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E ea Bergse verhaleuschrijver
verhaalt
in 1873 het volgende:
ttDen 3Le At4ustus t twen te Geeytruídenberg
de olaggen
feesteLíik
uítgestoken,
niet a'LLeen bíj on-yoomselzen, maítr ook bij roomsehen,
die aLdtÊ meehieLpen de Geuzen te oeyfueerliiken,
ustt het wa,g
&íen dng drneTzonderd jwen
geT,eden dnt de C,euzen zich bij uer
nassing uwt Geertntidettherg
hadden meester gemaakt. Ííat eehter
niet geoíerd werd" uatÊacst zeLfs niemwtd daeht, uq,s de driehonàerdjwíge
gedaehtenís tsn den dnod der gelukzaLige
cl:íe
mwteLwen,
bii d.eae geLegenheid oníortonen en dooy Ttwt bt oed een eoen sehí**erende getuigenis
Geíoof gaven aLs htrtne broeders
tqn orls Eeííig
jaw
dnt het
teooren te furktnn en te BríeíLe gedaan ltadden". 1)
Tot zover deze schrijver,
die ik verder niet citeer en aiet
serieus r1eem, daar hij woordelijk
aaahaalË wat Coppens daarosrmulat d.an z6 opgesnnrkt dat er een waDprestatie
trenË verhaalt,
vaq Roomse geschiedschrijving
is ontstaaa, Toch heeft zLjn verhaal
aangezet. de nij daartoe beschikbare literatuur
eï eeos op Íla
nij
geeft
ook aL een
te slaan. Coppens, r"o fteoms Katholiek priester,
gekleurd verhaal over marteLingen en rnoord nà de inname van
Geertruidenberg
op 31 augustus 1573. Ilij vermeldt te veinig broanen eo lijkt
nij derhalve ook niet geheel betrornóaat,
subjectief
is hij op z'n minstl
Geschiedschrijvers,
die dichter bij het
gebeurde stonden (van Haecht, L579; Guicciardioi,
L6L2; 8o111634
en Montanus , L654) vemelden géén grureldaden,
welke in Geertruídeaberg zoudea, zíjt gepleegd.
De kroniek van Godevaert van Haecht verhaalt
over het gebeurde
'í.esten
slechts het volgende: nBnde in den naeht op den
hqv,tsti
uerdt oan uegen den prínseken o&t 0 aengríen de stat owt fuertnrydenhetge beelownen enáe ingenomen, rruts zij de uacht meest
ts oderdaeelw
sLqerde
Donden. Daer den prínsehe toz Doydreeht
persoonefuTek irt4uan enáe gebode den borgeren niet íoqer
te
pLonáeren- . . ! " 2j Hier dus toch een aanrdj zíng dat ï{illem van
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Oranje Persoonlijk zijn sol,daten Ëot de orde moesÈ roepeo. Iilat
was er reeds gebeurd en wat had men veraÍegen voor Oranje? Of had
hij zelf een beperkËe opvatting over "zijn onderhorigent'? In een
brief aan zijn broers Jan en Lodewijk schreef trilillen nanelijk,
dat
nen bij de overuompeling van Geertruidenberg
aan zijn onderhorigen
geen letsel had gedaan. 3) Natuurlijk,
de 150 l{alen, die gedeeltetijk "over de kling" werden gejaagd en gedeeltelijk
werden "opgehangen", kun je noeilíjk
onderhorigen noemen, dus die tellen
niet mee, zal men gedacht hebben. Het schijnt overigens daÈ van
het garnizoen alleen de Spaanse kapitein,
bijgenaamd "De Draêk",
wist te ontkomen. Over de moord op de I{aleu zíjr. alle historici
het wel eens. Guicciardini
schrijft
nog weL: tt...a'lnlaer een DaendpL
WaLen onder een Spautseh Cqitegn
in Lagen, &íe dner meest dpodt
ghesmeten u)erdpntt. 4) De anderen vermelden allen "over de kLing
gejaagdtt en 'topgehangent'. De lijken
zouden als kreugen in de grond
gesËopt zijn. Tot nu werd nog niet gesproken over kwaadwil.ligheid
de katholieke bevolking aangedaao. Bor schrij ftit'. , ,d€rl borgheren
ende iraoonderen
i,terden níet nrísdaen, daeh een príester
ghenaetrÈ
heer WiLLem oot GaLen is
a'ldaer tut de soLdaten inàe furíe doot
gheslaghen ende eenen Broed.er WiLLem uut der Goude, Mínnebnoeden,
uerdt aLdaer ghehmghen, Daer wevdt binnen Geertm,tgdenbenge tot
Goutsewteu? t&t weghen den Pyinee tffii }rm4ien
geeteLt Joneheer
Jeronirmts Tseenaerts,
&ie hier naÊT om síjn eighen ooLek is
deLffsteeeken" in een twnuLte, uerrníts hii henlugden het breeeken
der beeLden irlde kereke beLette.
Díe het deden sijn aen het Leuen
' 5) Montanus somt een herhaling op van wat Bor vóór
ghestnaft
heu schreef. 6) Nog vinden we geen vermeldingen van lrandaden de
kathoLieke inwoners aangedaan, maar Lijkt
het onnogelijk
dat in
waarin Geertruidenberg tijdens die
een e:cplosieve situatie,
eerste septeuberdagen van L573 verkeerde, de hand werd geslageo
aau katholieken?
Eet is toch bekend dat het stadsbestuur in
meerderheid niet wiLde meewerken aan de voorgenomen aanslag op
de sÈad. Is het dan venronderlijk
dat daarna wraak werd genomen?
trIaarschrrsde Oranje de Bergenaren in een brief van 28 augustus
1573 niet voor wraak , indien zíJ weigerden aan de aansLag mede
te werken? (zíe bij Lage) . Een aantal vrageïr, die gemakkelijk
zíjn'te
beantwoorden. HeÈ zou uiteraard oianje niei in de kàart
hebben gespeeld, indien algemeen bekend was geworden hoe zijn
soldaten huis hielden onder de bezeÈters en de katholieke
inwoners.
Dat zou andere steden we1 eens hebben kunnen afschrikken
om
door Oraoj e ttbevri j dtt te worden.
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Bij Van Nuyssenburg vinden \,{e buiten de bovenvermelde feiten nog
vemeld dat de omgekomendoden op 2 september werden begrêvêr. 7)
Verder bij hem aLleen lof voor Oranje.
Coppens weet te veruel-den dat de woningen van de katholieken
werden geplunderd en dat zíj op verschrikkelijke
víjze werden
mishandeld. De opgehangen minderbroeder noemt hij "ï{ilhelmus
Tappers", die op 4 september op 33-jarige .leeftijd
tegelijk met
een soLdaat werd opgehangen. 8)
ï,Ie belanden nu op de grens van wat de ene partij
heeft verzr^regen
