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VOORWOORD EN DANKBETUIGING 

 

 

Philibert van Serooskerke (Brussel 1537 - Antwerpen 1579), burggraaf van Zeeland, 

rentmeester-generaal Bewesten Schelde en gouverneur van Bergen op Zoom voor de 

Spaanse koning, is geen algemeen bekende figuur in de geschiedenis van de Opstand of 

‘Tachtigjarige Oorlog’. Gelukkig hebben Zeeuwse en Brabantse auteurs wél aandacht aan 

hem besteed, ook recentelijk, in hun belangwekkende provinciale of lokale 

geschiedschrijving.1 Toch bleef nog onbelicht hoezeer Philiberts bestaan van invloed is 

geweest op overwinningen en nederlagen van het Spaanse leger, de toegang tot het 

Habsburgse achterland van de Schelde, de kracht of de zwakte van Antwerpen, en 

uiteindelijk de splitsing van Noord en Zuid. Deze biografische schets heeft ten doel die 

leemte te vullen. De historisch geïnteresseerde lezer zal dus veel herkennen, maar ook 

ontdekken welke impact de taakopvatting van de hoofdpersoon heeft gehad op de loop van 

de geschiedenis. 

 

Graag spreek ik mijn erkentelijkheid uit jegens de auteurs C.M. Rooze-Stouthamer en W.A. 

van Ham. Beiden ben ik dank verschuldigd voor hun commentaar op de eerste versie van 

mijn manuscript. De hoofdstukken V t/m IX van deze biografische schets heb ik voor een 

belangrijk deel geschreven op grond van in hun werken vervatte gegevens. Die 

erkentelijkheid geldt tevens prof. Violet Soen, Leuven. Zij heeft aangeboden een vroege  

versie van het manuscript te lezen en te beoordelen; een aanbod waarvan ik dankbaar 

gebruik heb gemaakt. De inhoudelijke aanbevelingen en haar kritiek heb ik zeer ter harte 

genomen, evenals aanwijzingen voor de systematiek in literatuur- en archiefverwijzingen. 

Een welkome aanvulling op mijn hypothesen is haar veronderstelling dat de ‘Religionsvrede 

binnen Antwerpen’ die Willem van Oranje in 1578 heeft afgekondigd, voor Philibert een 

motief geweest is om aldaar zijn toevlucht te zoeken. Maurits den Hollander, student 

Middeleeuwse Geschiedenis te Leiden, tevens paleograaf en a.s. promovendus, heeft 

geholpen bij het transcriberen van het testament van Philibert van Serooskerke en een 

aantal andere belangrijke documenten uit Philiberts jaar van overlijden. Student 

geschiedenis Abe Butter heeft geholpen bij het opzoeken en fotocopiëren van enkele 

Utrechtse archiefstukken. Het Nationaal Archief in Den Haag en Het Utrechts Archief ben ik 

dank verschuldigd voor de inzage van voor deze dissertatie belangrijke 16e-eeuwse stukken 

die ik als primaire bronnen heb onderzocht, onder meer een door Berlaymont namens de 

Raad van State aan Philibert verstrekt mandaat, en een aan hem geadresseerde brief van 

 
1 C. Rooze-Stouthamer, De opmaat tot de Opstand: Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) (Hilversum 
2009); Idem, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes 1996); Idem, De doorbraak van de Hervorming in 
Middelburg: De Middelburgse gemeente als moederkerk van Zeeland, W. Westbeke ed. (Middelburg 2005); 
W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen 
op Zoom (Nijmegen-Hilversum 2005); K. Booij, W.A. van Ham, Grafmonumenten in de Grote of Sint-
Gertrudiskerk te Bergen op Zoom (Bergen-op-Zoom 1993). J. Pot, Het beleg van Zierikzee (Leiden 1925). 
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don Juan de Austria (landvoogd Jan van Oostenrijk). Medewerkers van het Algemeen 

Rijksarchief te Brussel, van het Stadsarchief van Antwerpen en van het Rijksarchief te 

Antwerpen-Beveren zijn zo vriendelijk geweest enkele niet-digitaal beschikbare 

inventarislijsten te raadplegen ten behoeve van mijn onderzoek, en mij de resultaten te 

berichten. Een hulpvaardige conservator van de Bibliothèque de Besançon heeft mij 

telefonisch inlichtingen verschaft met betrekking tot de daar beheerde Collection Granvelle, 

waarin enkele originelen bewaard worden van brieven van Philibert van Serooskerke aan de 

kardinaal. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag was de belangrijkste vindplaats van 

relevante literatuur. De dames en heren van deze in Nederland onovertroffen bibliotheek 

ben ik dankbaar voor de deskundige hulp die zij mij verschaft hebben bij mijn worsteling met 

de ook daar soms onvermijdelijke toetsenborden en beeldschermen. Ook thuis heb ik 

gevochten tegen de materie, i.c. een weerspannige computer. Herhaaldelijk zijn Rob 

Zeldenrust en mijn kleinzoon Justin van Riemsdijk mij daarbij te hulp geschoten. Rolof van 

Hövell tot Westerflier, directeur Karwansaray Publishers, ben ik dankbaar voor zijn 

stimulerende enthousiasme in de beginfase van deze studie en May Meurs voor haar 

zorgvuldige en creatieve redactiewerk aan de eerste versies van mijn manuscript. Jan 

Herman van Roijen, oud-ambassadeur laatstelijk te Londen, heeft mijn Engelstalige 

samenvatting gecontroleerd en gecorrigeerd. Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn 

promotoren: prof. Matthias Smalbrugge, die met niet aflatende aandacht de voortgang van 

mijn studie heeft begeleid en gestimuleerd, en prof. Mirjam van Veen. Beiden hebben voor 

mij nieuwe gezichtsvelden ontsloten door het aanbevelen van moderne literatuur op 

godsdiensthistorisch en cultuurfilosofisch gebied. Hun kritische beoordeling van mijn 

bevindingen hebben mij behoed voor uitweidingen die de lezer al te zeer zouden afleiden 

van de onderzoeksthese. Onze gedachtenwisselingen, soms uitmondend in een ‘choc des 

opinions’, hebben geleid tot versterking van de argumentatie die nodig was ter inpassing van 

de biografische component van de studie in zijn cultuurhistorische context.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

I 

INLEIDING 

 

 

Doel van deze biografische studie 

Deze studie betreft het leven van Philibert van Serooskerke (1537-1579). In een biografische 

schets worden de beweegredenen onderzocht voor zijn bestuurlijk handelen gedurende het 

eerste tijdvak van de Opstand. De rode draad van het verhaal is de liefde van Philibert voor 

zijn eiland Schouwen en voor Zeeland. Zijn ridderlijke loyaliteit aan de landsheer koning Filips 

II van Spanje. De trouw aan de Kerk van Rome.2 De ambachtsheerlijke plichten van zijn 

familie en de handhaving van haar rechten en privileges in het roerige tijdvak 1550-1580. Er 

is nog een ander lijnenspel. Regeringstrouwe lagere edellieden zoals de mannen in deze 

familie grijpen de kans tot vervulling van vacatures die het gevolg zijn van ontslag of 

terechtstelling van in ongenade gevallen grand seigneurs.3 De opgaande lijn van Philiberts 

voorgeslacht, omhoog klimmend van Zierikzees stadspatriciaat tot ambtsdragers in 

gewestelijke functies die oorspronkelijk voorbehouden zijn aan de hoge adel, culmineert 

zodoende in de superintendance (het waarnemend opperbestuur) van het markiezaat 

Bergen op Zoom. Een ander voorbeeld van deze opgang is het baljuwschap van de hoge 

heerlijkheid Borssele, dat door Alva wordt toevertrouwd aan Philibert van Serooskerke na 

het ‘verraad’ van Antoine de Lalaing graaf van Hoogstraten. Maar deze lijn wordt in 1577 

doorkruist door de successen van de Opstand. De ‘deuk’ in de tot dusver stijgende lijn wordt 

na Philiberts dood hersteld door zijn nageslacht, dat het tot hoge posities brengt in de 

Republiek. 

 

In dit verhaal botsen twee werelden op elkaar. De oude laatmiddeleeuwse wereld van de 

feodaliteit, de privileges van de adel en de zekerheid van de Roomse Religie.4 De nieuwe 

wereld van de zelfbewustheid van de steden, de geloofsovergang naar de Reformatie, en het 

verzet tegen de steeds absoluter wordende macht van de vorst.5 Het toneel waarop de 

 
2  Zie hierna Bijlage 3, Excursen en toelichting, (1) De Kerk van Rome.  
3  V. Soen, ‘Collaborators and Parvenus? Berlaymont and Noircarmes: Loyal Noblemen in the Dutch Revolt’, 
Dutch Crossing 35:1 (2011) 20-38. Loyale lagere edellieden, voortgekomen uit geslachten van ministerialen of 
van stedelijk patriciaat, kregen tijdens de Opstand nieuwe kansen door ontslag of terechtstelling van ‘grand 
seigneurs’.  [Vooral de loopbaan van Filips van Sint-Aldegonde heer van Noircarmes (Nortkelme in Vlaanderen, 
nu Quelmes in Frankrijk, Dép. Pas-de-Calais) biedt relevant vergelijkingsmateriaal. Hij is de voorlaatste 
stadhouder van Filips II in Holland, Zeeland en Utrecht. Als zodanig is Noircarmes in 1573-1574 functioneel  de 
directe chef van Philibert van Serooskerke. Er is echter geen correspondentie tussen hen overgeleverd noch 
ander blijk van contact.]  
4 Voor deze onderwerpen en hun uitloop naar de in de onderhavige studie behandelde periode wordt 
verwezen naar J.Verbij-Schillings, ‘On the Nature of True Nobility: Views from Dutch Courtiers in the Early 
Fifteenth Century’, in: P.W. Blockmans, A. Janse, eds., Showing status:  Representation of Social Positions in the 
Late Middle Ages (Turnhout 1999), 1, 6.; J. Pollmann, Catholic Identity and the Revolt in the Netherlands 1520-
1635 (Oxford 2011).  
5 R. Stein, ed., ‘Powerbrokers in the late Middle Ages: The Burgundian Low Countries in a European context / 
Les courtiers du pouvoir au bas Moyen-Age / Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen’ (Turnhout 
2001).  
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botsing zich afspeelt is in deze studie Zeeland, met het aangrenzende markiezaat Bergen op 

Zoom. Het decor wordt gevormd door de wankelende instituties van de Habsburg-

Bourgondische Nederlanden, het centrale gezag in Brussel, de Staten van Zeeland, de 

ridderschap, de vroedschappen van de Zeeuwse steden, de Kerk van Rome en de eerst 

heimelijk maar dan steeds zichtbaarder agerende gereformeerde geloofsgemeenschap.6 De 

machtsverhoudingen verschuiven. Aloude institutionele organen verliezen hun 

doeltreffendheid, terwijl de invoering van nieuw beleid op weerstand stuit. Maatregelen die 

bedoeld zijn als verbetering van bestuur en rechtspraak, worden als het ware ingehaald door 

sociale en politieke ontwikkelingen. De belangen zijn groot en conflicterend, terwijl de 

wisselende spelers in het veld soms ook wisselende belangen hebben. Philibert van 

Serooskerke, burggraaf van Zeeland, rentmeester-generaal Bewesten Schelde en 

superintendent van Bergen op Zoom wordt in de beschrijving van dit complexe tijdsbeeld 

gepositioneerd temidden van zijn tijdgenoten: medestanders zowel als tegenstanders en 

rivalen. Naast de primaire chronologische ordening van deze studie vergt het relaas van hun 

successen en teleurstellingen daarom ook een thematische invalshoek, die verder reikt dan 

de zuiver biografische. Het leven van de gebiografeerde heb ik aldus in een breder kader 

geplaatst, waardoor het belang ervan voor de historiografie van de late 16e eeuw moge 

blijken.  

 

 

Historische en maatschappelijke context 

Het tijdvak van Philiberts korte leven is er een van heftige veranderingen: Karel V maakt 

plaats voor Filips II. De Hervorming dringt dóór. Beeldenstorm. Watergeuzen. Landvoogdes 

Margaretha van Parma. Verbond der Edelen. De komst van Alva. Requeséns. De Spaanse 

Furie. Hoopvol uitzicht op vrede bij de Pacificatie van Gent, tenietgegaan door het falen van 

het Eeuwig Edict. Ingrijpen door Farnese. Verzoening van de hoge edelen in het Zuiden met 

de in het Noorden gehate koning Filips II. De Unies van Atrecht en van Utrecht als het begin 

van de scheiding van Noord en Zuid. Philibert van Serooskerke is geen toeschouwer in dit 

theater, maar acteur. Op het Zeeuwse toneel zelfs regisseur. Hij blijkt een belangrijk aandeel 

te hebben in het verloop van de oorlog in Zeeland en in het markiezaat Bergen op Zoom. Dit 

is de reden waarom ik besloten heb het aanvankelijke onderwerp van deze studie – het leven 

van de ex-pastoor Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) – los te laten, en het relaas te 

concentreren op het leven van diens derde zoon, Philibert.7  

 

‘Every nation or group of nations has its own tale to tell’ schreef Winston Churchill.8 Dat geldt 

zeker de gezamenlijke Zeventien Gewesten, en op bescheidener schaal elke provincie in de 

lage landen. Het eigen verhaal van Zeeland is bijzonder.9 Meer nog dan de sociale en 

 
6  C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520- 1572) (Goes 1996). 
7 Aanleiding voor mijn studie was de onjuist gebleken veronderstelling bij Jeronimus’ hedendaagse  nazaten 
dat diens uittreden als pastoor verband hield met de Reformatie. 
8  W.S. Churchill, A History of the English-Speaking Peoples, I (Londen 1956) XVII. 
9  Voor een recent overzicht: P. Brusse, W. Mijnhardt, Geschiedenis van Zeeland II, 1550-1700 (Zwolle 2012). 
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ethnografische gesteldheid van de eilanden, stuurt het geopolitieke belang van de estuaria 

de loop van de Zeeuwse geschiedenis, en daarmee die van de Nederlanden. Zeeland was 

eeuwenlang een twistappel van Vlaanderen en Holland, maar soms is het juist een 

verbindingsstuk. In tegenstelling daarmee bieden de zeearmen ook de mogelijkheid een 

splitsing te maken. Of om een strategische doorbraak te forceren in bezet gebied van de 

tegenstander. Zo kan een territorium worden afgebakend. Elk estuarium van de 

gemeenschappelijke delta van Maas en Schelde schept de kans een natuurlijke grens aan te 

houden, dan wel te verleggen – offensief of defensief – wanneer de macht verschuift. Tevens 

is het openhouden of juist het afsluiten van de vaarweg naar en van Antwerpen een 

strategisch doel geweest, door de eeuwen heen. Tijdens het eerste decennium van de 

Opstand wordt dit doel op een bijzonder spectaculaire manier beoogd. In de onderhavige 

studie zal blijken dat de hoofdpersoon daarbij beleidsbepalend is geweest. 

 

Een van de vele aspecten van het conflict tussen de Spaanse koning en zijn vazal Willem van 

Oranje, is dat beiden de eenheid van de Nederlanden nastreven als ideaal.10 Ieder echter 

met een totaal verschillend doel: Filips II beoogt een gecentraliseerde staatsvorm, te regeren 

in vorstelijk absolutisme en gekoppeld aan handhaving van de roomse religie met uitsluiting 

van elke andere godsdienst. Het gaat hem vooral om de eenheid van zijn gehele imperium. 

Zijn pogingen een gemeenschappelijk loyaliteitsgevoel te genereren tussen de nationale 

elites van Spanje, de Nederlanden, de Franche-Comté en de Italiaanse gebieden van de 

Spaanse kroon mislukken echter.11 De belangen van het imperium als geheel vallen niet 

samen met die van ieders eigen land, laat staan van ieders gewest of stad.12 Oranje beoogt 

de eenheid van de Nederlanden in gewestelijke verscheidenheid, met godsdienstvrijheid en 

bestuur door ‘eigen edelen’. Deze willen, evenals de Staten-Generaal, een meer zelfstandige 

positie innemen tegenover de koning en zijn ‘Spaanse Raad’ in Brussel, om de financiële en 

bestuurlijke druk te kunnen weerstaan. Van een gebrek aan loyaliteit is in de beginjaren nog 

 
10  K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 R. Fagel, M.E.H.N. Mout, H. van 
Nierop, eds. (Den Haag 1994). Het boek kent een inleiding door J. Israel en A. Duke. Laatstgenoemde geeft 
commentaar op Swarts onafgemaakte manuscript en op diens interpretatie van de beweegredenen van Willem 
van Oranje. Vgl K.W. Swart. Willem van Oranje, 24-33 . Verder refereert hij in de eindnoten aan: R.C Bakhuizen 
van de Brink ‘Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567’, in: Idem, Cartons voor de 
geschiedenis van den Nederlandschen vrijheisdsoorlog I, (Den Haag 1898), 68, 91, 95. Voorts verwijst hij naar 
J.M.B.C. Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux 2, (Brugge 1883-1885), 599-600. 
11  Zie voor de reactie van edelen in de Franche-Comté op de ontwikkelingen in de laatste decennia van de 15e 
eeuw: H. Cools ‘Quelques considérations sur l’attitude des nobles comtois entre 1477 et 1500’, Publications du 
Centre Européen d’Études Bourguignonnes 42 (2002) 167-182. Aldaar ook verwijzingen naar moderne literatuur 
betreffende 16e-eeuwse banden tussen de Franche-Comté en de Nederlanden, o.a.: H. de Schepper ‘La 
Franche-Comté, Besançon et les Pays-Bas à la fin du XVIe siècle’ in: P. Delsalle en A. Ferrer, eds.,‘Les enclaves 
territoriales aux Temps Modernes (XVIe-XVIIIe siècles)’, Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, 
706, (Besançon-Parijs 2000) 301-302. Zie ook: M. Damen ‘The Knighthood in and around late medieval 
Brussels’, Journal of Medieval History, 43:3 (2017) 255-284. Aldaar 265-267 de constatering dat er nog geen 
aanwijzing is voor een weloverwogen beleid bij de Bourgondische hertogen in de tweede helft van de 15e eeuw 
ter stimulering van de vorming van een supraterritoriaal adeldom. Damen verwijst terzake o.a. naar 
vergelijkbare gegevens betreffende Vlaanderen en Holland bij F. Buylaert ‘La noblesse et l’unification des Pays-
Bas: Naissance d’une noblesse bourguignonne à la fin du moyen âge?’ Revue Historique 312 (2010) 1-25.  
12  H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568: Een thematische biografie, 
(Heerenveen 1997) 85-86. 
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geen sprake.13 Het herstel van de goede verhoudingen wordt echter verhinderd door de 

opkomst van de “calvinise en luterse secte” en de maatregelen die Filips II daartegen wil 

nemen.14  

 

De vraag kan worden gesteld of Philibert van Serooskerke bij zijn ambtsuitoefening als hoge 

bestuurder in Zeeland het eenheidsideaal van Filips II voor ogen heeft gehad, in die zin dat 

hij bewust heeft meegewerkt aan de verwezenlijking ervan. Dit zou verondersteld kunnen 

worden op grond van een opmerkelijk document: in 1576 deed de toen nog koningstrouwe 

Raad van State een poging tot inschakeling van Philibert om niet alleen Zeeland, maar ook 

Holland weer in het gareel te brengen.15 Deze heeft daaraan daadwerkelijk gevolg gegeven 

in diverse schriftelijke onderhandelingen. Er is echter geen indicatie dat hij ooit in Holland is 

geweest. Zijn actieradius reikt van Zeeland tot Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent. Uit het 

verhaal zal blijken dat Philibert van Serooskerke – naast misschien zijn eigen belang en dat 

van zijn familie – specifiek het belang van Zeeland heeft behartigd en dat van het markiezaat 

Bergen op Zoom, in dienst van de rechtmatige landsheer en ter uitvoering van diens 

beschikkingen. Niets meer en niets minder. Hij maakt geen deel uit van de kleine kring van 

grands seigneurs met grote idealen en voor het eerst nationale opvattingen, die op en neer 

naar Madrid reizen om door Filips II uitgehoord te worden, (een grote eer voor de al dan niet 

genodigde of ontboden ‘Flamencos’, maar niet ongevaarlijk). Daartegenover kan worden 

gesteld dat Philibert meewerkt aan de voorbereiding van de Pacificatie van Gent, bij uitstek 

een streven naar herstel van de eenheid van de Nederlanden. Hij voegt zich dus naar dit 

ideaal. Als koningsgezinde bestuurder zal hij overigens niet blij geweest zijn met de 

uitzonderingsposities die Holland en Zeeland bedongen, noch met de poging tot terugkeer 

naar de oude regeringsvorm in Bergen op Zoom. Deze beide elementen komen in het 

desbetreffende hoofdstuk aan de orde.  

