
roer ende rappier. Sijn ierste hoopman was WilIem van Lit; ende
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als deselve affgedanckt was, werde sijn hoopman den bastaert
Van Boexstel. Sijn forier was genaempt Thomas de Bie. Seet dat
allen denghenen die op ten Ruygenhille lagen, hielden de wachte
tegens den Noortdam.

Den XXe genaempt Aert Gielissone van Neten, een schoen~

maecker van sijnen ambachte, oudt XXI oft XXII jaeren. Sijn
vader leet alhier tot Breda op 't casteel voer soldaet, oyck een
schoenmaecker. Verclaert dat hij tot Sevenbergen gecommen es
om werck te soecken; d'welck gebeurde ten tijde dat die geusen
tot Sevenberghen monsterden. Ende aldaer coemmende, werdde
hij gevangen van den hoopman Willem van Lit. Ende seyde tot
hem die spreekt: "Wat maect dy hier ghy scelm, ghy sijt een ver~

rader"; ende hebben hem alsdoen mede gevangen op den Clundert
gebracht. Ende aldaer coemmende, wilde voors. hoopman hem in~

scrijven. Ende alsoo hij nyet engescreven sijn en wilde, seyde de
voers. hoopman: "Nu sie ick wel dat ghij een verrader sijt; ick sal
u een brieffken geven opten Ruygenhille, daer men u werck geven
saI, indyen ghy wercken wilt. Ende aldaer coemmende, merckte
hij wel hoe hij gevaren was. Ende wat nerstigheyt hij 't sedert ge~

daen heeft om vandaer te commen, ende es t'selve hem nyet mo~

gelijck geweest, overmits dat de uuytleggers 31) op alle veren la~

gen, datter nyemant uuyt noch in en moechte. Ende hadde tot
gewer een roer ende rappier.

Ende in kennisse der waerheyt, hebben de voers. scepenen dat
onderteeckent, getekend: Aert Jan Stapparts, bij Jan Jansen Wou~

ters; ende mij oyck tegenwordich als clerc van den bloede: Jan
Mattheus de Wilde.

In margine: Au Duc.
Brussel ARA, Papiers d'état et de l'audience 1701.

BIJLAGE B.
1572 December. Rekening door Willem Willemss, rentmeester
der gekonfiskeerde goederen te Breda, betaald aan Jan van Don~

gen cipier van de Gevangentoren te Breda, voor de kosten der
gevangenen die 12 Dec. te Breda zijn opgehangen.
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Aert van Neten geboren van Lueven, Jan Aelbrachts van Hel~

mont, Jan Aelbrachts van Delden, Lenaert Adriaenssen van Moer~

kercken, Jan Jansen van Haren, Jan Adriaenssen van den Findert,
Adriaen RoeIen van Stuyvesant, Willem Adriaensen van Essen
den piper, Cornelis Gerretsen van Sartogenbos, Hans Bouwens
van Antwerpen, Anthonis Rombouts van Antwerpen, Herman
Jansen van den Ruygenhil, Adriaen Lambrechts van Bergeyck,
Adriaen Wouters van Duyvelant, Hendrick Adriaensen van Etten,
Ghijsbert Hermans van Wamel den trommelslager, Wouter Cor~

stens van Deyl, Hendrick Cleysen van Sprundel, Cornelis van den
Hooren.

Dese gesellen quamen den XXXe dach van Novembris anno
LXXII, ende deselve sterf den XII dach van Decembris self jaer,
belopt elcken XII dagen het daech te elck 111 st., belopt altesamen
XXXIIII rinsguldens IIII st. Van dat sij hier gecomen sijn den
XXXendach af totten Xlle dach December self haer vor cersen
ende hout torf ende voor haer maeltijt doen sij sterven mosten, II
rinsgulden. Belopt altesamen met die kersen XXXVI rijnsg. IIII st.

Ick Jan van Dongen bekenne hieraff betaelt te sijn van Willem
Willemsz rentmeester van de con. majesteyt. In kennisse der waer~

heyt, soe heb ie mijn naem hieronder geset. Getekend: bij Jan van
Dongen, XXXVI rinsg. IIII st.