en wat de andere heeft verzonnên. Het zijn nu katholieke historici,
lraarvan twee pries ters, die hun licht op de zaak hrerpen, daarbij
geen of niet alti j d even duideli j ke bronnen vermeldend. Bi j Coppens
vind ik een verwijzing
ÍIaar Estius, die zegEz 'ttrtlenuoedÁe uer
uoLgens tegen eníge kathoLieke íra,)oners, &íe bij de Laatste u)oo?
fun, ueLke de marteLaar (WiLLem uan der Goude) uwtaf de gaLg Vtad
uitgeroepen,
Daren geoLueht on het uersehríkkeLíjke
sehou,tspel
niet Loryer te moeten asnsehotrh)en. Zij uterden met geueLd uit hun
huizen gentkt en moesten het Liik awzsehourien. ALLe kathoLíeken"
&íe dp ïrunderbroeder hadden gehoLpen, gehuísuest of een mtd.ere
ueLdaaá. hadden beuezen, u)erden deerLijk míshdrldÊLd, tt 9 )
Hier begint de mythevorring van de priester
, I^Iilleu v€rn der
Goude. Coppens beroepË zich op een oud handschrift,
aangehaald
in de "Catholieke Nederlandse SLernmen"van L6 maart 1839. Hieruit zou blíjken dat er Ëe Geertruidenberg in de septemberdagen
van L573 in totaal negen werel-dse priesters door prinsgezinden
zíjn vetmoord. Ook de katholieken hadden volgens hem veel Ëe
l,ijden' waardoor menig kaËholiek uit de stad vluchtte.
In 1589
zou Parma, toen de stad weer aan spauje was gebracht, dan ook
de grootste moeite hebben gehad een stadsbestuur uit geschikte
katholieken srmen te stellen
! Schutjes noemt de gehangen minderbroeder "GuilieLmus Foppens van Gouda" (Fopponis filius
Gaudanus); hij baseert deze naam op een aantekening in het archief
van het Seminarie te Haaren. 10) ï,Iillem van Galen rdas een
kanunnik van het Bergse kapittel.
Na te zíjn doodgeslagen werd
zíjn naakte lichaam twee dagen op straat achtergelaten, daarna
zotr zíin deerlijk
veminkt
l-ichaam naar de stadsgracht zíjtt
gesLeept en in het waËer ge\á/orpen, 11) volgens Estius bevond
zich onder de gevangen genomen priesters
ook nog Johannes
Vogelsanck, biechtvader van het klooster St. Catharinadaal,
die_bij .[Íi1lem van der Goude in de kerker werd opgesloten.
Op 7 nei 1576 was VogeLsancknog in leven. LZ)
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De gevluchte kapitteldeken
Arnoldus Swaens zou later een beschrijving
van de narteldood van ï{illem van der Goude heb.ben gegevenr Hoe het met de andere priesters
is afgelopen is onbekend.
De uamerr van hen kunnen geweest zijn: Ilathias Brogel ; Reynerus
Adriani
; Johannes Baerlensis en Antonius Pelt. Irnmers, hun nameu
worden nog genoemd in een kerkvisitatie
van 1571. Arnoldus Swaens
wisÈ te ontkomen door van de wall-en in de gracht Èe spriugen en
sËaan.
daar veerËien uur tot a€rn ziju hals in het waÈer te blijven
Een tweede priesÈer die wist te ontkomen rÍas Caspar Jacobs, die van
de wal was gelaten door vrieaden en zich de gehele dag schuil hield
in een moerassig weiland. In de nacht ontsnapten beiden naat Zuíd(waarnemer voor
Brabant. Mathias van Lierop, die aLs deservitor
de herderlijke
zorg van de gemeeute
hoger gepLaatste geestelijke)
Poppel Traarnám, werd gevangen genomen etr medegevoerd naar de
vesting. Itij werd in Geertruidenberg tot de strop veroordeeLd'
jaax in de kerker
Na anderhalf
doch het vonais werd niet voLtrokken,
vrijgekocht
VogeLsanck
Johannes
met
hij
werd
te hebben doorgebracht
ts-Hertogeubosch.
L3)
naar
en vertrok na zíjn bevrijding
werden
en de Karthuizermouniken
De nonnen vao SÈ. Catharinadaal
die
tijd
uit
uit hun kl,oosters en de stad verdreven. Een kroniek
tthíe
geheel
Geertmrydenvat het
Gosen, díe in den
als volgÈ semeÊ3
berek sijn,
&íe dpen ueeL quaats. Sii Lopen r'ïíit met hopen, n'u
hien, nu daer, en steLen en rouen en uangen en spmnen &ie Lvtydent
eowtan. Ende aLderíest aLs sii in den Bergh
die síj wijgen
quanen, so hoÁden síj eenen mijnxebvoeder
aldaw geoangen ende
ga\ge
Vndden, soe seden
ooek gehutgen. EnàÊ aLs sii hqn onder díe
dat
hii:
"0, ghi. borgers, aL dat iek U geLeert heb ende gespreekt,
ïek sterf daerop en iek salt
is uaeraehtieh,
BLíift
daenbij,
bevestigen met nríjnen iloot, dat aLsoe is't. Ende doen uaert hem den
stnop mt den haLs gedaen, Enáe aLs hij doot uas" so sach fruj loe
suet en nríjnLiek in síin aenaieht,
aL of hij noeh geTceft had,
Erde sij hadden ooek den pater owt den eloester
enie eewlen
Pnekerbnte" geuotgslt, mer na xeeL uendríets,
dat sij hebben geLeden
saT síjn se noeh uerloeet ga'tordnn ende geeoeht met gelÁÊ. Ende
díe Cuilntgeere
sijn met groter haest ueekgeloopen erde hebbende
aL gel,aten, HefioeLek &íe Gosen aL hebben getlpmen, gnoot goet D@t
aLLe díngen ende bottena,L oeeL seVnender oetter ossen en hebben
)eh, dat sij denken dorren,
teloester
zeer jetmenLiiek
verwíeLt,
L4)
dat doen sii!"
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CONCLUSIE
Warureer we de genoemde feiten in ogenschouw nemen, moeten we vaststellen daÈ er bij de inname van Geertruidenberg in 1573 grrrwelijke
misdadea zLjn gepl-eegd. Het lijkt
onuaarschijnlijk
dat hlillem van
Oranje daarover in het ongewisse werd gelaten. Er moeten misdaden
zij n verzwegen door Oranj egezinde ges chieds chri jvers , temij 1 aan
de andere kanÈ van Roomse zijde de zaken - vooral in de vorige
eeurd - danig uit hun proporties
zijn gehaald en in Roomse trant
werden gebruikt om de daden der Geuzen (lees protesËanten) aan de
kaak te sËellen. Overzien we dan tenslotte de feiten:
1,
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8.
9.
10,
11.
L2.
13,