 

Op 7 juli 1579 overlijdt Philibert van Serooskerke, te Antwerpen, in de leeftijd van 41 jaar. Er 

gaan geruchten over een gewelddadige dood, misschien wel door onthoofding. Of 

vergiftiging, die zijn doodsoorzaak moet doen lijken op een terminale ziekte. Hij is de enige 

niet, over wie zulke verhalen gaan. Philiberts belevenissen gedurende zijn laatste levensjaar 

zijn nooit onderwerp van studie geweest, zelfs niet zijdelings. In deze biografische studie 

werden zij voor het eerst gereconstrueerd. Vanzelfsprekend met een zeker voorbehoud, 

aangezien behalve Philiberts testament, een verkoopakte en een brief van zijn broer Jan, uit 

die periode geen documenten overgeleverd zijn. Mijn aanvankelijke vermoeden dat zijn 

 
13 Ibid., met verwijzing naar o.a. K.J.W. Verhofstad, De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559 
(Nijmegen 1937) 99-111, 121, 125, 191.Tevens verwijzing naar A. Duke, Reformation and the Revolt in the Low 
Countries (Londen 1990), met name aldaar 71-100 ‘Building heaven in hell’s despite’.  
14  G.J. Schutte, Het Calvinistisch Nederland: Mythe en werkelijkheid (Hilversum 2000) 202.   
15  Memorandum Raad van State 23 augustus 1576, UA, Huis Zuilen, 76, 2.3.05.2, subno. 851 (conv.). ‘Gollande’ 
schrijft de klerk. Zie voor verwisseling van h en g door ‘Zeeuwse dialectsprekers die Nederlands praten’: M. 
Jansen, N. van der Sijs, F. van der Gucht, J. De Caluwe, Atlas van de Nederlandse Taal. Editie Nederland (Tielt 
2017) 134. Zie voor uitgebreidere gegevens, Idem, Atlas van de Nederlandse Taal. Editie Vlaanderen (Tielt 
2017)131-153. 
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‘voortijdige’ levenseinde te wijten is aan terechtstelling onder het regime van politieke 

tegenstanders in Antwerpen, of aan wraak, was gebaseerd op oral history in de vorm van 

familie-overlevering. Deze hypothese heb ik laten varen na gedegen onderzoek in binnen- 

en buitenland, op grond van niet eerder onderzochte primaire bronnen die een natuurlijke 

dood waarschijnlijker maken.  

 

 

Structuur en bronnen. 

De kern van deze dissertatie is een biografische schets, welke dient ter illustratie van de 

bestuurlijke veranderingen tijdens het leven van de Zeeuwse edelman Philibert van 

Serooskerke, de hoogste ambtenaar van Filips II in Zeeland en Bergen op Zoom. Zijn 

levensloop is niet eerder beschreven en wordt nu gereconstrueerd uit gegevens van velerlei 

aard, waaronder vondsten in nooit tevoren gepubliceerde bronnen. Dit is van belang omdat 

de gebiografeerde een grote invloed heeft gehad op de politieke en militaire ontwikkelingen 

in de betrokken fase van de Opstand, terwijl zijn bestaan tot dusver in de schaduw was 

gebleven. Het biografische gedeelte van deze studie wordt voorafgegaan door de status 

quaestionis, de formulering van een onderzoeksvraag met these en een toespitsing op het 

thema fides et religio. Daarna volgt Philiberts levensloop in een reeks van vijftien 

hoofdstukken, afgesloten met een epiloog, een slotbeschouwing, een samenvatting in het 

Engels, bijlagen en registers. Hoofdstuk III bevat een impressie van de voorgeschiedenis. In 

de daarop volgende hoofdstukken zal het de lezer duidelijk worden welke opmerkelijke rol 

Philibert gespeeld heeft in de burgeroorlog waaruit de zelfstandigheid van de Zeven 

Provinciën is voortgekomen, ten koste van de eenheid van de Nederlanden. Een 

burgeroorlog die gekenmerkt wordt door alle clichés die daar bij horen: onvoorstelbare 

wreedheid, verraad, overlopers wanneer de kansen keren, wantrouwen en argwaan. Maar 

ook door de buitenlandse interventie, voorzover men het Spaanse regime in retrospectief 

als buitenlands mag beschouwen. De betrouwbaarheid van de elkaar bestrijdende 

legereenheden is dubieus, doordat beide partijen zich voorzien van Duitse en Luikerwaalse 

huurlingen die niet voor hun vaderland vechten, maar voor hun broodwinning. Engeland 

mengt zich in het conflict, evenals Frankrijk en als afzonderlijke strijdmacht de Hugenoten. 

In de conclusie kan gelezen worden welke nieuwe elementen deze studie toevoegt aan de 

kennis van de ontstaansgeschiedenis van ons land en aan het begrip van de motieven van 

enkele personen die daarbij van bijzondere betekenis zijn geweest naast Philibert van 

Serooskerke. Door de combinatie van het biografische verhaal in historische context met een 

cultuurhistorische onderzoekthese, wordt geschiedkundig gezien een lacune opgevuld met 

nieuwe kennis van de gezagsproblematiek in de vroege fase van de Opstand, van 

krijgsverrichtingen in Zeeland, geopolitiek, dilemma’s bij de bestuurlijke bescherming van de 

Rooms-Katholieke Kerk en morele overwegingen bij de handhaving van de aanhankelijkheid 

aan de Spaanse koning. Daaraan gekoppeld biedt de studie additioneel inzicht op de 

culturele functie van fides als onderbouwing van de maatschappelijke orde.  
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Primaire bronnen 

Systematisch bronnenonderzoek werd gedaan in Het Utrechts Archief collectie Huis 

Zuilen en in het Nationaal Archief in Den Haag. Dit onderzoek heeft onbekend 

materiaal aan het licht gebracht waarop belangrijke gedeelten van de dissertatie zijn 

gebaseerd. Ook het Zeeuws Archief werd geraadpleegd, evenals de aldaar 

ondergebrachte delen van de stadsarchieven van Goes, Middelburg en Veere. Via de 

literatuur werd kennis genomen van documenten in het stadsarchief van Bergen op 

Zoom thans ondergebracht in het West-Brabants Archief, en in het Stadsarchief 

Breda. Voorts de Collection Granvelle, zich bevindend in de Bibliothèque Municipale 

de Besançon, waarover hierna meer. Voor wat betreft de verwijzing naar 

archiefstukken in de noten, wordt bij eerste vermelding de afkorting van het archief 

gebruikt als vermeld in de afkortingenlijst, vervolgens de eventuele naam van een 

deelarchief, resp. een verzameling van stukken, gevolgd door het nummer. 

Bovendien waar aanwezig nadere indicatie als in het betreffende archief gebruikt. Bij 

volgende verwijzingen wordt volstaan met de afkorting van het archief en de daarop 

volgende (cijfer)combinatie. Bij volgende verwijzingingen wordt volstaan met 

bijvoorbeeld ‘UA 76’ en een cijfercombinatie. Mijn telefonische en e-mail contacten 

met Het Algemeen Rijksarchief te Brussel, het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren en 

het FelixArchief-Stadsarchief Antwerpen hebben geen vondsten van andere 

biografisch relevante stukken opgeleverd dan die waarnaar verwezen wordt in de 

werken van Van Ham en Rooze-Stouthamer. ‘Philibert de Seroskercke’ en 

naamsvarianten komen niet voor in gedigitaliseerde inventarissen, volgens 

mededeling door de geconsulteerde medewerkers van bovengenoemde Belgische 

archieven. Persoonlijk archiefbezoek ten behoeve van nader onderzoek behoorde 

onder de omstandigheden helaas niet tot de mogelijkheden. Voor wat betreft de in 

Brussel berustende brieven van de gebiografeerde aan Filips II en de opeenvolgende 

landvoogden Alva, Requeséns en Juan de Austria verlaat ik mij daarom op de door 

mij gerecipieerde citaties in de bestudeerde literatuur, en in het bijzonder op de 

bronnenuitgave door L.-P. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les Affaires des 

Pays-Bas, welke ik mocht raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Dit 

werk bestaat uit becommentarieerde transcripten van ooit in de kanselarij van de 

landvoogden bewaarde afschriften en minuten, maar ook van originele brieven uit 

Brusselse en andere archieven, waaronder de Spaanse koninklijke archieven te 

Simancas.16 Drie van de vijf oorspronkelijke delen van Gachard’s magistrale opus 

bevatten brieven van Philibert van Serooskerke aan de Raad van State en vice versa, 

alsmede referenties aan hem in andere documenten waaronder brieven van 

landvoogd Requeséns en van de Raad van State aan Filips II. Tevens wordt Philibert 

genoemd in correspondentie tussen de Raad van State en Cristóbal de  Mondragón, 

 
16  Archives Générales du Royaume, L.-P. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les Affaires de Pays-Bas, 
Brussel 1848-1879, hierna afgekort Correspondance de Philippe II en in noten ‘GACH Cph’ voorzover betreft 
eigen onderzoek of door andere auteurs aldus afgekorte verwijzingen.   
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kolonel in het Spaanse leger.17 De gevonden gegevens heb ik aangevuld door receptie 

van historiografie van Zeeland in de vroege jaren van de Opstand, waar nodig  en 

mogelijk getoetst aan andere bronnen. Tevens heb ik mijn specifiek-biografische 

bevindingen vergeleken met meer algemene gegevens uit recent geschiedkundig 

onderzoek, met name in België, naar het functioneren van de hoogste bestuurslagen 

tijdens de beschreven periode.  

 

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt via zijn website 

resources.huygens.knaw.nl (geraadpleegd januari-maart 2021) een collectie 

archiefstukken digitaal toegankelijk, waaronder ‘Briefwisseling van Willem van 

Oranje’. Hieruit werd een selectie van veertien documenten nader bestudeerd en in 

deze dissertatie geciteerd, met name brieven van stadhouder Willem van Oranje aan 

Philibert van Serooskerke; een stadhouderlijk verzoek aan het Leenhof van Holland 

op rekest van Philibert; ambtsberichten, rapporten en een tweede rekest van 

Philibert van Serooskerke aan Oranje; een rapport van Philibert aan landvoogdes 

Margatha van Parma, door Oranje aan haar doorgezonden met apostille; een 

benoemingsbesluit door Oranje ter opvolging van Philibert als burggraaf van Zeeland; 

berichten aan Oranje van de magistraat van Goes, van de Gecommitteerde Raden 

van Zeeland en van burgemeesters en schepenen alsmede de baljuw van 

Zierikzee inzake Philiberts ambtsvervulling en vermeende verraad. De originelen en 

in enkele gevallen contemporaine copieën bevinden zich in het Koninklijke 

Huisarchief te ‘s-Gravenhage,  het Algemeen Rijksarchief te Brussel, het Zeeuws 

Archief en Het Utrechts Archief. De Middelburgse originelen van twee andere via 

Huygens Instituut geraadpleegde archiefstukken zijn verloren gegaan in 1940. Deze 

werden geciteerd uit een vroeg 20e-eeuws excerpt respectievelijk een 17e eeuwse 

copie. 

 

In de Bibliothèque Municipale de Besançon bevindt zich de beroemde Collection 

Granvelle, waarin de negentien-delige serie ‘Mémoires de ce qui s’est passé sous le 

ministère du cardinal et du cancelier de Granvelle [..]’ De serie bevat o.m. rudimenten 

van correspondentie tussen de jonge Philibert van Serooskerke en kardinaal 

Granvelle over openbare orde en geloofszaken. De laatste brief van Philibert aan de 

kardinaal, in het Latijn en verzonden uit Brussel, dateert van 15 november 1565. 

Granvelle was toen al uit de Nederlanden vertrokken na zijn conflict met Margaretha 

van Parma.18 Het Zeeuws Archief bezit in verscheidene secties grote aantallen akten 

en rekeningen met betrekking tot de ambtsuitoefening van Philibert van Serooskerke 

als rentmeester-generaal en in andere administratieve- en bestuursfuncties. Daarvan 

 
17  CACH Cph, II, 442, 645, 647; III, 383, 389, 390, 417, 479, 493, 547, 550, 596, 599, 609, 611, 614, 615, 625, 
627, 649, 653, 666, 668, 669, 678; IV, 241. 
18 Bibliothèque Municipale de Besançon, Collection Granvelle [..], ‘Mémoires de ce qui s’est passé sous le 
ministère du cardinal  et du chancelier de Granvelle [..]’ Tome XXI (1-103) fol 60, Philibert de Seroskercke au 
cardinal (21). 
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is een selectie van biografisch en politiek relevante stukken bestudeerd, met name 

uit de Gedeponeerde Archieven van de Rekenkamer van Zeeland over de periode 

1564-1578.19 Voorts is geput uit de Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van 

de Staten van Zeeland 1318-1572, waarin de gebiografeerde ongeveer vijftig maal 

vermeld wordt.20 Het in hoofdstuk V geciteerde ambtsedige proces-verbaal (1567) 

van het verhoor van Philibert van Serooskerke over de ‘Middelburgse beroerten’ van 

1566 is een conversie uitgegeven door Stichting de Gihonbron, Middelburg 2005, 

versie 2, 2016, van een door J. van Vloten geredigeerd en in 1873 gedrukt transcript 

van het originele handschrift.  

 

De bestudeerde primaire bronnen bestaan derhalve uit contemporaine akten, 

brieven en rapporten, zowel originelen als gewaarmerkte of op betrouwbaarheid 

onderzochte afschriften. Daaronder bevinden zich, zoals hierboven aangegeven, 

nooit eerder gepubliceerde alsmede tot nog toe inhoudelijk onbekende stukken in 

bezit van Het Utrechts Archief, collectie Huis Zuilen. In de tweede helft van de 17e 

eeuw kwam Zuilen door huwelijk in bezit van een achterkleinzoon van Philibert van 

Serooskerke, en werden de ooit uit Antwerpen door Philiberts weduwe naar Zeeland 

meegenomen archivalia uit 1578-1579 deels naar Zuilen overgebracht.21 In 1985 

werden zij door de familie overgedragen aan Het Utrechts Archief gevestigd in de 

gelijknamige stad. De in mijn dankbetuiging reeds genoemde brieven van Berlaymont 

respectievelijk van landvoogd Juan de Austria zijn op deze manier uiteindelijk in 

Utrecht terechtgekomen.22 Door combinatie van gegevens uit de bronnenuitgave van 

Gachard met gegevens uit de collectie van Het Utrechts Archief kon een belangrijke 

démarche van de Raad van State gereconstrueerd worden, die ten doel had de 

opstandige provincies Holland en Zeeland weer tot gehoorzaamheid aan de koning 

te brengen, met inschakeling van de gebiografeerde. Ook mijn reconstructie van de 

gebeurtenissen rondom de geboorte en tijdens het laatste levensjaar van de 

gebiografeerde is gedaan op grond van de in Utrecht gevonden documenten.23 

 
19   O.a. ZA, 512, Rekenkamer van Zeeland, Gedeponeerde Archieven, (‘Rekenkamer II’), 1167, 1168 en:  Inv. 
nr. 4.02.08, Archief van de rentmr.-gen. Philibert van Serooskerke, zijn weduwe en zijn ambtenaren, 1564c-
1589, 75-86. (Oude nummering: Fonds Grafelijke Officieren 30A). 
20  J.G. Smit,  J.W.J. Burgers, E.T. van der Vlist, met medew. M.C. de Bailly, eds., ‘Bronnen voor de geschiedenis 
der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572’ Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 263, Band 
3 (Den Haag 2011). Teksten 1536-1572 en indices nrs. 1429-1431 ‘Filibert van Serooskerke’ [ca. 50 
vermeldingen]. 
21  UA,76, Huis Zuilen, 2.Stukken betreffende heren en vrouwen van Zuilen en hun bloedverwanten, 3.Familie 
van Tuyll van Serooskerken, De verwijzingen in deze dissertatie zijn voor wat betreft dit archief beperkt tot UA 
76, 2.3.01 t/m 2.3.05.4, 818 t/m 856, in het bijzonder 845, 846 (1579) en 851 (conv.) Er dient enige 
voorzichtigheid betracht te worden met niet-authentieke akten en copieën uit de 17e eeuw. Hierover meer in 
Bijlage 4 bij deze studie. 
22 UA,76,2.3.05.3.851(13e en 10e), Philibert van Serooskerke, Maatschappelijk, Brieven en andere stukken 
gericht aan Philibert van Serooskerke uit hoofde van zijn diverse ambtelijke funkties [..], Memorandum van de 
raad van state te Brussel 1576, en Juan van Oostenrijk te Mechelen 1577. 
23 UA. 76, 2.3.0.5.2, 842, Persoonlijk, 842, Aantekeningen over de geboorte van Philibert van Serooskerke, zijn 
broers, zusters en kinderen, met vermelding doopgetuigen. 
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Andere nooit eerder bestudeerde primaire bronnen zijn een drietal brieven van 