Coste van de XIX gevangenen die de XII december met de
galge sijn geexecuteert sijn; in den ierste betaelt Jan van Dongen
bij sijne quitancie van meerdere sommen, daeromme doorgeslagen.
(als voren) .

Noch betaelt aen thien potten wijns die de gevangen gedron~

cken hebben ts'avonts mitten priester voor de sterffdach, ende
s'morgens omtrent der galge, die belopen tot VII st. de pot; III
karolusgulden XV st. Aen wittebroet VIII st. In dorso: Costen
van den gevangens bij Willem Willemsz den cipier betaelt.
Brussel ARA, Chambre des Comptes 3629.

1572 December 16. Rekening door Willem Willemsz, rentmees~

ter der gekonfiskeerde goederen te Breda, betaald aan Adam van

78

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)



den Keesel schout van Breda, voor de kosten der executie van
Lenaert Andriessen den Zeeldrayer te Etten.

Ick Adam van Keessel als schouteth van Breda bekenne ende
attestere dat Willem Willemsz rentmeester van de gekonfiskeerde
goeden in 't quartier van Breda, volgende de ordonnantien hem
rentmeester onlancx voirleden bij mijne heeren den gouverneur,
luyden van Rade en Rekeninghe tot Breda gegeven, tot behoeff
van der executien gedaen den XVI Decembris XVcLXXII aen
den persoon van Lenart Andriessen den Zeeldrayer, bij den
schouteth van Etten als rebel tegens zijne majesteyt gevangen,
heeft gedebourseert dese navolgende penningen, te weten voor de
schotel spijsen die men nae den ouden hercommen des avonts
voor de executie, voir den gevange, priester ende ander die hem
bewaken geeft X st.; voor eenen pot wijns in 't lavoir gehaald VII
st., aen schoon broot I st.; den priester die den gevangen eenen
geheelen nacht ende oick aan 't gerichte in zijn uuyterste assisteer~

de na der ouder usantie XXVIII st.; den scherprichter voor d'exe~

cutie XVIII st.; voor sijn schotel spijsen ende eenen pot wijns
XVII st. tem ende alsoe men op alle executien plach van 's Heeren
wegen een maeltijt te bereyden op ter stathuys, daer die offi~

eieren, scepenen, dienaers ende anderen metten executien gemoeyt,
teyrden, soe is geordineert om den minste coste, dat men den die~

naers voir honne maeltijt soude betaelen elck ses stuyvers, waeraff
die rentmeester voors. betaelt heeft den moosmeester, voerman vier
roeydragers, den stadtdienaer die der dock treckt als men uuyt~

vaert, en den priester, elcken ses st. zijnde acht schellingen; maken
II rijnsg. VIII st. Bedragende alle dese percelen ter somme van
sess rijnsg. negen st. boven 't gene hij rentmeester den voerman
betaelt heeft. In kennisse mijns naems ende gewoonlicx hanteecken
hierondergestelt den XVIIe December 1572. Getekend: A. van
den KeesseI.

Onder stond: Den voerman betaelt men gewoonlick veerthien st.
Somma: seven rijnsguld. ende eenen st.
Brussel ARA, Chambre des Comptes 3629.
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1572 December 23. Rekening door Willem Willemsz rentmeester
der gekonfiskeerde goederen te Breda betaald, aan Adam van den
Keessel schout van Breda, voor de kosten der executie van 21 re~

bellen te Breda.