pl,undering van de huizen (der
31 augustus en later,
katholieken?).
150 ï,Ialen vermoord.
Priester I{illem van Galen doodgeslagen.
tríillem van der Goude , minderbroeder, snmen uet een soldaat
opgehangen,
Jeronimus Tseeraerts veruoord door zíjn eigen volk.
De moordenaars van Tseeraerts opgehangen (onbekend hoeveel).
zijn ver:moord (doch dit is
Er zouden nog zeven priesters
niet meË zekerheid vastgesteLd, Zeker is dat zíJ in de
kerker werden geworpen en er vele j aren in doorbrachten) .
Vele katholieken vluchtten uit de stad (waarom ?).
Beeldenstorm in de kerk , zyrare vernieLingen.
monniken op de vLucht gejaagd.
vernield,
Karthuizerklooster
De nonnen van St. Catharinadaal uit de sÈad verjaagd.
Veel- katholieken zouden aan martelingen hebben blootgestaan
en zijn gedood.
Op 18 september werd een kapitein doodgesmetêor die de stad
probeerde te verraden.
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BIJÏ,AGE
Brief van Prins WilLen van Oranje aan het stadsbestuur van
Geertruidenberg
betreffende
de voorgenomen aanval op Geertruideaberg in 1573:
ttDen Eersonen, l'/t jsert, onsen Lieuen best*tderen SehoLrt, Butgïwenven,
Sehepenen" A/&ende nAetÀie RaLdt onaer stede uan Sinte Gheer
trugdenberghetl
ttDie Prínce uqt }raengiën,
Granle tut NassqLt en Heene ende Buon
uut Bneda, uut Díest"