Philibert uit de jaren 1577-1578, waarvan één eigenhandig (in Nederlandse archieven 

zeldzaam), aan zijn verre neef en rivaal Arent van Dorp. Deze werden aangetroffen in 

het Nationaal Archief in Den Haag.24  

 

Secundaire bronnen 

Als secundaire bronnen noem ik de literatuur vermeld in de desbetreffende lijst bij 

deze dissertatie. Behalve in bijzondere gevallen zijn daar woordenboeken niet in  

opgenomen. Het vroegste in druk verschenen geschiedkundige werk dat de 

krijgsverrichtingen op Schouwen in detail behandelt is Discours Veritable sur Ce qui 

est advenu touchant l’Albarote & Esmotion des Espaignolz mutinez es Isles de Zelande 

incontinentz apres la Prisze de Ziericzee le Second de Iuillet de 1576, in hetzelfde jaar 

al uitgegeven door en gedrukt bij M. de Hamont in Brussel. Een gedeeltelijke herdruk 

van dit historische document verscheen in 1860 als Appendice A (335-339) bij 

Mémoires de Fréderic Perrenot sieur de Champagney 1573-1590, bezorgd door De 

Robaulx de Soumoy.25 Het meest fascinerende ooggetuigeverslag van de strijd op de 

eilanden in de jaren 1575-1576 is het Journael van Splinter Helmich, soldaat in het 

leger van de prins. Hij werd op Schouwen door zijn ‘boxen’ geschoten en nam wraak 

met krijgsmethoden, waarvan ik de 21e eeuwse lezer – nog niet immuun door de 

oorlogsjournalistiek over Syrië en Irak – de kennisneming heb bespaard. Genoemd 

journaal, in transcript geredigeerd door Fruin, werd in 1875 gepubliceerd door het 

Historisch Genootschap te Utrecht.  Ook Philibert blijkt ooggetuige geweest te zijn 

van oorlogshandelingen. De kanonskogels vlogen hem om de oren tijdens de vaart 

van Tholen naar Duiveland als adviseur van de Spaanse kolonel de Mondragón. In de 

briefwisseling van deze beroemde bataljonscommandant met de Raad van State 

wordt Philibert van Serooskerke enkele malen vermeld, met name in verband met 

het beleg van Zierikzee en de capitulatie van de stad door het ‘Hollandse’ garnizoen, 

een belangrijke episode  van de Opstand.26 Tevens is dit het geval in Comentarios 

(1592), het magnum opus van de als historicus meer dan als veldheer geslaagde 

Spanjaard Bernardino de Mendoza.27 Diens beschrijving van de oorlog in Zeeland is 

geen ooggetuigeverslag – hij diende toen elders in de Nederlanden – maar Mendoza 

had later wel rechtstreeks contact met zijn meest betrokken collega-officieren. 

 
24 Den Haag, NA, Archieven Dorp, van, (Aernt van Dorp) no.214, Serooskerken (sic), Philips (sic) van-, te Goes 
en Gent (1) 1577-1578, 3 st. [waarvan echter één niet uit Gent maar uit Ossendrecht, 21 augustus 1578, AvR.]. 
25 A.L.P. de Robaulx de Soumoy, ed., Mémoires de Fréderic Perrenot sieur de Champagney 1573-1590 (Brussel 
1860). 
26 CACH Cph III, 801v, Table, Appendices, C, Siège et Prise de Zierikzée. Correspondance du Conseil d’Etat avec 
le colonel de Mondragon, I-XC. 
27 Mendoça, Bernardino de, Comentarios de Don Bernardino de Mendoça, de lo sucedido en las Guerras de los 

Payses baxos, desde el Año de.1567 hasta el de. 1577. [..] XII, Madrid, Pedro Madrigal 1592; Mendoza, 

Bernardino de, Comentarios de las Guerras de los Países Bajos, Libro XV, 3, ed. Robl. Mar. Martínez Garcia Hs. 

(Madrid 1901); P. Loumier, ‘Commentaires’, Trad. Nouvelle, ann. Guillaume, Société de l’histoire de Belgique 

(Brussel 1863).  
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Bovendien beschikte hij over authentieke militaire rapporten. Deze historische 

werken zijn waardevolle informatieve bronnen, met inachtneming van het uiteraard 

subjectieve karakter van een persoonlijk journaal (dagboek), zoals dat van Splinter 

Helmich.  

 

Rond 1620 wordt er al veel geschreven over de eerste decennia van de Opstand. Een 

eeuw later is het thema nog hoogst actueel. Zonder ontleningen aan verscheidene 

18e-eeuwse auteurs zou deze studie incompleet geweest zijn. Hun boeken zijn als 

latere secundaire of tertiaire bronnen onmisbaar, zij het kritisch beoordeeld28, voor 

de biografische kern van deze studie, bij gebreke aan recentere literatuur. Philibert 

van Serooskerke komt namelijk niet of nauwelijks voor in publicaties van 20e- en 21e-

eeuwse auteurs, uitgezonderd het Leidse proefschrift van J. Pot, 1925 Het Beleg van 

Zierikzee en de reeds genoemde werken van Rooze-Stouthamer en Van Ham. Ter 

herdenking van het tweehonderdjarige eeuwfeest van de ‘Vrijheid’ van 

achtereenvolgens Middelburg, Goes en Tholen, hebben 18e-eeuwse historici, 

sommigen zelf bestuurders, veel aandacht besteed aan het gewestelijke bestuur en 

de gezagsuitoefening op de eilanden namens de centrale regering. Dit in tegenstelling 

tot de algemene historiografie, die vooral gericht was op vorsten en landvoogden, de 

vader des vaderlands, veldslagen, belegeringen, zeeslagen, staatslieden en helden.29 

In de modernere geschiedschrijving kwam er meer aandacht voor regionale 

geschiedenis, al lag de nadruk aanvankelijk niet op gewestelijke bestuurszaken en de 

betekenis daarvan voor de maatschappelijke verhoudingen en politieke 

ontwikkelingen. Mijn verwijzing naar 18e- en 19e-eeuwers heeft dan ook geenszins 

de bedoeling zwaar te leunen op toenmalige romantische of nationalistische 

Belgische en Nederlandse geschiedschrijvers, maar beoogt de leemten op te vullen 

met het beschikbare materiaal. Vanzelfsprekend heb ik daar waar het beeld 

ongenuanceerd dreigde over te komen, nuances aangebracht of achterhaalde 

bevindingen bijgesteld naar actueler inzicht. 

 

Het onvoltooide manuscript van K.W. Swart: Willem van Oranje, bezorgd door Fagel, 

Mout en Van Nierop in 1994 (dbnl 2008) heb ik gebruikt als algemene bron voor de 

interpretatie van beweegredenen van Willem van Oranje, vooral waar diens politiek 

botst met het regeringsbeleid in Zeeland zoals uitgevoerd door rentmeester-generaal 

Philibert van Serooskerke.30 

 

 

 

 
28 Zie B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand 
(Leeuwarden 1981).  
29 ‘Laat het stikken in zijn centen, in zijn kaas en in zijn krenten, in zijn helden, als daar zijn: Tromp, de Ruyter 
en Piet Hein.’ Willem Elsschot, ‘met verwijt aan Holland’ in: Idem, Verzameld werk (Amsterdam 1963) 744-745. 
30 K.W. Swart, Willem van Oranje.    
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Bijlagen 

In de bijlagen zijn genealogische gegevens opgenomen van Philiberts voorgeslacht en 

van zijn nageslacht in de eerste graad. Tevens verschaffen de bijlagen inzicht in de 

reeks stadhouders in Zeeland en de reeks landvoogden en landvoogdessen in de 

Nederlanden gedurende het beschreven tijdvak. Met verscheidene van hen heeft 

Philibert nauw samengewerkt, met name Margaretha van Parma, de hertog van Alva 

en don Luis de Requeséns. Ten laatste voerde Philibert een korte maar veelzeggende 

briefwisseling met landvoogd don Juan de Austria. Met diens opvolger Alessandro 

Farnese heeft Philibert   voorzover bekend geen contact gehad. In het Register van 

Persoonsnamen is geen absolute volledigheid nagestreefd. Personen die uitsluitend 

in de noten worden genoemd, blijven in het register meestal onvermeld. Naast 

Philibert van Serooskerke en de genoemde landvoogdes en landvoogden, kunnen als 

hoofdpersonen in deze biografische schets worden beschouwd: zijn vader Jeronimus 

van Serooskerke, Philiberts zwager en collega Bruninck van Wijngaerden, Willem van 

Oranje als Philiberts directe chef gedurende drie jaar en daarna als grote 

tegenstander, diens paladijn Arent van Dorp, Philiberts rivaal Frédéric Perrenot heer 

van Champagney, en de Spaanse kolonel Cristóbal de Mondragón. Met deze 

opsomming wordt tekort gedaan, noodgedwongen door het ontbreken van 

documentatie, aan de belangrijke rol van Philiberts echtgenote Catharina Sandelijn.    

 

 

Nadere verantwoording bij onderwerpskeuze 

Mijn beschrijving van Philiberts levensloop is in principe chronologisch. Soms heb ik evenwel 

het tijdpad verlaten voor een virtuele rondgang over de belangrijkste eilanden, door het 

markiezaat van Bergen op Zoom en in de stad Antwerpen. Doel hiervan is een impressie te 

geven van de per eiland of streek verschillende omstandigheden in het eerste decennium 

van de Opstand. Sommige op zichzelf interessante voorvallen die geen raakvlak hebben met 

Philiberts leven en beleid heb ik om die reden niet of niet in detail vermeld. Ook algemener 

gesteld heb ik historische gebeurtenissen die naar mijn bevinding geen rechtstreekse invloed 

hadden op Philiberts functioneren, niet in mijn analyse betrokken. Voorbeelden hiervan zijn 

de beruchte brieven uit Segovia  van koning Filips II (1565), de Nadere Unies tussen Holland, 

Zeeland en soms Utrecht (1575v), of de twee opeenvolgende Unies van Brussel (1577) 

waarmee tevergeefs getracht werd de Pacificatie te redden. Hetzelfde geldt de 

vredesbesprekingen te Breda (1574 - afgebroken juni 1575) tussen delegaties van Holland 

en Zeeland, vertegenwoordigers van de Prins van Oranje, idem van landvoogd Requeséns en 

een aantal vertrouwenspersonen. Toch is het opmerkelijk dat Philibert niet bij die 

onderhandelingen betrokken was, gezien zijn status van Zeeuws medestander van de 

landvoogd en gezien zijn functies. J. Lefèvre, in 1936 auteur van het register op Gachard’s 

19e eeuwse Correspondance de Philippe II, indiceert dat Philibert een van de gijzelaars was 

die bij wijze van zekerheid bij de onderhandelingen werden uitgewisseld, dan wel deel 

uitmaakte van de Zeeuwse delegatie. Een aantal namen van gijzelaars is bekend, waaronder 

die van Mondragón, en er is veel te doen over het telkens niet komen opdagen van een 
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mysterieus tweetal. Anderzijds, in de aanname dat Philibert deelnam als delegatielid: ‘die 

van Holland en Zeeland’ staan nergens compleet vermeld. Dus is het denkbaar dat Philibert 

in de delegatie van Zeeland de Eerste Edele vertegenwoordigde, zoals vaker gebeurde. Dit is 

bijzonder, omdat hij dat dan deed met een (al jaren oud) mandaat van de prins van Oranje 

in diens hoedanigheid van voogd van zijn zoon Filips Willem. Derhalve zou Philibert twee 

heren gediend hebben: de koning (Philibert is ‘eerste officier van Zeeland’) en de prins. De 

referenties aan ‘Seroeskerke, (Philibert de), receveur général de Zélande’ in het register per 

pagina van het œvre van Gachard  bieden geen uitsluitsel.31  

 

Het verhaal van de mislukte Spaanse expeditie Bewesten Schelde in het voorjaar van   1572, 

zie hoofdstuk VIII, bleef in de Nederlandse historiografie onderbelicht. Er bestaan weinig 

primaire bronnen voor dit epos. Wellicht is die lacune te wijten enerzijds aan Spaanse 

schaamte voor de mislukking van de expeditie, en anderzijds aan de weinig glorieuze rol van 

de Zeeuwse steden. Schroom bij het Bergense stadsbestuur dat overruled werd door 

gouverneur Philibert van Serooskerke kan eveneens van invloed zijn geweest op de 

bronnenschaarste. Aangezien het ingezette ‘Spaanse’ detachement in feite onderdeel was 

van een Siciliaans battaglione, besteden verscheidene 17e-eeuwse Italiaanse auteurs 

aandacht aan de expeditie. In hun bezielde werken wordt ‘il signore de Serosquerque’ 

geroemd en geprezen.32 Met geografische gegevens wordt echter nogal losjes omgegaan. 

Verscheidene 18e-eeuwse Nederlandse auteurs hebben deze geschiedschrijving voortgezet, 

maar zij spreken elkaar tegen. In de 20e eeuw worden enkele pogingen gedaan het gebeurde 

en de impact ervan te analyseren. Van Nierop betrekt het verhaal in een chronologisch 

overzicht van de overgang van Vlissingen.33 De Belgische historicus Gustaaf Janssens noemt 

de weigering van het Vlissingse stadsbestuur het nieuw aangekomen garnizoen te legeren 

zelfs aanleiding tot de uitbreiding van de Opstand tot grote delen van Holland en Zeeland.34 

Het belang van de expeditie is uit biografisch oogpunt evident, gezien de betrokkenheid van 

Philibert. Het historische belang ervan is nog groter, doordat zij de eerste Spaanse militaire 

operatie is in Zeeland (weliswaar nog zonder gewapend treffen) terwijl de oorlog in andere 

gewesten van de Nederlanden al vijf jaar woedde.35 Bovendien is er de impact van de door 

Philibert bevorderde Spaanse aanwezigheid in Bergen op Zoom op de toekomst van 

Antwerpen. Na vergelijking van de diverse varianten van het expeditieverhaal, heb ik mijn 

 
31  J. Lefèvre, Archives Génerales du Royaume, Correspondance de Philippe II sur les Affaires des Pays-Bas, T.6e 
‘Index Alphabéthique des noms de personnes et de lieux contenus dans les cinq tomes précedents’ (Tongeren 
1936). 
32  o.a. C. Campana, delle Historie del Mondo descritte del Sig. Cesare Campana, I (Venetië 1634) 158.  
33  Zie literatuurverwijzingen in de voetnoten bij hoofdstuk VIII, paragraaf Expeditie Bewesten Schelde. 
34  G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer: ‘Loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de Nederlanden van Alva 
tot Farnese (1567-1578), Anciens Pays et Assemblées d’Etats LXXXIX Standen en Landen (Kortrijk-Heule 1989), 
169. 
35  Belangrijke krijgshandelingen voor 1572: 1567 Belegering en inname Valencijn door Noircarmes, capitulatie 
Doornik en Rijsel, Brederode’s aanvallen op Utrecht en Amsterdam, Slag bij Austruweel (Oosterweel); 1968 
Oranje’s veldtocht door Limburg en in Brabant, veldslagen bij Daelhem, bij Heiligerlee, bij Jengum (Jemmingen), 
Oranje’s tocht over de Maas, verjaging Coqueville uit Artesië; Buiten de Nederlanden 1569 interventie Oranje 
in Derde Godsdienstoorlog in Frankrijk, Slag bij Jarnac; 1570 overval op Loevenstein door Herman de Ruyter, 
herovering door het regeringsleger.  
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weergave selectief gebaseerd op de evaluatie door Adrianus ’s Gravezande in diens ‘Tweede 

Eeuw-Gedachtenis der Middelburgsche Vryheid’ (1774), onder alle nodige voorbehoud.36 Zijn 

bevindingen lijken het meest realistisch en verschillen in aanzienlijke mate met die van Jan 

Wagenaar in wiens enigszins geromantiseerde Vaderlandsche Historie de actie van Philibert 

een ‘list’ wordt genoemd.37  

 

De Spaanse strategie in het gewest Holland voor de jaren 1572-1574 is van invloed geweest 

op de plannen voor het offensief in Zeeland (1573-1576), zoals betoogd in hoofdstuk X. 

Zonder af te doen aan het Spaanse belang bij het behoud van Holland heb ik mij – gezien de 

betrokkenheid van de gebiografeerde – echter geconcentreerd op Zeeland en Bergen op 

Zoom, met weglating van detaillering van krijgshandelingen in de andere gewesten. Behalve 

deze geografische beperking werden ook de juridische thema’s begrensd, met name bij de 

behandeling van Philiberts justitiële verantwoordelijkheden. Als hoogbaljuw heeft hij 

honderden maatregelen getroffen, ‘sententiën’ gehomologeerd en beschikkingen 

ondertekend op het gebied van de criminele justitie. Daaraan is in deze studie exceptief 

aandacht besteed voorzover zij verband houden met de troebelen of de uitvoering van de 

plakkaten tegen de ketterij. Voorts heb ik besloten geen overzicht te verschaffen van 

Philiberts puur administratieve beschikkingen als beheerder van het grafelijk domein en 

ontvanger der landsheerlijke belastingen.38 Deze zouden in een financieel-historische studie 

zeker op hun plaats geweest zijn, maar worden nu uitsluitend vermeld voorzover zij politieke 

impact hebben gehad. Evenmin ben ik gedetailleerd ingegaan op de Satisfactie van Tholen 

(17 april 1577), de laatste Zeeuwse stad die naar de prins is overgegaan. Het historische 

belang van deze mijlpaal is groot, maar bij gebrek aan documentatie van Philiberts mogelijke 

betrokkenheid dan wel afwezigheid bij de onderhandelingen is er geen biografisch of 

thematisch relevant verslag van te geven dat zou bijdragen aan de analyse van zijn beleid. 