lck Adam van den Keessel schouteth tot Breda bekenne ende
attesters met desen dat Willem Willemsz als rentmeester fiscael
in 't quartier van Breda, ter ordonnantie van mijne heere die gou~

verneur seigneur de St. Remys ende luyden van den Rade ende
Rekeninghe tot Breda, betaelt heeft mr. Hans Steenendale ordi~

naris scherprechter van Breda, voir d'executie metter coorde van
een ende twintich rebelle, respective de XIIe, XVIe ende XXIIe
Decembris geexecuteert van elcken persoon nae den ouden her~

commen eenen ouden schilt 32) van XXVIII st. 't stuck. Ende
voirts de schotel spijsen ende eenen pot wijns van elck executie die
hij ordinarie te hebben plach, is met hem verdingt 11 rijnsg. eens;
compt t'samen die de voors. Steenendale van den rentmeester ont~

fangen heeft de somme van eenen dartich carolusgulden ende acht
stuvers, den vyer roeydragers, stadtcnape die de gebedec10cke
treckt, moosmeyer ende voerman voir honne drye maeltijden, wijn
ende vacatie bij verdinge vijff rijnsg.

In kennisse mijns naems ende gewoenlick hanteecken hyeronder
gestelt den XXIII December XVc twee ende tzeventich. Getekend:
A. van den Keessel. 1572.
Brussel ARA, Chambre des Comptes 3629.
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De Gevangentoren aan het eind van de Molenstraat te Breda, afgebroken in 18~8

Naar een tekening uit dat jaar in het Sted. Museum

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)



Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)



AANTEKENINGEN
1 H. Pirenne - Histoire de Belgique IH3, 1923 Bruxelles, 284 vv; A.
Hallema in Tijdschr. Mij. Nederl. Letterk. 45 (1926) en in Groot Nederland
jg 1,928 (Juni-December).
2) J. D. M. Cornelissen - Waarom zij Geuzen werden genoemd (Series
studies v/h Historisch Tijdschrift n, 4) 1936 Tilburg 14,75 vv; Pirenne o.c.
IH3, 288 vvo
3) R. Fruin - Verspreide Geschriften H, 1900 s-Gravenhage, 280.
4) Pirenne o.c. IV, Bruxelles, 28 vvo
5) H. A. Enno van Gelder - Revolutionnaire Reformatie, 1943 Amster
dam, 9 vvo
6) Enno van Gelder o.c., 8 vvo
7) Brussel Algemeen Rijksarchief, Papiers d'etat et de l'audience 170l.
8) P. Placidus in Jaarboek vld. Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos
n. 10 (1950) Roosendaal, Over de aanval op het eiland van Klundert.
9) Vragen van den Dag 31 jg (1916), 1 vvo
10) Brussel ARA, Papiers d'état et de l'audience 2044; A. Hallema in
Themis Rechtsgeleerd Magazijn 1939 244-274.
11 ) Breda Gemeentearchief, coll. Havermans 4 f. 1.
12) Historische Schets der gemeente Uden, 1938 Cuyk, 23 vvo
13) J. Brouwer - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van
de tachtigjarige oorlog, 1933 Zutphen, 3 vvo
14) Brussel ARA, Papiers d'état et de l'audience 1701; zie bijlage A.
15) F. Rachfahl - Wilhelm von Oranien Hl, 1924 Den Haag, 55.
16) Groen van Prinsterer - Archives etc. Hl, Leiden 1836, 124,466; J. W.
te Water - Historie van het Verbond en de Smeekschriften der edelen H,
1779 Middelburg, 470 vv; J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht H,
1933 Dordrecht, 1113.
17) P. C. Hooft - Nederlandsche Historien 17034, VI 254; P. Bol' 
Oorspronek der Nederlandsche Oorlogen 1621, 276.
18) M. Balen - Beschrijvinghe van Dordrecht, 1676 Dordrecht, IV 845'.
19) Brussel ARA, Papiers d'état et de l'audience 1701. Bijlage A; Chambre
des Comptes 3629 Bijlage B.
20) s-Bosch Rijksarchief, coll cuypers-Van Velthoven 217.
21) Brussel ARA, Chambre des Comptes 3629; Bijlage B.
22) Brussel ARA, Papiers d'état et de l'audience 1701.
23) Lange de~n.

24) Vuurwapen; gesmede ijzeren buis.
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26) Soldaten; rot is een kleine legerafdeling.
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29) Dolk.
30) IJzeren knots.
31) Wachten.
32) Gouden munt van verschillende waarde.
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