Á.
b"
F

s

enz,

Eersqne Líeoe besundez.enALsoo 7n1,jnoeyt gek'tij feLt en hebben aen
díe goede affeetie ende getrou'tdgheyt die ghij, als urome onier
saeten toestaet, ons D&t aLlen tíj den gedraeghen hebt, Endp dner
bii ons ooek uez'sekert houden dnt ghii sondey eenigssirts daer owt
te víLïen víjeken, altijt
daerinne eontírnteren suLt, so seynde uíj
jegera.,toord.elíiek bij U Lieden den Heeye uut Poyet" brengher deser
Ten egnde ghij Lieden denseLrten r)an onsen ueghen ontfmtght ende hen
op aLL tt ghene hii UL, D&t orlaen ueghen aendíenen ende DereLaeren
eal, geLooft aLs orra seLoen" UL, Dersel<ert houdende irryeoalLe ghij
U goehrtLLíehlijk
hi,erínne Laet t;inden Er?àeonser gehoorsaemhegt U
begeeft, fut uii in dzjen geualLen UL. nyet aLLeenLíjeken uot aLLe
Tíjrwtniie,
ooer\ast ende sLaoewdje des Hentoghen Dan ALua beur'íjen en terLossen en suLlen, maa! ooek" aLs onse goede en getramte onáersaeten traetee?en, Enáe nn tsdien houden in allen Wen
ouden ltereomen, Vr'íiheden ende PfiuiLegiën- WiLLende UL. ooek ueL
aiae?sehowtt hebben, dat frtgeuaLLe uà uei:i
e
Heeye odt
et
enen saL
oerstaen
efieusee?t

bor

,910.

. Daërouer aeneomenmaeh, EoeÀe
Leter ue
sAgen
JSU
orle des wíjettenrín got^seheTijek uettrou'tenáe Dat ghíj Lieuer onder
olwe gehoorsaenheidt staen sult a'í,s d.en Vrenrpdennatiën ondemrtorpen
te sijn. Te meer als ghij sult bemeneken I t seLtse a1Áerrneest tot
We, Wer Huysurour)en ende Kinderen ue.Ltsaert te styeekenr't weLek
uii nae? orlaen uijtensten Derqnoeghen
wíLTieh ende bereyt sijn
altijt
te ooordelen. Begheren Daerorwneanderqnapl ghijlieden ons ende den
Heere uan. Poyet uoors, hieyírrte ghehooríeh ende ghelnorsaem sijt.
Eensone Lieue besuni.ere, Onse Heere Godt sij met (J.
Gesehreuen tot Dordteeht opten XXVffïste Augasti"duijsent
tijfhortdert ende dríe en seDsn6i.7.
ULiedex goede uríendt" &tiLL. e de Nassquhi. g. N.Prareyreek)
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