 

De belangrijkste geldmiddelen van dit tijdvak zijn in deze streken: Carolusguldens, 

Philippusdaalders, goudguldens (een algemeen valutair begrip, gerelateerd aan de 

goudwaarde), ponden Vlaams (van 240 ‘grooten’), ponden Artesisch, Brabantse dukaten, 

Hollandse guldens, ‘Spaanse matten’ en escudos van 16 reales de plata fuertes; alle met 

hevig fluctuerende wisselkoersen. Waar in deze tekst of in de noten bedragen in € zijn 

vermeld, heb ik dat S.E.&.O. gedaan aan de hand van digitaal beschikbare omrekentabellen.  

In het standaardwerk van F.H.M. Grapperhaus: Alva en de Tiende Penning, waagt de auteur 

 
36  A. ‘s Gravezande, Tweede Eeuw-Gedachtenis der Middelburgsche Vryheid, zoo in den Godsdienst als 

Burgerstaat of Historische Aaneenschakeling van Gebeurtenissen der Stad Middelburg in Zeeland ten tyde der 

Nederlandsche Beroerten (Middelburg 1774).  

37  J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 
inzonderheid die van Holland,van de vroegste Tyden af, VI (1555-1574) beginnende met den aanvang der 
Regeering van Filips den Tweeden (2e druk; Amsterdam 1770), 89.   
38  Voor wat betreft Bewesten Schelde in belangrijke mate gearchiveerd in ZA, Rekeningen en Acquitten vóór 
1578, Archief van de Rekenkamer van Zeeland, Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, ordinarisrekeningen 214-
288, extra-ordinarisrekeningen 294-305. 
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zich niet aan enige omrekening naar tegenwoordige waarden.39 Ik heb dat wél gedaan, in 

het besef dat dit een hachelijke onderneming is en dus onder alle voorbehoud, teneinde de 

waarde van grote geldsommen zoals afkoopsommen voor plundering of begrotingsmiddelen 

voor de oorlogvoering inzichtelijk te maken. Gebruikelijke omrekeningsmethoden zoals 

bijvoorbeeld door vergelijking met daglonen zijn daarvoor ongeschikt. De aangehouden 

pariteit voor de periode ca.1568-1578 gerelateerd aan de tegenwoordige waarde in € is 

grofweg gesimplificeerd: 1 pond Vlaams van 240 grooten (halve stuivers) = 6 Hollandse 

guldens of 6 pond Artesisch x € 60 = € 360. Deze omrekeningen hebben uiteraard slechts 

indicatieve betekenis, gezien tal van tijdsgebonden omgevingsfactoren. 

 

Hoofdstuk VIII, Spaanse Furie, past geschiedkundig in de reeks van incidenten en politieke 

ontwikkelingen na de Spaanse herovering van Zierikzee. Biografisch gezien is het belang 

ervan minder evident, omdat Philibert in die periode niet in Antwerpen verbleef. Wel 

woonden in die periode zijn vrouw en kinderen er, al kan niet uitgesloten worden dat zij toen 

elders in het Antwerpse kwartier van Brabant verbleven namelijk te Herlaar bij Herenthout. 

De moderne geschiedkundige opvatting van de aanleiding tot deze plundering wordt in grote 

mate bepaald door het glasheldere betoog van Etienne Rooms in zijn artikel ‘Een nieuwe 

visie op de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Spaanse Furie te Antwerpen op 4 

november 1576.’40 In logische volgorde argumenteert hij dat Filips II na het plotselinge 

overlijden van Requeséns in maart 1576 de Raad van State belast heeft met de regering, in 

afwachting van de komst van een nieuwe landvoogd. De Raad heeft vervolgens uitdrukkelijk 

tegen de Spaanse aanwezigheid geageerd. Daardoor hebben de civiele autoriteiten en het 

Spaanse opperbevel geleidelijk-aan tegengestelde standpunten ingenomen. Deze 

ontwikkeling werd versneld door de muiterij van enkele troepen in Holland en Zeeland. Om 

zich te verdedigen tegen de aanspraken van de bevolking, concentreerden de Spaanse 

troepen zich rondom het Kasteel van Antwerpen, alwaar op 4 november 1576 de 

eindconfrontatie tussen de twee partijen plaatsvond. De overwinaars plunderden de stad. 

Dit was normaal in de 16e eeuw, aangezien de stad ‘por fuerça’ was genomen. “De Spaanse 

Furie was dus niet zomaar het werk van muiters die een stad plunderden om zich alzo voor 

hun achterstallige soldij schadeloos te stellen. Het was de uiteindelijke krachtmeting tussen 

twee partijen, als gevolg van de anti-Spaanse gevoelens, welke sinds geruime tijd meer en 

meer gemeengoed waren geworden van quasi de gehele bevolking.”41 Olaf Mörke 

positioneert de Furie als een reactie op de belegering van de ‘Spaanse’ citadellen van Gent, 

Utrecht, Valencijn en Antwerpen door de krijgsmacht van de Staten-Generaal, ondersteund 

door soldeniers van Oranje, nadat de Staten-Generaal de Spaanse troepen op 22 september 

1576 vogelvrij  verklaard hadden.42 Met nieuw bronnenonderzoek en door het ontkrachten 

van het effect van 17e eeuwse propaganda op de collectieve herinnering bevestigt Raymond 

Fagel in 2020 de opvatting dat de Furie een strijd tussen beroepsmilitairen was, die 

 
39  F.H.M. Grapperhaus, Alva en de Tiende Penning (Zutphen-Deventer 1982). 
40  Bijdragen tot de Geschiedenis, 54: 1/2 (1971) 31-35.                                                                                
41  E. Rooms, o.c., 54. 
42 O. Mörke, Wilhelm von Oranien (1533-1584): Fürst und “Vater” der Republik (Stuttgart 2007)  197ev.. 
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vervolgens leidde tot plundering van de stad door de overwinnaars.43 Deze redeneringen 

doen overigens, ook volgens beide genoemde auteurs, niet af aan de verschrikkingen die de 

Antwerpenaren hebben ondergaan. Gezien het vermoede toenmalige verblijf van Philiberts 

gezin in Anwerpen of de nabije omgeving, heb ik de slotparagraaf van het betrokken 

hoofdstuk geschreven vanuit een perceptie van het historische collectieve trauma.  

 

 

Leeswijzer 

In dit boek is niet steeds de spelling gevolgd van het Groene Boekje: Woordenlijst 

Nederlandse Taal, Den Haag 2005, 4e oplage 2010, samengesteld door het Instituut voor 

Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Daarentegen wel de 

spelling als in de publicatie van het Genootschap Onze Taal in 2006, namelijk het Witte 

Boekje: Spellinggids van het Nederlands, intussen opgevolgd door Spellingwijzer Onze Taal, 

2015. Deze zogenoemde ‘witte spelling’ laat uitdrukkelijk ook alternatieve en conventionele 

spellingen toe. Zij wordt breed gedragen door journalisten van o.m. NRC, Trouw en De 

Volkskrant, gerechtshoven en andere rechterlijke colleges, alsook door gerenommeerde 

Belgische en Nederlandse auteurs. De lezer van deze dissertatie zal dus conventioneel 

gespelde woorden aantreffen zoals souverein, posthuum, hagepreek, vlaggeschip, kerkeraad 

en pennestreek, meestal conform het Groene Boekje van 1954.44 Historische namen zoals 

‘Markiezaat van Bergen op Zoom’ bleven dienovereenkomstig gehandhaafd ondanks de 

spelling ‘markizaat’ in het Groene Boekje van 2005. Naar analogie van deze keuze heb ik ook 

het ‘Markiezaat van Veere en Vlissingen’ aldus gespeld en dezelfde spelling gehanteerd voor 

het woord ‘markiezaat’ in de publiekrechtelijke betekenis van het historische begrip.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 R. Fagel, ‘The Origins of the Spanish Fury at Antwerp (1576): A Battle within City Walls’, Early Modern Low 
Countries, 4(1), (2020) 102-123. 
44. Woordenlijst van de Nederlandse taal: samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische 
regering, (ongewijzigde herdruk; ’s-Gravenhage 1980).  
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II 

ONDERZOEKSVRAAG EN THESE 

 

 

Philiberts stierf dus een natuurlijke dood, op relatief jonge leeftijd. In een tijdperk van hoge 

mortaliteit is dit niet uitzonderlijk. Het verhaal werd bijgevolg geen ‘whodunit’, maar gaf wel 

aanleiding tot een vraagstelling die zich richt op de beweegredenen van de hoofdpersoon. 

Waarom blijft Philibert de koning trouw en houdt hij vast aan de rooms-katholieke religie, 

terwijl dit vanaf een bepaald moment onvermijdelijk zal leiden tot zijn ondergang? Of is het 

alleen ‘onze kennis van nu’ die in retrospectief onafwendbaar maakt dat koningsgezinde 

Zeeuwen aan het kortste eind trekken? Eliminatie van onwaarschijnlijk bevonden potentiële 

redenen leidde tot de these dat Philiberts geloof de doorslaggevende factor is bij de keuzen 

die hij maakt. De Slotbeschouwing bij deze biografische studie bevat de conclusie waarin 

deze these aannemelijk wordt gemaakt, na vergelijking van Philiberts levensloop met die van 

enkele markante tijd- en standgenoten. Geloof en trouw gaan in het Latijn samen in het 

begrip fides.45 Dit begrip wordt als thema nader uitgewerkt in verband met de analyse van 

Philiberts veronderstelde beweegredenen, met de nadruk op fides als cultureel-bepaalde 

factor. Hij leeft en werkt weliswaar in een tijdvak waarin de confessionele betekenis van fides 

steeds meer naar voren komt, maar is zelf juist de exponent van een bestuurdersklasse waar 

het geloof over het algemeen geen specifiek-individuele overtuiging lijkt te zijn. Religie lijkt 

bij deze bestuurders over het algemeen deel uit te maken van een cultureel-bepaalde 

instelling in de zin van mentaliteit, zoals die vanaf de 17e-eeuw te onderkennen zal zijn bij 

de vaderlandse regenten.46 Deze ‘culturele’ instelling of geesteshouding zal nog lange tijd 

merkbaar blijven in de Nederlandse geschiedenis.  In dit opzicht kan Philiberts bestaan en 

functioneren beschreven worden als deel van een sociaal-cultureel conflict met politieke, 

militaire en staatkundige consequenties waarin het geloof een andere maatschappelijke 

werking heeft dan eertijds.      

 

 
Status quæstionis 

Philiberts acties in de jaren 1564-1579 en de gevolgen ervan worden beschreven in 

samenhang met de verandering van de machtsverhoudingen in de Nederlanden. De eerste 

jaren van deze periode zijn gekenmerkt door de beginnende opstand tegen het centrale 

gezag. Dan volgt de Spaanse interventie en een fase van heftige oorlogvoering. De laatste 

jaren van het tijdvak staan in het teken van vredespogingen, gevolgd door het weer oplaaien 

 
45  In de Romaanse talen is het niet anders. In Philiberts moedertaal het Frans betekent ‘foi’ zowel ‘loyauté, 
garantie, confiance’ als ‘croyance aux enseignements d’une religion; [..] cette religion elle-même’ Een vazal 
zweert ‘foi et hommage’ aan zijn leenheer, Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition. T. II ( Parijs 
2005). FOI; Thesaurus Linguæ Latinæ (Leipzig 1922-1926) 661-693. P.G.W. Glare, Oxford Latin Dictionary 
(Oxford 1982) 697-698, aldaar: ‘sense of duty towards others, loyalty, allegiance’.   
46  Vgl. de titel en het hoofdthema van H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten: De Hollandse adel in de 
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (2e gewijzigde druk; Amsterdam 1990). 
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van de oorlog en tenslotte de aanzet tot de scheiding van Noord en Zuid. Gezien Philiberts 

betrokkenheid als getuige, actor en uiteindelijk als dupe van deze ontwikkelingen, is het 

passend in deze status quæstionis een impressie te geven van vroegere en tegenwoordige 

visies op de aard van de Opstand; zie hieronder Status quæstionis (a): ‘De Opstand, in 

perspectief’. Ervan uitgaande dat in het algemeen iemands opvattingen en handelwijze voor 

een belangrijk deel voortkomen uit zijn achtergrond of milieu, is het nuttig vervolgens een 

typering te geven van Status quæstionis (b): ‘Zeeuwse bestuursadel’, aangezien Philibert van 

Serooskerke bij uitstek een exponent is van deze ‘soort’. In Status quæstionis (c): ‘Bestuur en 

rechtsvordering’ wordt inzicht verschaft is het bestuur van Zeeland als een der provincies 

van de Habsburgs-Bourgondische Nederlanden. Daarbij wordt tevens de rechtspleging 

belicht – in die tijd organiek nog nauw verbonden met het bestuur; scheiding der machten 

is een nog onbestaande notie. Dan volgt een paragraaf Status quæstionis (d): ‘Beleid en 

loyaliteit’, waarin wordt aangegeven in hoeverre de centrale regering mag rekenen op de  

betrouwbaarheid van verschillende categorieën hoge uitvoerders van haar beleid. Tenslotte 

een thematische uiteenzetting ‘De onderzoeksthese toegespitst: fides et religio.’ 

 

 

Status quæstionis (a): de Opstand, in perspectief   

De Opstand – zoals de algemeen aanvaarde moderne benaming luidt van onze ‘Tachtig’jarige 

Oorlog – is qua volume wellicht de belangrijkste component van de vaderlandse 

historiografie. De aartsvaders hier te lande zijn Hooft, Bor en Bondam.47 Eerstgenoemde 

heeft geput uit een van de oudste bronnen, de autobiografische aantekeningen van de 

Geldersman Elbertus Leoninus (Elbert de Leeuw), oud-hoogleraar te Leuven en Brussels 

raadsadviseur.48 Nog tijdens het verloop van de oorlog begint Bernardino de Mendoza aan 

zijn magnum opus Comentarios, gevolgd door Famiano Strada rond 1630 en een lange reeks 

Spaanse en Italiaanse historici. De Engelsman Temple boekstaaft in 1672 zijn verwondering 

(en lichte ergernis) over de groei en bloei van de Republiek aan de overkant van de 

Noordzee.49 De tegenwoordig relatief onbekende Franse auteur Louis Aubéry du Maurier 

publiceert in 1680 een (politiek bedoeld) werk ten dienste van de geschiedenis der 

Nederlanden.50 De Verlichting richt in de 18e eeuw een nieuw schijnsel op het verleden. 

Voorzichtig wordt in de nadagen van de Republiek uit de doeken gedaan hoe twee eeuwen 

eerder onze Vader des Vaderlands wel eens een steekje liet vallen. Al spoedig daarna viert 

 
47  P.C. Hooft, Neederlandsche Histoorien, Sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den 
Vyfden, op kooning Philips zynen zoon (Amsterdam 1656); P. Bor, Oorsprongk, Begin ende Vervolgh der 
Nederlandtscher Oorlogen (1595) (Leiden  1621); P. Bondam, Verzameling van onuitgegeevene Stukken, tot 
Opheldering der Vaderlandsche Historie: Opgezogt, byeengebragt, en met eenige Aanmerkingen opgehelderd. 
(1778-1781), I (Utrecht 1779). 
48  Janssen, A.E.M, ‘Elbertus Leoninus, Neutralist en Libertijn tijdens de Nederlandse Opstand’ LIAS 6/1 (1979) 
39-76.   
49  F. Strada S.J., De Bello Belgico Decades Duae ab Excessu Caroli V.Imp.usq. ad Initium Prefecturae Alexandri 
Farnesii Parmæ, L VIII (Frankfurt 1678); W. Temple Observations upon the United Provinces of the Netherlands 
(Londen 1673). 
50  L. Aubéry du Maurier, Mémoires pour servir à l’Histoire de Hollande et des autres Provinces Unies (Parijs 
1680). 
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het nationalisme het vertrek van Napoleon met een explosie van geromantiseerde 

historische literatuur. Van Lennep heeft in ons land grote invloed gehad. De relatief minst 

subjectieve 19e-eeuwse historicus is Groen van Prinsterer, al voor de eeuwwisseling naar de 

20e gevolgd door R.J. Fruin.51 Uiteraard lieten sinds 1830 ook Belgische historici zich niet 

onbetuigd, zoals Gachard, Lacroix; later Gossart, Paillard en Pirenne, daarin gesteund door 

een grondige vernieuwing van het Brusselse archiefwezen eind 19e eeuw.52 Het onderwerp 

heeft tegen die tijd ook weer de aandacht getrokken van Engelstalige schrijvers, onder wie 

de hartstochtelijk pro-Nederlandse Amerikaan Motley.53 Duitse auteurs behandelen de 

Opstand met enthousiasme als onderdeel van de nationale geschiedenis van het Duitse 

Rijk.54 De 20e eeuw brengt in de jaren ’25-‘50 belangrijke historici voort met nieuwe 

inzichten en meer precisie wat de feiten betreft. De bekendste Nederlandse schrijvers over 

de Opstand zijn dan Geijl, Presser, Enno van Gelder, en het echtpaar Romein. Dat wil niet 

zeggen dat geen van hun werken politiek gekleurd is.55 De Tweede Wereldoorlog genereert 

een groot besef van verbondenheid tussen de selectieve herinnering aan de 16e-eeuwse 

Geuzen en het door Koningin Wilhelmina als moeder des vaderlands vereerde Verzet. In de 

vernieuwende jaren ’60 van de 20e eeuw vat Woltjer de draad weer op. Wilson, Wittmann 

en Parker zijn in de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw de meest prominente buitenlanders.56 

Sindsdien is het onderwerp totaal geïnternationaliseerd. Mede daardoor wordt het 

objectiever belicht, van vele kanten tegelijk. Daarvoor mogen wij met name Jonathan Israel 

 
51  J. van Lennep, Herinneringen uit den Worstelstrijd met Spanje: Willem de Eerst, (’s-Gravenhage 1853); G. 
Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau, premiere série, T. I – 
VIII (Leiden 1835-1847); R. Fruin, Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1589 (5e druk;  ’s-Gravenhage 
1899). Idem, Het Voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog (’s-Gravenhage 1859). Idem, ed., ‘Journael van 
Splinter Helmich, Soldaat en later Hopman in dienst van den lande’, in: Kroniek van het Historisch Genootschap 
te Utrecht 31 (1875) 159-281. 
52  L.-P. Gachard, ed. Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (1558-1577) (Brussel 1848-
1879; A. Lacroix, ed., Apologie de Guillaume de Nassau, Prince d’Orange, contre l’édit de proscription publiée 
en 1580 par Philippe II, Roi d’Espagne, avec les documents à l’appui (Brussel-Leipzig-Utrecht 1858); E.E. Gossart, 
Espagnols et Flamands au XVIe Siècle: l’Etablissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l’insurrection 
(Brussel 1905); Ch. Paillard, Considérations sur les causes générales des Troubles des Pays-Bas au XVIe siècle 
(Brussel/Den Haag-Parijs 1874); H. Pirenne, Geschiedenis van België deel III (Gent 1909). Idem, Geschiedenis, 
deel IV (Gent 1925).  
53   J.L. Motley, The Rise of the Dutch Republic : A History (Londen-New York 1856). 
54  Cat. Siegerland Museum 1979. Ook nog in 1986 werden de driehonderdvijftig-jarige betrekkingen tussen 
Duitsland en Brazilië gevierd met tentoonstellingen waarbij de aanstelling wordt herdacht van Johann Moritz 
Fürst zu Nassau-Siegen tot gouverneur van Brazilië in 1636.   
55  P.C.A. Geijl (gespeld ‘Geyl’ in Engelstalige publicaties en na ca. 1920 ook door zijn Nederlandse uitgevers), 
o.a. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, deel I (Amsterdam 1930); J. Presser (deels onder 
pseudoniem B.W. Schaper), De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam 1941);  H.A. Enno van Gelder, Revolutionaire 
Reformatie: De vestiging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandsche Gewesten, gedurende de eerste jaren 
van den Opstand tegen Filips II 1575-1585 (Amsterdam 1943); J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving: 
Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (Amsterdam 1938-1939). Aldaar in deel I,5 Willem van Oranje - De 
bevrijder. Tevens aldaar in deel I,6 Filips van Marnix - De intellectueel in de politiek; J.J.Woltjer, Tussen 
vrijheidsstrijd en burgeroorlog: Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam 1994). Idem, Op weg 
naar tachtig jaar oorlog: Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond (Amsterdam 2011). 
56  Ch. Wilson Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands (Londen 1970); T. Wittmann,  Les Gueux dans 
les ‘bonnes villes’ de Flandre (Boedapest 1969);  G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-
1659 (Cambridge 1972). 
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erkentelijk zijn.57 Het zij hem vergeven dat hij in zijn meesterwerk ‘The Dutch Republic’ de 

splitsing van Noord en Zuid laat klinken als de echo van een al veel eerder begonnen 

onvermijdelijke scheuring. Een controversiële bewering, eigenlijk al eerder door Geijl 

weerlegd, welke de eeuwenlange dynastieke en bestuurlijke band tussen Henegouwen, 

Holland en Zeeland negeert evenals de hechte culturele en economische banden van deze 

drie met Vlaanderen en Brabant.58 Deze relaties waren tot ver in de 16e eeuw veel inniger 

dan die tussen bijvoorbeeld de Noordelijke gewesten onderling.59 Zonder de andere 

belangrijke Belgische en Nederlandse auteurs van de laatste decennia te kort te doen, wil ik 

in dit kader vooral Soen, Asaert en Marnef noemen. Zij belichten het maatschappelijke en 

politieke contrast tussen de radicaliserende stadsbestuurders in het Zuiden en de ongeruste 

hoge edelen, die in het begin de Opstand leidden maar in 1579 definitief voor de koning 

kiezen.60 Daarnaast richten de laatstgenoemde twee auteurs de blik op Antwerpen en de 

dramatische situatie in de stad waar Philiberts leven eindigt.  

 

De eerste decennia van de Opstand kunnen tegenwoordig bezien worden in samenhang met 

de strijd tussen Habsburg en Valois om de hegemonie in westelijk Europa; de Reformatie; 

het Concilie van Trente en de Contrareformatie of zo men wil Katholieke Reformatie;61 de 

negen (!) godsdienstoorlogen in Frankrijk; de dynastieke- en geloofsstrijd in Engeland en 

Schotland culminerend in de excommunicatie van koningin Elisabeth; de afwisselend 

tanende of zich hernemende macht van de paus; het Spaanse en beginnende Franse 

vorstelijke absolutisme als bewust nagestreefd regeringsmodel; de acceleratie van de 

opkomst der steden ten koste van edelen en clerus; de algemene angst voor een totale 

oorlog in de Duitse landen mocht het resultaat van de Augsburgse vrede teniet gaan. De 

Spaanse koning moet schaken op vele borden tegelijk: niet alleen zijn verre países bajos maar 

ook binnenlandse opstanden van moriscos en grootgrondbezitters; haat en liefde tussen de 

verschillende naties van het Iberische schiereiland; chicanerende Aragonese kroongebieden 

in Italië;  strijd om de macht op de Middellandse Zee en tegelijk de Ottomaanse aanval op 

de erflanden van zijn Habsburgse neven. In een latere fase intervenieert het Spaanse leger 

in de Kleefse, Bergse en Gulikse Successieoorlog, bij de bezetting van de Palts, en bij de 

Habsburgse verovering van Veltlin. Het Franse leger ontneemt de Spaanse koning tijdens de 

eindfase van ‘onze’ Opstand grote delen van de Zuidelijke Nederlanden en de Roussillon aan 

 
57  J. Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 (Oxford 1995). 
58  Recensie door H.F.K. van Nierop van Jonathan Israel The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1995, 
in: Ons Erfdeel, 38:1 (1995) 623. 
59  Enerzijds het Sticht met het Oversticht, en Gelderland met Zutphen en Kleef; anderzijds Friesland, Holland 
en Zeeland. In welke ordening Groningen oude dynastieke banden heeft met Oost-Friesland, culturele met 
Oldenburg en ‘Nederlands’ Friesland, en ressorteert in het diocees Münster. Overijssel en Gelderland idem met 
Bentheim respectievelijk Kleef, Gulik en Westfalen.  
60  V. Soen, ‘De Verzoening van Rennenberg (1579-1581): Adellijke beweegredenen tijdens de Opstand anders 
bekeken’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009) 218-333;  G. Asaert, De val van Antwerpen en de uittocht 
van Vlamingen en Brabanders (Tielt 2004); G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de reformatie: Ondergronds 
protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577  (Amsterdam-Antwerpen 1996).  
61  De term ‘Contra-Reformatie’ wordt tegenwoordig weer verdedigbaar geacht. Zie C.M.M. Eire, 
Reformations: The Early Modern World, 1450-1650 (Yale 2016). 
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de voet van de Pyreneeën. Het schaakspel wordt echter niet alleen om Europa gespeeld: zie 

de razendsnelle Conquista van Centraal- en Zuid Amerika en de openlegging van de 

handelsroute overzee naar en van Oost-Azië. 

 

De visie op de Opstand in de Nederlanden lijkt in de moderne geschiedschrijving ontdaan te 

zijn van autocentrische oogkleppen, overdreven vaderlandsliefde, romantische fictie en 

geschiedvervalsende Spaanse, Belgische of Nederlandse propaganda.62 Filips II is geen 

gevaarlijke gek, noch is Alva een perverse sadist of Oranje een protestantse heilige. In Spanje 

wordt voor het eerst de wijsheid van Felipe el Prudente in twijfel getrokken. Is de Opstand 

een half geslaagde Nederlandse vrijheidsoorlog of een mislukte Belgische? Pas na de Tweede 

Wereldoorlog wordt de geschiedschrijving van de Nederlanden, dus ook de periode van de 

Opstand, gemeenschappelijk aangepakt. Naast de religieuze en politieke thema’s kwamen 

ook de sociaal-economische en internationale aspecten van de Opstand ruimer aan het 

bod.63 Er is afgerekend met de opvatting dat een rebellie van edelen de kern was van het 

conflict. Of dat een eensgezinde stedelijke machtsgreep de Spanjaarden heeft verdreven. 

Een breed gedragen volksopstand is er nooit geweest. Het spanningsveld tussen de steden 

en de hoge adel is herkend als factor van grote betekenis.64 Nog onbeantwoord bleef de 

open vraag hoe de hoogste gewestelijke bestuursambtenaren zich kwijten van hun moeilijke 

opdracht. Als gezagsdragers moeten zij immers het centrale beleid uitvoeren, maar 

tegelijkertijd de civiele bescherming bieden waarop de bevolking en de instellingen recht 

hebben. Deze studie heeft mede ten doel deze vraag nader te formuleren en een mogelijk 

antwoord te vinden. Was onze heldhaftige onafhankelijkheidsstrijd in wezen een tragische 

burgeroorlog? Zelfs binnen een gewest is de politieke verdeeldheid zowel geografisch als 

maatschappelijk-cultureel bepaald. De studie laat zien hoe in feite drie steden op Walcheren 

– slechts één van de vijf grote Zeeuwse eilanden – alle andere eilanden van Zeeland dwingen 

de kant van de prins van Oranje te kiezen. Heeft het ontstaan van de trotse Republiek het 

eenheidsideaal van de Lage Landen illusoir gemaakt? Elke tijd heeft zijn eigen waarheid. Zo 

schept ook onze era de kans een hopelijk verhelderend licht te laten schijnen op het 

verduisterde verleden.65 

 
62  Zie F. Martinez Luna, Een ondraaglijk juk, Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde 
van de Opstand (1566-1609) (Hilversum 2018).  
63  G. Janssens, Brabant in het Verweer: Loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de Nederlanden van Alva tot 
Farnese 1567-1578 (Kortrijk-Halle 1989). 
64  In de moderne historiografie is weer meer oog voor de (wisselende) rol van  de edelen in de eerste decennia 
van de Opstand. Zie voor deze perspectiefverandering: C. Gietman, ‘Adel tijdens Opstand en Republiek: Oude 
en Nieuwe perspectieven’, Journal of Nobility Studies Virtus 19 (2012) 49-62; S. Marshall Wijntjes, ‘Family 
Allegiance and Religious Persuasion: The lesser nobility and the Revolt of the Netherlands’, The sixteenth 
Century Journal 12 (1981) 43-60; M. Damen, ‘The knighthood in and around late medieval Brussels’, Journal of 
Medieval History, 43:3 (2017) 255-284. 
65 Zie recente en enkele oudere interpreterende publicaties betreffende de aard en het ontstaan van de 
Opstand: Ph. Benedict e.a., eds. Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, 
Verhandelingen KNAW 1997 (Amsterdam 1999); S. Berger, C. Lorenz, eds., Nationalizing the Past: Historians as 
Nation Builders in Modern Europe (New York 2010); P.B.M. Blaas, Geschiedenis en nostalgie: De historiografie 
van een kleine natie met een groot verleden (Hilversum 2000); P. Groen, De Tachtigjarige Oorlog: van Opstand 
naar geregelde oorlogvoering 1568-1648 (Amsterdam 2013); H.F.K. van Nierop, De troon van Alva: over de 



29  

  

Status quæstionis (b): Zeeuwse bestuursadel 

De hoofdpersoon in deze studie komt voort uit het laat-middeleeuwse stadspatriciaat van 

Zierikzee: baljuws, schouten, schepenen, burgemeesters en andere notabelen. Maar twee à 

drie generaties vóór hem werd al de sprong gemaakt naar hoge bestuursfuncties op 

gewestelijk niveau. Deze culmineren in grafelijke ambten die voorheen bekleed werden door 

leden van de hoge adel. Zo groeit Philibert van Serooskerke naar een status die in de 

onderhavige studie gekenschetst wordt als ‘bestuursadel’. Deze term is als begrip niet 

precies te definiëren. Adelscriteria variëren namelijk naar gelang wie ze stelt, in de loop van 

de tijd en per land of gewest. De functie van de edelen in het algemeen varieert eveneens, 

onder meer de mate van betrokkenheid bij de landsheerlijke hofhouding, de defensie, de 

rechtspraak en het openbare bestuur. Het begrip ‘adel’ in niet-overdrachtelijke betekenis 

kan gedefiniëerd worden als: gezamenlijkheid van individuele edelen. Een definitie die 

zichzelf in de staart bijt, omdat een precieze omschrijving van het begrip edelen onmogelijk 

is door variatie per land of gebied en per tijdvak.66 Men denke bij ‘Zeeuwse bestuursadel’ 

dus niet aan een formeel collectief, maar aan een informele gezamenlijkheid van sommige 

hoge en lagere edelen, geboorteadel en verhevenen, al dan niet comparerende in een 

ridderschap, inclusief opgeklommen stedelijke patriciërs die als ‘beginnende’ edelen te 

beschouwen zijn.67 Hun gemeenschappelijke noemer is de gewestelijke of plaatselijke 

uitoefening van ambten, in het bijzonder voor de vorst (landsheer) en diens centrale 

regering.68  

 

Over de oorsprong van de adel in de Nederlanden ‘boven de rivieren’ is niets met 

zekerheid bekend, bij gebrek aan contemporaine geschriften als bron. Tacitus 

onderscheidt bij de Germanen nobiles, ingenui (vrijgeborenen), liberti (vrijgelatenen) 

en servi, zonder dat op grond van zijn beschrijving een verantwoorde voorstelling van 

 
interpretatie van de Nederlandse Opstand, BMGN 110 (1995) 205-223; J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en 
burgeroorlog: Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam 1994); Idem, ‘Political Moderates and 
religious Moderates in the Revolt of the Netherlands’, in: Ph. Benedict, ed., Reformation, 185-200;  Idem,  De 
aanloop naar de Opstand. Op weg naar tachtig jaar oorlog: het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond 
(Amsterdam 2011). 
66  Het Nederlandse woord ‘edel’ is pas begin 13e eeuw voor het eerst vindbaar gedocumenteerd in de vorm 
van Oudfries ‘ethele’, verwant aan Oudsaksich ‘ethile’. ‘Adel’ is geen directe ablautvorm daarvan, maar een 
letterlijke 15e-eeuwse ontlening aan het Hoogduits. Etymologische verwantschap met Tochaars ‘athäl’, 
betekenis ‘man’. Opmerkelijk is dat het woord ‘adel’ in Nederland aanvankelijk slechts voorkomt in mystieke 
tractaten, in de overdrachtelijke betekenis ‘edelmoedig, onzelfzuchtig’. J. de Vries, F. de Tollenaere, met 
medew. A.J. Persijn, Etymologisch Woordenboek (Utrecht 1991). J. Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen van de 
ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling  (2e druk; 
Utrecht 1951), 46 en n. 100. Niet iedere bezitter van ‘ethel’ is edelman. 
67  De in deze studie geïntroduceerde term ‘bestuursadel’ indiceert een verschil met het bekende historische 
begrip ‘ambtsadel’ hetwelk meestal wordt gebruikt in een met de Franse term noblesse de robe vergelijkbare 
betekenis.     
68 Voor een recent multidisciplinair inzicht in de politieke en maatschappelijk-culturele identiteit van de adel 
in de laat-middeleeuwse Nederlanden: A. van Steensel, ‘Noble Identity and Culture: Recent Historiography on 
the Nobility in the Medieval Low Countries III’,  History Compass 12 (2014) 287-299. Zie ook: H. Cools, ‘Hoge 
adel en staatsvorming in de Nederlanden, ca. 1475-1630: Enkele historiografische beschouwingen’, Journal of 
Nobility Studies Virtus 4 (1997) 35-45. 
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hun rechtspositie gemaakt kan worden.69 Archeologische vondsten geven nog weinig 

houvast. Dat geldt ook voor Zeeland, als scharnierpunt tussen Vlaanderen (met een 

adelsstructuur van Franse origine) en Holland in de gezamenlijke delta van Schelde, 

Maas en Waal. De traditionele opvatting is dat de adel in onze streken vanaf de 4e 

eeuw is ontstaan als nazaten van ‘vrije mannen’. Dit waren personen van het 

mannelijke geslacht die niet iemands slaaf, hofhorige, schuldhorige of 

krijgsgevangene zijn. De aldus gedefinieerde vrije mannen zijn afstammelingen van 

de Germaanse indringers die vanaf de vierde eeuw de eerdere Keltische of proto-

Germaanse bevolking onderwierpen, en zichzelf een bevoorrechte status hebben 

toegekend. Van Winter heeft als eerste geopperd dat er geen historisch verband is 

tussen deze vrije mannen en de middeleeuwse adel.70 Zij wijst op de ‘koningsvrije’ 

boeren in het Gelderse rivierengebied, die daar in de 8e eeuw werden gevestigd om 

dit areaal te ontginnen en te verdedigen tegen invallen door de heidense Friezen. 

Deze koningsvrijen of homines franci, afkomstig uit het Zuiden, waren al vrij man toen 

zij hier kwamen, of werden met dit doel geëmancipeerd door het regime van de 

Frankische hofmeiers Karel Martel en diens opvolger Pepijn de Korte. Hoewel de vrije 

boeren geen edelen waren, zouden zij zich door hun begunstigde positie ontwikkeld 

hebben tot een heersende stand, domini.71 Of zij zichzelf al ‘edelen’ noemden is 

onbekend, want die term wordt pas veel later in geschrifte gebruikt. In de 12e eeuw 

ontstaat uit de hun onderhorige onvrije domeinbevolking een tweede laag, die de 

heren dient: ministeriales, naar klassiek-Latijn minister, dienaar. De dienstverrichting 

kan administratief zijn of diverse andere functies betreffen in de huis- en hofhouding 

van een heer, maar ook in de garnizoenen van burchtheren. Of als veldsoldaten in 

herendienst. Dat zijn voetknechten (milites), die een militia vormen, en ruiters 

(ridere, ridders)72. Maar ook de milites gaan liever te paard als zij de kans krijgen. Het 

onderscheid vervaagt. Miles, meervoud milites wordt het middeleeuws-latijnse 

woord voor ridder. De militia vervult haar dienstplicht vaak voor een heer die samen 

strijdt met bondgenoten tegen de gemeenschappelijke vijand. Hierdoor ontstaan 

onderlinge banden tussen de dienstmannen van verschillende heren. Onderwerping 

 
69  Publius Cornelius Tacitus, ‘Germania sive de origine, situ, moribus ac populis Germanorum’, caput 25 en 44, 
in:  W. Wolff, G. Andresen, eds., Taciti historiarum libri qui supersunt (Berlijn 1914-1926); J. Ph. de Monté ver 
Loren, Hoofdlijnen, 21.  
70  J.M. van Winter, ‘Adel en ridderschap in Gelre, tiende tot dertiende eeuw: Koningsvrijen en ministerialen’, 
in: C.O.A. Schimmelpenninck van der Oye e.a., eds., Adel en ridderschap in Gelderland – Tien eeuwen 
geschiedenis (Arnhem 2013). De auteur behandelde het thema vaker in haar œvre, o.a. in haar baanbrekende 
dissertatie Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (Utrecht 1962). 
71  D.P. Blok, De Franken: hun optreden in het licht der historie (Bussum 1968) 34-35. Pepijn II [vader van Karel 
Martel] trof hier al inheemse adel aan, die hij aan de belangen van het Rijk bond. Het lijkt Blok waarschijnlijk 
dat inheemse groten een belangrijke component van de homines Franci gevormd hebben. 
72  In het Romaanse taalgebied van de Nederlanden (Waals en Picardisch) is de ridder ‘chevalier’ of ‘cavalier’, 
uit vulgair-Latijn caballarius, berijder van een caballus = klassiek-Lat. ‘werkpaard’. Equus is kl.-Lat. diersoort 
paard < vulgair-Lat. paradus (bijpaard, paradepaard) < paratus (gereed staand, reserve); anders: uit middel-Lat. 
paraverêdus ‘postpaard op de dienst der zijwegen’ < Grieks παρά en Gallisch-Lat. verêdus (post)paard, 
Diersoort paard in proto-Germaans: hros > Ned. ros, Eng. horse. Vgl. J. de Vries, F. de Tollenaere, Etymologisch 
Woordenboek (17e druk; Utrecht-Antwerpen 1992). 
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aan de krijgstucht is de ziel van de militaire dienst.73 En dienstbaarheid is een 

christelijk ideaal. De dienstmannen doen dus hun ridderlijke plicht met vreugde, in 

eer en deugd. Maar sublimatie van de ooit ondergane knechting kan een rol spelen 

bij deze positieve opvatting.74 In de 13e eeuw kantelt de machtsverhouding en groeit 

de zelfbewustheid van de gewapende dienstmannen. De militiæ organiseren zich in 

wat gaat heten ‘ridderschappen’. De edele heren worden in toenemende mate 

afhankelijk van de steun van de ridderschap. Eigenlijk kunnen de edelen er niet meer 

buiten. Sinds het begin van de 14e eeuw sluiten sommige edelen zich bij de 

ridderschappen aan, omdat die aan status en invloed winnen. Dit verschijnsel doet 

zich niet in alle gewesten in hetzelfde tijdvak en in gelijke mate voor. Op hun beurt 

laten de ridderschappen niet elke edelman toe, en zeker geen baardeloze 

schildknapen die de ridderslag (nog) niet waardig zijn. Rond de 15e eeuw kan een 

ridderschap geduid worden als een deelverzameling van het totaal van individuele 

edelen in een gewest of kwartier daarvan. In de meeste gewesten worden 

Ridderschap en Edelen als stand beschreven – d.w.z. geconvoceerd – in de Staten 

(oorspronkelijke betekenis ‘standen’) van het betrokken gewest.75 Op het oog een 

hechte eenheid. Toch wordt er nog lange tijd heimelijk verschil gemaakt tussen 

afkomst uit geboorteadel (hoog- en hoogwelgeboren), ministerialen (welgeboren) en 

briefadel (door adelsbrieven van de vorst verhevenen).76     

        

In Holland gaat het soms anders toe dan in Gelderland, maar er is ook veel overeenkomst.77 

De situatie in Friesland is sterk afwijkend omdat daar geen geïnstitutionaliseerde 

ridderschap ontstaat. In Zeeland is die er zeker, maar het blijft de vraag of de oorsprong van 

de edelen en ridderschap aldaar enigszins lijkt op de voor Gelderland geschetste start. Ook 

in Vlaanderen zijn de mores anders. Het feodale stelsel in Vlaanderen en Artesië is van Franse 

origine, en verschilt daardoor aanzienlijk van het Rijks-Duitse dat in de overige Nederlanden 

de norm is. Overigens kent de Franse traditie – naast de bekende begrippen ‘noblesse de 

robe’ en ‘noblesse d’épée’ – allerlei kwalificaties die het adelsbegrip uitbreiden zoals 

‘noblesse d’office’, ‘de race’, ‘de parage’, ‘de lettres’, en zelfs ‘utérine’. Deze begrippen 

worden soms weer genegeerd, in die zin dat de feodale adel zich graag voordoet als ‘la vraie 

noblesse’. Wat de oorsprong van de adel in Zeeland betreft, wijst Van Steensel erop dat de 

benaming ministeriales niet voorkomt in contemporaine Zeeuwse documenten.78 Het 

 
73  Ned. officierseed ‘Ik zweer  trouw aan de Koning; gehoorzaamheid aan de Wet; en onderwerping aan de 
Krijgstucht. [..]’. Reglement betreffende de Krijgstucht, vastgesteld bij aanschrijving van de Minister van Oorlog 
d.d. 8 October 1952, BCV nr.1386, Art. 2 ‘De ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst.[..]’.  
74  Vgl. ongunstige betekenis van het woord ‘knechting’ met de gunstige betekenis van Eng. ‘knighting’, het 
geven van de ridderslag; waarvoor de knape (escuyer, esquire) echter wel op de knieën moet. 
75  De nomenclatuur varieert. In de meeste gewesten is de geestelijkheid de eerste stand en zijn de 
‘ridderschap en edelen’ de tweede. Onedele stadsbewoners, voorzover poorters, vormen de derde stand. De 
plattelandsbevolking (vrije boeren, horigen en dorpelingen) wordt geacht vertegenwoordigd te zijn via hun 
hoge- respectievelijk ambachtsheren.  
76  Laatstgenoemde categorie In Duitsland beledigend uitgemaakt voor ‘Geworfene’. 
77  Zie  C. Gietman, Republiek van adel: eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) (Utrecht 2010). 
78  A. van Steensel, Edelen in Zeeland, Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Leiden 
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ontstaan van de Zeeuwse adel kan veeleer verklaard worden uit de georganiseerde 

verdediging van de eilanden tegen de aanvallen van Noormannen vanaf het midden van de 

9e eeuw. Op Walcheren kregen aldaar gevestigde Noormannen in de 10e eeuw de ‘burgen’ 

en omliggende landerijen in leen van de keizer, om het eiland te beschermen tegen nieuwe 

aanvallen van overzee. Zijn zij – zoals in enkele andere Europese kuststreken, met 

Normandië als bekendste voorbeeld – de voorzaten van de slechts bij voornamen bekende 

Zeeuwse dienstmannen rond de 11e eeuw?79             

 

In zijn toonaangevende boek Van ridders tot regenten beschrijft Van Nierop de 

ontwikkelingen in Holland.80 Deze lopen deels parallel met die in Zeeland, vooral naar gelang 

de Zeeuwse band met Vlaanderen losser wordt. Van Steensel concentreert zich in zijn reeds 

genoemde proefschrift Edelen in Zeeland op het tijdvak tot 1550. Zijn uitgebreide en gedegen 

analyse werpt een nieuw licht op de 18e-eeuwse bevindingen van Smallegange en Te Water. 

Van Steensel vermeldt Philiberts vader Jeronimus Jacobsz. van Serooskerke meerdere 

malen, maar Philibert noemt hij slechts twee keer, waarvan één in een voetnoot. Begrijpelijk, 

want Philibert was in 1550 pas dertien jaar oud. Zijn glorietijd zal nog komen. Er dient dus 

voorzichtigheid betracht worden met het extrapoleren van de door Van Steensel 

geconstateerde Zeeuwse omstandigheden naar de periode van Philiberts ambtsuitoefening, 

1564-1578.81 Een aantal trends zet zich echter onmiskenbaar voort, onder meer de 

vermindering van het aantal oude adelsgeslachten. De hoogadellijke autochtone Zeeuwse 

geslachten waren rond 1550 al uitgestorven, op twee na: Cruyningen en het dan 

voornamelijk in Utrecht gedomicilieerde geslacht Renesse.82 De leden van laatstbedoelde 

familie compareren dan niet meer in de Zeeuwse, maar al sinds de 14e eeuw in de Utrechtse 

ridderschap. Borssele staat nog wel in aanzien als zijtak van het oudadellijke geslacht van die 

naam, maar wordt niet meer tot de hoge adel gerekend. Hetzelfde geldt voor de 

Zeeuws/Hollandse zijtak van het oude Franse en later Henegouwse geslacht Bloys, terwijl 

Bourgondië zijn naam meeheeft maar door een balkje in het familiewapen niet meer de 

status heeft van vroeger. Behalve de heerlijkheid Kruiningen zijn de resterende drie hoge 

heerlijkheden in Zeeland leenroerig bezit geworden van allochtone adelsgeslachten, 

respectievelijk: Bourgondië en later Hénin uit Artesië (markiezaat Veere & Vlissingen), 

Lalaing uit Henegouwen (Borssele op Zuid-Beveland), en Egmont uit Holland (Sint-

Maartensdijk op Tholen). De vierjarige kleuter Filips Willem graaf van Nassau-Buren verkrijgt 

 
2010) 38. 
79  A.Verhulst ‘Zuid-Beveland: De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de 
Middeleeuwen’, BMGN-Low Countries Historical Review 86:3 (1971) 395-399, aldaar 398. De auteur releveert 
in deze recensie van het aldus getitelde proefschrift van C. Dekker [1971] de door de jonge doctor niet vermelde 
ontdekking van het bestaan van homines franci in Zeeland tijdens de vroege 9e eeuw. Verhulst stelt de vraag of 
Zeeland wellicht een [Frankisch] markgraafschap geweest is zoals het midden-Nederlandse rivierengebied. 
80  H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten: De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de 
zeventiende eeuw, (2e druk; Amsterdam 1990). 
81 Zie ook A. Van Steensel ‘Beyond the Crisis of the Nobility: Recent Historiography on the Nobility in the 
Medieval Low Countries II’, History Compass 12:3 (2014) 273-286, aldaar 277 over het ontstaan van  
maatschappelijk-politieke netwerken van edellieden, stedelijk patriciaat en staatsambtenaren in de  15e eeuw.  
82  Zie Bijlage 3 hierbij, Excursen en toelichting, (2) Zeeuwse oeradel.  
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de hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk in 1558 als erfgenaam van zijn moeder Anna prinses 

van Oranje geboren van Egmont-Buren.83 Tal van lagere heerlijkheden zijn eveneens 

overgegaan in Brabantse, Henegouwse, Hollandse of Vlaamse handen. Zo krijgt het aan 

Egmont-Buren aangehuwde geslacht Lannoy uit Vlaanderen hier een voet aan de grond, 

letterlijk en figuurlijk. Hetzelfde geldt voor Brederode uit Holland.84 Het aan de Serooskerke’s 

aangetrouwde oude Zeeuwse geslacht Maelstede is dan al uitgestorven in mannelijke lijn.85 

Haemstede is nog in volle bloei maar mag als oorspronkelijk Hollands beschouwd worden 

door afstamming uit het pauselijk verboden huwelijk van graaf Floris V. Het geslacht zal in 

1604 in mannelijke lijn uitsterven bij het overlijden van Arent VIII van Haemstede, zeeofficier 

in Spaanse dienst. De laatste telg van de laatste hoogadellijke Zeeuwse familie die hier 

domicilie houdt, is Maximiliaen van Cruyningen. Hij heeft twee dochters, maar geen 

‘mansoir’. Wel een erkende buitenechtelijke zoon, Ananias. Gezien echter het geringe 

leeftijdsverschil kan Ananias van Cruyningen onmogelijk een natuurlijke zoon zijn van zijn 

vader. De appel valt dan ook ver van de vermeende stam, want Ananias, nomen est omen,86 

meldt zich bij de Watergeuzen. Een tragedie voor zijn (dan nog) loyaal-Spaansgezinde vader. 

Vermoedelijk was de erkenning een verkapte adoptie, ter voortzetting van het op uitsterven 

staande geslacht Cruyningen. Zo zouden Maximiliaen’s heerlijke rechten kunnen vererven 

aan Ananias. Deze opzet is echter dramatisch mislukt. Hoewel Ananias bij de overval op een 

klooster de abt het leven spaart, wordt hij in januari 1572 in Arnhem ter dood veroordeeld 

en terechtgesteld. Hij was uitgeleverd door Kleef na daar betrapt te zijn op het ronselen van 

a.s. Watergeuzen met als oogmerk Holland aan te vallen vanuit het Oosten via de grote 

rivieren.87 

 
Onder de regeringen van achtereenvolgens Karel V en Filips II waren de competenties van 

de ambachtsheren beknot, voornamelijk ten gunste van de gerechtshoven.88 Mede daardoor 

vormt het bezit van heerlijkheden met hogere c.q. lagere jurisdictie een belangrijke factor 

bij de politieke keuze welke de bezitters maken gedurende het eerste tijdvak van de 

Opstand, in Zeeland specifiek rond 1578. Het is daarom zinvol het begrip heerlijkheid nader 

te omschrijven. In de meeste Nederlandse gewesten is heerlijkheid een tot het vermogen 

van de bezitter behorend overheidsgezag dat ooit rechtens is ontleend aan de keizer (de 

leenheer), in de meeste gevallen via diens leenman, de landsheer.89 Sinds 1555 is Filips II als 

 
83  R. Fruin, R. Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (‘s-Gravenhage 1901) 
80-81. 
84  A. Van Steensel, Edelen in Zeeland, 92-93. 
85 N.A. 95 (2001), 408. [Hadewig Wolfertsdr. van der Maelstede, de tweede echtgenote van Philiberts 
overgrootvader Pieter Hugen Reinersz,  is vermoedelijk de laatste van dit oudadellijke Zeeuwse geslacht.]   
86 Handelingen 5:1-12. 
87 A.A. J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk, III, 
(z.p. 1858), 896.  
88 H. van Nierop, Van ridders tot regenten, 177, met in noot 17 verwijzing naar H.A. Enno van Gelder, ‘De 
Hollandsche Adel in de tijd van de Opstand’, TvG 45 (1930) 138-140. 
89  In Artesië en Vlaanderen is echter niet de keizer maar de Franse koning de leenheer, met o.a. weer als 
uitzondering Rijks-Vlaanderen (’s Keizers Vlaanderen) aan de rechter Scheldeoever bestaande uit 
Dendermonde en het land van Aalst, alsmede op de linkeroever Axel en het land van Hulst.  
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landsheer de leenman van de keizer. Aan een heerlijkheid is een territorium verbonden: het 

leengoed (feodum, Frans fief, ‘leenroerig goed’), dat over het algemeen in leenrecht of 

dienstrecht is uitgegeven.90 Het kenmerkende verschil tussen een hoge en een lage 

heerlijkheid – ‘ambacht’ is in Holland en ‘ambocht’ in Zeeland de gebruikelijke term voor een 

lage heerlijkheid – bestaat uit de rechtsmacht. Het gerecht van een hoge heerlijkheid (vrije- 

of halsheerlijkheid), veelal georganiseerd als vierschaar en bemand door edelen, is bevoegd 

in halszaken inclusief andere lijfstraffelijke rechtsvordering en executie. De rechtsvordering 

zelf en de organisatie van de vierschaar is een taak van de baljuw; de uitspraak wordt gedaan 

door de ‘mannen’. In lage heerlijkheden is het gerecht slechts bevoegd in civiele zaken en 

terzake van niet-lijfstraffelijke vergrijpen, bijvoorbeeld eenvoudige vermogensdelicten.91  

 
Tegen het eind van de 15e eeuw is het bezit van een heerlijkheid niet meer strikt 

voorbehouden aan edelen, hoewel de overgrote meerderheid van de Zeeuwse 

ambachtsheren dan nog wel uit edellieden bestaat. De plaats van de uitstervende hoge adel 

wordt in sommige nagelaten of uit boedels gekochte ambachtsheerlijkheden ingenomen 

door stedelijke patriciërs die ook wel willen genieten van het buitengebeuren, mede in 

financiële zin. Alleen al door het bezit van een heerlijkheid kan men in aanzien stijgen. 

Bovendien wil het gezellig verkeer met de buren wel eens een bruiloft opleveren waardoor 

de maatschappelijke ladder een treedje hoger kan worden beklommen.92 Er vinden in de 

jaren 1480-1565 tal van kooptransacties plaats, waaronder een belangrijke aankoop door 

het patricische voorgeslacht van de hoofdpersoon van deze studie. Dit lijkt tegengesteld aan 

de door Van Steensel gesignaleerde verdringing, in eerdere decennia, van niet-adellijke 

ambachtsheren door edelen. De nuance is dat veel stedelijke patriciërsgeslachten als edelen 

door het leven gaan – vivre noblement –  en geleidelijk-aan als edelen beschouwd gaan 

worden. Daarbij helpt soms ook de ridderslag die sommigen wordt toegebracht door de 

landsheer op grond van bestuurlijke prestaties, dus niet meer zoals vroeger voor betoonde 

moed, beleid en trouw als krijgsman. De riddertitel krijgt aldus een nieuwe betekenis voor 

ambitieuze ambtenaren en stadsbestuurders die adeldom aspireren.93 De mooiste positie 

die men aldus kan verkrijgen is te mogen compareren in de ridderschap, en tevens 

ambachtsheer te zijn van een of meerdere leengoederen. De gelukkige kan in die positie zijn 

stem laten horen (of zich laten vertegenwoordigen) in de Statenvergadering en tevens het 

aan zijn heerlijkheid verbonden leengoed exploiteren. Daarnaast kan hij verantwoordelijke 

en hopelijk lucratieve bestuursfuncties vervullen. Een goed geschoolde edelman met het 

nodige gezag kan grafelijk baljuw worden van een stad, of van een baljuwschap op het 

platteland die meestal verscheidene dorpen omvat. Of schout. Dit zijn justitiële functies 

maar al lang niet meer voorbehouden aan edelen, misschien zelfs al niet sinds deze ambten 

 
90  J.Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 56-59. Er zijn uitzonderingen, zoals allodia, niet in leen gehouden 
heerlijkheden. Tevens bestaan er door usurpatie (dus niet door concessie) verkregen heerlijkheden. 
91  Ibid., 99-101. 
92  UA,76,2.3.01.2.,843. Aant. betr. door Philibert van Serooskerke bijgewoonde bruiloften en partijen. 
93  Van Steensel, Edelen in Zeeland, 346. Voorbeelden o.a.: Jeronimus van Serooskerke, diens collega 
rentmeester-generaal Bewesten Schelde Jeronimus Sandelijn, en Serooskerke’s schoonvader Jean Micault die 
bezittingen hadden in Zeeland. 
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als zodanig bestaan. Zo treft men in Zeeland tijdens het besproken tijdvak baljuws, 

drossaards, proosten, schouten en andere ‘mannen der wet’ aan, die geen edellieden zijn. 

Baljuws zijn hier in veel gevallen tevens dijkgraaf, met als taak de inspectie van de 

waterstaat.94 De aanwezigheid van de baljuw als vertegenwoordiger van de vorst binnen het 

stedelijke rechtsgebied ligt echter gevoelig. Zierikzee mag zich wat dat betreft gelukkig 

prijzen. Het grafelijke baljuwschap in die stad wordt sinds 1512 namelijk gemonopoliseerd 

door de familie Van Serooskerke, vertrouwelingen van de landsheren én deel uitmakend van 

het stedelijke patriciaat.95 Het door de familie gewekte vertrouwen verplicht haar dit niet te 

beschamen, noch bij de vorst noch bij de Zierikzeese burgerij. Mede doordat er in Zeeland 

veel minder edellieden leven dan bijvoorbeeld in Henegouwen of Gelderland, zowel 

getalsmatig alsook relatief in verhouding tot de omvang van de onedele stads- en 

plattelandsbevolking, is de positie van de adel hier niet dominant.96  In Philiberts tijd is er 

nauwelijks meer sprake van een functionerende ridderschap in Zeeland. De edelen worden 

als zodanig in de Staten vertegenwoordigd door de Eerste Edele, meestal stemmend in de 

combinatie Prelaat en Edelen van Zeeland.97 De drie standen vertonen op het oog een 

idyllisch evenwicht. Daarmee zal het spoedig afgelopen zijn. Terwijl de autochtone hoge adel 

‘par la nature des choses’ verdwijnt, blijft het absenteïsme van de allochtone edellieden 

honderd procent. De lagere adel is gecompromitteerd door zijn vasthouden aan de roomse 

religie. De slechts vijf gepriviligeerde ‘goede steden’ van Zeeland zijn nog relatief klein en in 

algemene zin minder machtig dan bijvoorbeeld de Vlaamse en Brabantse steden. Tot 1577 

zijn stemhebbend: Middelburg, Goes, Reimerswaal, Zierikzee en Tholen. Deze ‘bonnes villes’ 

of ‘goede steden’ ressorteren onmiddelbaar onder de graaf van Zeeland, i.c. Filips II. Door 

plundering en watersnood is Reimerswaal echter onbestuurbaar geworden en kan deze half-

ontvolkte stad geen afvaardigingen meer doen. Veere en Vlissingen blijven lang buiten het 

provinciale bestuur omdat de markies defungeert, terwijl hun overgang naar de Opstand 

(1572) pas na 1576 zal resulteren in rechtstreeks stemrecht. Maar door hun ideale ligging als 

overslaghavens winnen zij snel aan economische macht. Sinds 1574 pretenderen Vlissingen 

 
94 Ibid. 167, n.141. 
95  Ibid. 169; echter UA,76, 825 (1) met vermelding ander aanvangsjaar: Afschrift akte van aanstelling Jacobus 
van Serooskerke tot schout en baljuw van Zierikzee 1524, en: N.A. 95 (2010) 408v: Jacob van Serooskerke 
baljuw Zierikzee 1524 -† 1531, opgevolgd door zijn zoon Jeronimus 1532; Rooze-Stouthamer De opmaat, 15-
16 noemt de Serooskerke’s ‘een rentmeestersdynastie’. 
96  H.F.K. van Nierop, ‘De adel in de 16de-eeuwse Nederlanden’ Spiegel Historiael 19:4 (1984) 167 
(Themanummer Willem van Oranje): “in Zeeland en in Vlaanderen was de positie van de [edele] 
ambachtsheren niet bijzonder sterk, maar in het tegenwoordige Zuid-Holland, in Utrecht, in het Gelderse 
rivierengebied, in het westen van Brabant en in Henegouwen vormde de adel nog een echte landelijke elite.” 
Zie echter A. van Steensel ‘Noble Identity and Culture: Recent Historiography on the Nobility in the Medieval 
Low Countries III’, History Compass, 12:3 (2014) 291 een tegengesteld fenomeen: penetratie van edelen in 
stadsregeringen. Sommige edelen laten zich begraven in stedelijke (klooster)kerken. Streekonderzoeken wijzen 
echter uit dat vooral lagere edelen begraven werden in de parochiekerk van hun heerlijkheid.  
97 Tot zijn dood in 1558 droeg Maximiliaan II van Bourgondië de titel Eerste Edele van Zeeland, en oefende hij 
de daaraan verbonden rechten uit. Filips II usurpeerde de titel en de rechten bij zijn aankoop van het markiezaat 
Veere en Vlissingen uit de insolvente boedel van de overledene, in 1567. Oranje pretendeerde de titel 
eveneens. Hij oefende de rechten uit als voogd van zijn minderjarige zoon Filips Willem, heer van de hoge 
heerlijk Sint-Maartendijk op Tholen als erfgenaam van zijn moeder Anna van Nassau-Buren geb. van Egmond. 
Een van de vele belangenconflicten tussen de vorst en zijn vazal.  
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en Veere eveneens stemrecht te hebben, maar hun vertegenwoordiging in de Staten wordt 

door de loyale Zeeuwse steden uiteraard niet erkend. Kleinere steden zoals Brouwershaven, 

Domburg en Westkapelle om enkele voorbeelden te noemen, hadden geen stemrecht. 

Organiek spelen de steden geen overwegende rol in de uitvoering van het centrale 

regeringsbeleid. Ze moeten zich voegen. Uiteraard brengt dit de nodige spanning teweeg, 

die in de loop van de 16e eeuw toeneemt. Aan het eind van het behandelde tijdvak zijn de 

rollen omgedraaid. De steden van Zeeland hebben het in de Staten voor het zeggen.  

 

 

Status quæstionis (c): Bestuur en rechtspleging 

Philibert van Serooskerke, hoofdpersoon van deze biografische studie, is de hoogste 

vorstelijk ambtenaar in Zeeland door cumulatie van zijn algemeen-Zeeuwse functie 

burggraaf van Zeeland met enkele regionale topfuncties in zijn ambtsgebied Bewesten 

Schelde. In dat ’kwartier’ (in oppervlak ruim de helft van de provincie) is hij rentmeester-

generaal, hoogbaljuw en opperdijkgraaf. Als zodanig is hij bij uitstek de vertegenwoordiger 

van het openbare gezag. Voor een goed begrip van zijn functioneren in het gewestelijke 

bestuur als uitvoerder van het beleid van de centrale regering te Brussel, is het dienstig een 

algemeen inzicht te verschaffen in de civiele bestuurlijke organisatie en de rechtspleging 

rond 1562, het jaar van verheffing van Philibert van Serooskerke tot burggraaf.98 

 

Sinds de integratie van de zeventien Nederlanden in één staatsverband onder Karel V is de 

vorstelijke macht in elk van de gewesten beleidsmatig versterkt. Als Filips II in 1555 zijn vader 

opvolgt, kan hij vertrouwen op een stabiele en daadkrachtige bestuurlijke organisatie in 

Zeeland. Formeel bestaat nog steeds een feodale top-down organisatie van het bestuur: de 

keizer is de opperste wereldlijke leenheer, de Rijksonmiddelbare graaf van Zeeland is zijn 

leenman en vazal. Maar de Zeeuwse graven zijn in het Habsburgs-Bourgondische tijdvak 

sinds Filips de Schone tevens souverein vorst, onder meer als koningen van Castilië en later 

ook van Aragon, vervolgens van heel Spanje. Ook in de Nederlanden zijn zij sinds 1549 

(Pragmatieke Sanctie) onbetwist souverein. De successieve keizers laten de Nederlanden van 

nu af aan voor wat zij zijn: een zelfstandig staatsverband binnen het Rijk, volstrekt 

autonoom, centraal geregeerd vanuit het vorstelijke hof in Brussel, en – samen met de 

 
98  Geraadpleegde bronnen t.b.v dit inzicht : Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, IX, Behelzende 
eene beschrijving van Zeeland (Amsterdam 1751), aldaar hfdstk. II en III, 32-109; voor wat betreft de in Zeeland 
ontbrekende rekenkamer: Ibid., 83; I.H. Gosses, De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen 
(Groningen-Den Haag 1917); R. Fruin, ed., De Keuren van Zeeland. Werken der Vereeniging tot uitgaaf der 
bronnen van het oud-Vaderlandsche Recht, II-202 (Den Haag 1920); Idem, De Provincie Zeeland en hare 
rechterlijke indeeling vóór 1795 (Middelburg 1933); M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II 
(1531-1581): Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965); Van 
Steensel, Edelen in Zeeland, hfdst. 4; Ibid. voor de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie in Zeeland sinds 
de middeleeuwen: ‘Ambten, politieke invloed en militaire macht’ 152-173, en samenvatting 203-204; M.-Ch. 
Le Bailly, Recht voor de Raad: Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden 
van de vijftiende eeuw (Hilversum 2001); J.H.A. Lokin, ‘Eenheid van rechtspraak, eenheid van recht: De 
gecompliceerde positie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland’, Fundamina, A Journal of Legal History, 16:1 
(2010) 184-196. 
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Franche-Comté – de Bourgondische Kreis (kieskring) vormend. Maar koning Filips II is in 1559 

definitief uit de Nederlanden vertrokken, en wordt sindsdien in Zeeland doorlopend 

vertegenwoordigd door zijn stadhouder. Dit woord is een ‘geleerde’ vertaling van lieutenant 

of locum tenens, en in dit tijdvak algemeen in gebruik in de betekenis: plaatsvervanger.99 Op 

centraal niveau in Brussel is de landvoogdes (gouvernante) de plaatsvervangster van de 

vorst. Zij wordt bijgestaan door drie Collaterale (ook genoemd ‘Centrale’) Raden: de 

Geheime Raad, de Raad van State en de Raad van Financiën, als zodanig door Karel V 

ingesteld in 1531. De Geheime Raad of ‘Conseil privé’ concipiëert de wetsteksten ter 

implementatie van het centrale beleid van de landvoogdes die in al haar eigenlijke 

regeringstaken wordt bijgestaan door de Raad van State. Daarnaast is de Geheime Raad 

belast met het toezicht op de algemene naleving van wetten, ordonnantiën en 

uitvoeringsmaatregelen. Hij doet voordrachten voor benoemingen van hoge 

regeringsfunctionarissen, prepareert de verlening van privilegiën, en legt verzoeken tot 

gratiëring voor aan de landvoogdes. Nevengeschikt staat en zit de Grote Raad van Mechelen, 

vanaf 1536 te beschouwen als het hooggerechtshof van de Nederlanden en als zodanig – 

niet zonder strubbelingen – erkend door de meeste gewestelijke gerechtshoven. Het Hof van 

Holland, Zeeland en West-Friesland, in dit tijdvak meestal zitting houdende in Den Haag, is 

een vorstelijk bestuurs- en rechtscollege. Het ressorteert in principe niet maar feitelijk wel 

onder de Collaterale Raden voor wat betreft de nog onvolkomen gescheiden disciplines van 

bestuur en rechtspraak. De betrekkingen van de gewestelijke hoven tot de Grote Raad van 

Mechelen dragen onder Karel V de kenmerken van een meer hiërarchische structuur. Het 

Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland erkent de hogere rechtsmacht van de Grote 

Raad. De competentie van deze Raad en zijn wijze van procederen zijn vastgelegd in 

ordonnantiën van 1522 en 1531. Hierbij werd ook voorzien in het procederen in appèl tegen 

uitspraken van gewestelijke hoven. De rechtsvordering werd gecomplementeerd bij 

ordonnantie van Filips II in 1559. Deze rechterlijke organisatie blijft ruim tien jaar een 

toonbeeld van stabiliteit, waaraan door de Opstand een eind komt in de jaren 1572-1578. 

Het beheer van de financiën van de Nederlanden was eenzelfde lot beschoren. Als 

voortzetting van eerdere beschikkingen ter centralisatie en coordinatie van diverse grafelijke 

of hertogelijke rekenkamers, had Filips II bij ordonnantie van 1559 de vier overgebleven 

gewestelijke rekenkamers van Brussel, Arnhem, Den Haag en Rijssel doen ressorteren onder 

de Kamer van Financiën te Brussel, die zelf weer gecontroleerd wordt door de Raad van 

Financiën. Ook aan deze organisatievorm kwam rond 1578 een roemloos einde. Zeeland had 

onder het Bourgondische en Habsburgse regime geen zelfstandige Rekenkamer. De Zeeuwse 

rekenplichtigen moesten rekening en verantwoording doen buiten de provincie, tot 1476 in 

Mechelen en sindsdien in Den Haag, min of meer het losser worden van de band van Zeeland 

met Vlaanderen weerspiegelend ten gunste van de band met Holland. De rekeningen van 

Zeeland worden dus door de Haagse kamer ‘afgehoord’ voorafgaand aan de indiening ervan 

bij de Raad van Financiën te Brussel.100 

 
99  J. de Vries, F. de Tollenaere, o.c., 356. 
100  Zie ook: G. Janssens, ‘De ordonnanties van Filips II: ontwikkelingsstadia, afkondiging, bewaring in 
archieven, publicatie en editie (periode 1566-1570)’ in: Recht en wet tijdens het ancien régime – Le droit et la 
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In het beschreven tijdvak behoren al deze instellingen van bestuur en rechtspleging te 

communiceren met de gewestelijke stadhouders over provinciale aangelegenheden. 

Aangezien de Zeeuwse stadhouder meestal afwezig is, mede wegens zijn 

verantwoordelijkheden bij het beheer van omvangrijke persoonlijke bezittingen elders, later 

vooral door de oorlog, wordt in Zeeland het werk gedelegeerd aan de twee rentmeesters-

generaal van Zeeland Beoosten- respectievelijk Bewesten Schelde. Zij beschikken over 

uitvoerende- en stafdiensten in de personen van de rentmeesters op de eilanden en de aan 

dezen ondergeschikte uitvoerende of ondersteunende beambten en klerken. De Hoge 

Vierschaar, met name bevoegd bij geschillen in leenzaken, wordt voorgezeten door de 

burggraaf. Sinds de laatste decennia was en is dit ook nu een van de rentmeesters-generaal. 

De burggraaf laat zich in die functie bijstaan door leenmannen, die zelf bezitters zijn van hoge 

heerlijkheden en/of ambachtsheerlijkheden, ‘ambochten’ in het Zeeuws.101 Zij spreken dus 

recht over hun gelijken. Voor het overige zijn in Zeeland Bewesten Schelde de gerechten van 

de hoge heerlijkheden Borsele, Kruiningen en het markiezaat Veere en Vlissingen algeheel 

competent, evenals het gerecht (de schepenbank) van Middelburg dat is. Het gerecht (de 

schepenbank) van Goes heeft tot 1578 eveneens die algehele competentie. De 

controversiële verandering in de benoemingsprocedure van de ‘mannen der wet’  van Goes 

komt aan de orde in de laatste twee hoofdstukken van deze studie. De overige steden 

Bewesten Schelde en, zoals hierboven reeds uiteengezet: de lagere heerlijkheden, zijn niet 

bevoegd in halszaken en terzake van andere ernstige lijfstraffelijke delicten. Deze worden op 

gezag van de opperbaljuw, sinds 1564 Philibert van Serooskerke, door de baljuws voorgelegd 

aan het gerecht van Middelburg.  

 

Als opperdijkgraaf heeft de rentmeester-generaal organieke lijnen naar de dijkgraven op de 

eilanden en andere beheerders van de waterstaat in de hoge en lagere heerlijkheden. 

Hetzelfde geldt zijn functie van hoogbaljuw in relatie tot de baljuws, schouten, drossaards 

en dergelijken in de dorpen. Tevens heeft hij namens de vorst het benoemingsrecht met 

betrekking tot deze soort functionarissen in de steden, en het toezicht op hun 

ambtsvervulling. De operationele kerntaak van de rentmeester-generaal is het beheer van 

het grafelijke domein, vooral in financiële zin, waaronder de Tol van Yersekeroord of 

Zeeuwse Tol. De rentmeesters-generaal hebben formeel geen zitting in de Staten van 

Zeeland, maar ‘beschrijven’ (convoceren) wel de drie staten of standen ter vergadering. 

Bovendien beschrijven de rentmeesters-generaal de Zeeuwse Staten ter vergadering van de 

Staten-Generaal, die meestal in Brussel wordt gehouden en soms om praktische redenen in 

Gent. Deze convocaties doen de rentmeesters-generaal namens de vorst en – onder de 

omstandigheden zoals nader uiteengezet in deze studie – bij afwezigheid van de stadhouder. 

De belangrijkste functie van de Zeeuwse Staten in relatie tot de vorst is het beoordelen en 

 
loi pendant l’Ancien régime: Handelingen van het colloquium – Actes du colloque, Brussel 24/10/2014, Studia 
141 (2014) 33-51. 
101  Uit Gallo-Romeins ambactus, verwant aan klassiek-Latijn ambages ‘rondgang’ < amb- en ago (sing.nom. 
Tac. Hist. 5, 13) overigens alleen abl.–ge. 
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eventueel inwilligen (inclusief conditioneren!) van beden, d.w.z. bijzondere heffingen ter 

financiering van de uitgaven van het centrale gezag. Daarnaast overleggen zij in zaken de 

koophandel, scheepvaart en visserij betreffende, en over het leveren van mankracht ten 

behoeve van defensie en dijkbeveiliging. Het politieke spectrum is sinds middeleeuwen 

ingrijpend veranderd door de toegenomen macht van de steden als centra van kapitaal en 

arbeid, succesvol geïnvesteerd respectievelijk aangewend in handel en nijverheid. De steden 

zijn hierdoor bijna dominant geworden in de Staten, ten koste van de macht van de eerste 

en tweede stand, die in Zeeland vertegenwoordigd worden door respectievelijk Prelaat en 

Eerste Edele. Deze twee hebben in de praktijk intensief overleg ter bepaling van 

gemeenschappelijke standpunten. Bijgestaan door de pensionaris vormen zij als het ware 

het dagelijkse bestuur van de provincie voorzover dit de Staten regardeert, zoals in later 

jaren de Gecommitteerde Raden zullen doen. Deze taak geeft hun weer een zeker gewicht 

tegen dat van de steden. Toch is niet alles centraal georganiseerd en worden de bestuurlijke 

verhoudingen beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. Er bestaan talrijke 

dwarsverbanden maar ook lacunes, en er is een zekere onderlinge beïnvloeding tussen de 

standen. De steden oefenen aantrekkingskracht uit op plattelanders inclusief edelen, die 

aldus penetreren in stadsbesturen. Omgekeerd doet zich het feit voor dat stedelijke 

patriciërs ambachtsheerlijkheden verwerven, en mogen sommigen zich edelen achten sinds 

zij wegens hun verdiensten tot ridder zijn geslagen door de vorst.  

 

 

Status quæstionis (d): Beleid en loyaliteit 

De uitvoering van het beleid van de centrale regering is sinds 1564 voor wat betreft Zeeland 

opgedragen aan Philibert van Serooskerke en Bruninck van Wijngaerden, rentmeesters-

generaal respectievelijk Bewesten en Beoosten Schelde. Zij zijn zwagers en beiden gehuwd 

met dochters van hun respectieve voorgangers als rentmeester-generaal, Jeronimus 

Sandelijn en Jeronimus van Serooskerke. De twee laatstgenoemden zijn niet toevallig 

voornaamgenoten, want zelf weer achterneven. Beter voorbeeld van de op continuïteit van 

het familiebelang gerichte ambitie van de bestuursadel is niet te vinden. Daarnaast is hun 

onvoorwaardelijke loyaliteit aan het centrale gezag kenmerkend. Een diametraal verschil 

met de opvattingen bij de grand seigneurs, de vazallen van de koning die het de verkeerde 

kant zien opgaan met de Nederlanden: Brederode, Hoogstraten, Culemborg, Egmont, 

Hoorne, Bergen, Montigny, Oranje. Zij durven oppositie te voeren, instructies te 

weerstreven, en het initiatief te nemen tot beleidsverandering102. Bij Philibert en zijn 

zwager/collega ontbreekt de verontwaardiging over de afschaffing van hoogadellijke 

privileges. Deze raakt hen niet. Zij hebben vooral te winnen bij het Habsburgs-Bourgondische 

streven naar versterking van het centrale gezag. In geloofszaken neigt de hoge adel over het 

algemeen tot een mitigerend beleid. De twee rentmeesters-generaal hebben een andere 

sociale achtergrond, maar ook zij zullen de tot hun takenpakket behorende 

 
102 Zie voor deze oppositie specifiek L. Geevers, Gevallen vazallen: De integratie van Oranje, Egmont en Horn 
in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567) (Amsterdam 2008). 
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geloofsvervolging niet op de spits drijven. Dit zal blijken uit verscheidene in deze studie 

vermelde voorbeelden van hun handelen of gedogen. Als ware proto-regenten wensen zij 

escalatie van tegenstellingen te voorkomen, kan men concluderen. Dat geldt ook de 

uitvoering van andere maatregelen van het centrale regeringsbeleid. In de openbare 

uitoefening van hun functie zijn de rentmeesters-generaal verantwoordelijk voor de 

vernieuwing van het belastingstelsel en de implementatie van de nieuw vastgestelde 

criminele ordonnantiën. De belastingvernieuwing stuit op heftige protesten, terwijl zich een 

belangenconflict voordoet in de gevallen waarin de rentmeesters als ambachtsheren of 

bewindvoerders zelf verdienen aan de exploitatie van landgoederen. Eenzelfde dilemma 

doet zich voor bij het verwachtbare wegvallen van inkomsten, zouden zij de rechtsbedeling 

in hun eigen ambachtsheerlijkheden moeten overlaten aan vakjuristen. Bovendien vervalt 

de vrijstelling van sommige heffingen die de edelen genieten, terwijl de plichten, o.m. op het 

gebied van de defensie en de bekostiging daarvan, gehandhaafd worden. Hoewel zij rooms-

katholieke geloofsgenoten blijven, is er een verschil tussen de motivatie van deze 

bestuurders en de veranderlijke beweegredenen van de malcontente hoge Zuidelijke edelen. 

Dezen gaat het vooral om de handhaving of herwinning van hun privileges, rechtsmacht en 

vermogen. Ook de rancune wegens het verlies van de prestigieuze en verantwoordelijke 

adviestaak der ridders van het Gulden Vlies in regeringszaken blijft een drijfveer. Evenmin is 

de voorbeeldige plichtsbetrachting van de exponenten van de Zeeuwse bestuursadel 

vergelijkbaar met de ongegeneerde gewelddadigheid van edele woestelingen uit de periferie 

van de Habsburgs-Bourgondische Nederlanden, ware condottieri zoals de Luikse edelman 

van Duitse afkomst (maar met een Hollandse moeder) Lumey, de verbannen Klevenaar 

Diederick Sonoy ‘Snoey’, de Luiks/Limburgse watergeus Adam ‘Daem’ van Haren (Borgharen 

bij Maastricht) en de Groningse Ommelander Barthold Entens van Mentheda en 

Middelstum. Willem van Oranje was niet altijd even kies bij zijn keuze van medestanders.103  

 

In Zeeland blijft de bestuursadel in het woelige tijdvak 1550-1578 in zijn totaliteit rooms-

katholiek, anders dan bijvoorbeeld in Gelderland of Holland. De Hollandse adel werd 

grotendeels gereformeerd, de Gelderse bleef qua religie verdeeld. De weinige in Zeeland 

gedomicilieerde grand seigneurs zoeken hun toevlucht in het Zuiden, met één 

uitzondering.104 Hun keus wordt naar het voorkomt bepaald door de mate waarin zij grotere 

belangen hebben in Vlaanderen, Brabant, Henegouwen of Artesië dan op de Zeeuwse 

eilanden. De lagere adel geeft zijn ambten op in 1578 óf moet besluiten de Spaanse koning 

en de Kerk van Rome te verlaten. In Zeeland blijkt het geloof de doorslaggevende factor te 

zijn bij de keuze die de bestuursadel maakt. Dit gegeven wordt in de Slotbeschouwing van 

deze studie nader uitgewerkt. Wie rooms bleef, bleef ook de Spaanse koning trouw of werd 

 
103  W.J. Hofdijk, Oranje en zijn Keurbende in 1572: Neêrlands Roem (Leiden 1890); J.G. Kikkert, ed., Willem 
van Oranje, 2e druk; Soesterberg 2006), 82-87,90-93,101-102, 126, 137,161-163. 
104  Anthonie de Lalaing graaf van Hoogstraten heer van Borssele sluit zich in Duitsland aan bij Oranje en werd 
door de Raad van Beroerten bij verstek veroordeeld als verrader, 1568. Maximiliaen van Cruyningen – eerst 
officier in Spaanse dienst, later omgezwaaid naar Staatse zijde – kan niet als exponent van de bestuursadel 
gezien worden, want bekleedde geen civiele ambten voor het oude regime.   
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daarvan verdacht, en moest daarom in 1578 vertrekken.  

 

 

Status quæstionis (e) De onderzoeksthese toegespitst: fides et religio 

Philiberts geloof lijkt dus de beslissende factor geweest te zijn bij zijn gedwongen ontslag. Of 

anders bezien: zijn geloof heeft hem ervan weerhouden het dreigende ontslag af te wenden 

door de rooms-katholieke religie te ‘verzaken’. Deze uitkomst van het onderzoek doet als 

(bijna onvermijdelijke) associatie de vraag rijzen of een rooms-katholiek gebleven 16e-

eeuwse edelman de toch typisch protestantse bevinding van sola fide ervaart. Het antwoord 

daarop is geconditioneerd: fides is Philiberts al dan niet bewuste rechtvaardigingsgrond voor 

zijn doen en laten; echter niet in de traditionele protestantse interpretatie van Rom. 3:28, 

maar in de algemene zin van een cultureel-maatschappelijk waardenpatroon bestaande uit 

trouw, loyaliteit, moed, overtuiging, respect, eerlijkheid, deugdelijkheid en 

plichtsbetrachting. Iemands confessionele overtuiging maakt daar onverbrekelijk deel van 

uit.105 Dit culturele aspect wordt duidelijker naarmate men beseft dat juist de Reformatie 

aan het begrip fides een confessionele invulling heeft gegeven. De nieuwe nationaal-

georiënteerde Franse Geloofsbelijdenis en andere nationale confessies zoals de Nederlandse 

‘Confessio Belgica’ en de Schotse, zijn verwant aan de processen van staatsvorming in de 

16e-eeuw.106 Een soortgelijk verband tussen confessionalisering en natievorming is te 

herkennen aan rooms-katholieke zijde. Dit is terug te voeren op het feit dat sommige 

territoria zich juist door godsdienstige oppositie een identiteit verwierven, ten koste van het 

streven van met name de Franse en de Spaanse koningen naar eenheid van staat en religie. 

De confessionalisering van fides werd ook zichtbaar op andere terreinen, zoals bleek bij het 

discours tussen Luther en Erasmus, dat onbedoeld geleid zou hebben tot de 

confessionalisering van het humanisme.107 Het is echter niet zo dat fides alleen nog in 

confessionele zin een begrip vormde en de culturele gelaagdheid aldus verdween naar de 

achtergrond. Dit zou men kunnen denken doordat de inspirerende moderne historiografie 

als door Israel, Van Nierop, Pollmann, Marnef, Soen, Geevers en anderen weliswaar de 

geloofskwestie behandelt alsmede de (verbroken maar in sommige gevallen later weer 

gerepareerde) trouw van de vazallen van Filips II, maar zonder de samenhang te 

benadrukken tussen geloof en trouw als twee betekenissen van fides108. Er is breed 

 
105  Zie voor een uitgebreide beschouwing van fides in de klassieke en post-klassieke tijd: D..J. McKaughan, 
‘On the Value of Faith and Faithfulness’, International Journal for Philosophy of Religion 81(2017) 7-19. Zie voor 
een moderne rooms-katholieke visie op fides (πίστις) als ongeloof in het hopeloze TINA (‘There is no 
alternative’), in relatie tot de Europese en V.S.-politiek, E. Borgman, Leven van wat komt, een katholiek uitzicht 
op de samenleving (Utrecht 2017) 31-33, 63-69 met citaat uit gedichten van Ch. Ducal, ‘Bewoond door iets 
groters / Au de la de la frontière / Von etwas Großerem bewohnt’, z.j. 
106  C. Scott Dixon, The Reformation in Germany (Oxford 2002). Idem, Contesting the Reformation (Oxford 
2012). 
107  E. Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany (Oxford 2000), waarin zij 
schetst hoe sterk het verwijt is van de humanisten aan de Reformatie dat deze elke scholing en geleerdheid 
terzijde schuift, ten gunste van een ongeremd fideïsme in religieuze zin.    
108 L. Geevers, o.c., 168-169, vermeldt m.b.t. de godsdienstkwestie in het bijzonder de door Filips II aan zijn 
vazallen verweten laksheid tijdens de Beeldenstorm. Tevens vestigt zij de aandacht op Oranje’s pogingen de 
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onderzoek gedaan naar de religieuze geschiedenis van de 16e eeuw in de Lage Landen, maar 

het culturele aspect van fides is daarbij minder aan bod gekomen. De invloed van het Concilie 

van Trente en de rol van de Habsburgers zijn grondig bestudeerd, maar het voortbestaan 

van de algemene culturele inhoud van fides tegenover een steeds confessionelere invulling 

werd in de betrokken werken minder belicht. Het begrip fides had in Europa echter al veel 

eerder, vooral door juridische toepassing, haar culturele en morele waarde verkregen, onder 

meer bij het leerstuk van de bona fides (goede trouw, bonne foi, good faith).109 Goede trouw 

wordt verondersteld, kwade trouw moet worden bewezen. Minder algemeen bekend is 

‘testimonium secundum fidem et religionem dicere’, als rechtsbegrip ontleend aan diverse 

citaten van Cicero.110 Een getuigenis behoort naar plicht en geweten te worden afgelegd.111 

Marcus Tullius Cicero is homo novus, maar geen vernieuwer. Hij brengt vergeten kennis in 

herinnering, integreert latent bestaande kennis, verheft haar tot een hoger peil, combineert 

of reduceert en maakt zodoende de wijsbegeerte en de rechtswetenschap toegankelijk. Van 

56 tot 51 v.C. was hij advocaat, een onvrijwillig maar goed benut intermezzo in zijn 

turbulente politieke loopbaan. Zijn begripsomschrijving van fides is het vertrekpunt voor het 

duiden van de culturele betekenis van fides door de eeuwen heen. In klassiek Latijn is fides 

allereerst de verplichting die iemand is aangegaan door bij een ander vertrouwen gewekt te 

hebben; religio de innerlijke plicht die voortkomt uit de oprechtheid van iemands geweten, 

anders gezegd: het gemoedsbezwaar of beletsel om in strijd te handelen met die plicht. De 

mens die daaraan niet voldoet is homo sine ulla religione ac fide, gewetenloos en 

trouweloos.112 Het woord religio wordt door Cicero verbonden met het werkwoord relegere, 

herlezen, in de overdrachtelijke betekenis: opnieuw overwegen, zich om iemand of iets 

bekommeren.113 De door Cicero gemunte terminologie op rechtsfilosofisch gebied was in 

het Rome van een eeuw na zijn vermoording (43 v.C.) gemeengoed geworden.114 Zij zal nog 

 
lutherse Rijksvorsten mee te krijgen in zijn verzet en in zijn streven als compromis de Augsburgse Confessie 
algemeen erkend te krijgen in de Nederlanden 
109  Eng.‘faith’ < oud-Frans met [vermoedelijk] zelfde uitspraak ‘feid’ [ < Lat. ‘fides’]. Zie lemma ‘faith’ in The 
Concise Oxford Dictionary, V (Oxford 1964) 434; Lewis and Short, A Latin Dictionary (Oxford 1969) 746-747: 
fides, ‘trustworthiness, faithfulness’. Zie voor een recente visie: R. Valsan, ‘Fides, bona fides, and bonus vir. 
Relations of Trust and Confidence in Roman Antiquity’, in: Journal of Law, Religion and State 5:1 (2017) 48-58, 
aldaar 2ev ‘The Romans, people of fides’. 
110  ‘Quum testimonium secundum fidem et religionem gravissime dixissem’, citaat M. Tullius Cicero ‘ad 
Qu.fratrem II,3, in: A. Calepini Dictionarium (Leiden 1559); Zo ook in diens De Clar. Orat.80’ volgens: M.Nizolio, 
A. Scott, J. Faciolati, eds., Lexicon Ciceronianum (Londen 1820), 477. Zie ook D.R. Shackleton Bailly, ed., M.T. 
Ciceronis Epistulae ad Quintum Fratrem et M. Brutum, scr. Romæ IX Kal.Nov. (an. 54) (Cambridge 1980)3-2. 
111  E. Lauterbach, Latein-Deutsch Zitaten Lexicon, Quellennachweise, Münster 2002 ‘Nach Pflicht und 
Gewissen’; WNT ‘naar plicht en geweten’. Anders: F.K. Kraft, Deutsch Lateinisches Lexicon (Leipzig-Wien 1825), 
Q.Fr.II,4, ‘Nach Wahrheit u. Gewissenschaftigheit ein Zeugnis ablegen’; Thesaurus Linguæ Latinæ VI, 1, F 
(Leipzig 1922-1926), 684, speciatim ‘de teste sive testimonio’, Cic. Q.Rosc. 45, ‘eius testis ad iudicem fidem 
infirmabit, cuius propter fidem et religionem iudicis testis comparavit’. 
112  J. van Wageningen, o.c., 801, Ciceroniaanse versterking door gebruik van ac; F. K. Kraft, o.c., 1017; Ph. 
Krebs, Antibarbarus der Lateinischen Sprache (Frankfurt a/M 1843) 40.   
113  Cic. De Nat. Deorum 2.72: ‘qui omnia quæ ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et 
tamquam relegerent, sunt dicti religiosi’. Van Wageningen, Muller, 801 (2) sub ‘relego’. 
114  ‘Such, claims Cicero, is the power of Roman law to create fides’. McKaughan, art.cit., 12, in een citaat van 
T. Morgan, Roman Faith and Christian Faith. Pistis and fides in the early Roman Empire and Early Churches 
(Oxford 2015). 
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lang doorklinken in de wetgeving en jurisprudentie van tal van landen in Europa en andere 

werelddelen, met een echo tot in het heden.115  

 

Ondanks de confessionalisering blijft het voornaamste kader ter omschrijving van fides in 

culturele zin dus het juridische. Dit is zeker van toepassing in de context van het Zeeuwse 

rechtsstelsel tijdens het leven van de gebiografeerde, als uitvloeisel van de staatkundige 

geschiedenis van het gewest binnen het Sacrum Imperium. Het Heilige Roomse Rijk der 

Duitse Natie geldt als rechtsopvolger van het oude Romeinse keizerrijk. De Schelde vormde 

de Rijksgrens. Maar tot in de 11e eeuw was de Schelde geheel onbedijkt, in de delta een 

samenstel van brede vervlechtende rivieren die traag door oneindig laagland gaan. Daarbij 

verlegt de rivier soms haar loop. De grens met Francia kon dus niet met zekerheid noch 

blijvend getrokken worden. Daarom werd het bisdom Utrecht als geheel geacht binnen het 

Rijk te liggen, dus ook (maar niet onbetwist) Bewesten Schelde en de vier ambachten 

Asseneede, Boekhoute, Hulst en Axel.116 Onder kerkelijke invloed was hier het Romeinse 

recht binnengedrongen, immers ecclesia vivit secundum legem Romanam. In Zeeland is dit 

dus geldend recht, in de loop der eeuwen gerecipieerd en aangepast, op een substraat van 

uiteenlopende inheemse rechtsregels.117 Fides in strikt juridische zin krijgt hierdoor een extra 

dimensie in tal van gewestelijke definities en interpretaties van oude Romeinsrechtelijke 

begrippen, zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht.118 Als voorbeeld diene de 

vereisten voor acquisitieve verjaring van handgoederen (in Zeeland ‘tilbare goederen’ d.w.z. 

er hoeft geen paardenkracht aan te pas te komen om deze te verzetten), samengevat in de 

hexameter res habilis, titulus, fides, possessio, tempus.119 De kern van het begrip fides blijft 

in alle voorbeelden de rechtsplicht tot nakoming van het gegeven woord, voorkoming van 

elke schending van het bij een ander gewekte vertrouwen, volharding in overeengekomen 

of anderszins rechtens of moreel ontstane wederzijdse trouw, en het instaan voor de 

geloofwaardigheid die rechtens en moreel verwacht mag worden van een eerlijk mens. Bij 

de conclusie van de onderhavige studie zal aannemelijk gemaakt worden dat deze plicht de 

beslissende factor is bij de keuzen die de hoofdpersoon Philibert van Serooskerke maakt, 

bewust of onbewust. Hij behoort nog net tot de generatie voor wie fides een overwegend 

culturele lading heeft met daarin specifiek de rechtsplicht, terwijl hij zich tijdens de Opstand 

 
115  In Nederlands recht bijvoorbeeld art.29 lid 2 Rv ‘Indien de gekozen tolk niet een van overheidswege 
beëdigd vertaler is, legt hij [..] de eed of belofte af dat hij de hem als tolk gevorderde diensten met getrouwheid 
en naar zijn geweten zal verrichten’. Echter art.216a lid 3 Wet deskundige in strafzaken: ‘De rechter-
commissaris beëdigt de deskundige dat hij naar waarheid en zijn geweten zal verklaren’. Idem art.51m lid 2 
SV., art.299 lid 1 (oud)SV.  
116 R. Fruin, De Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795 (Middelburg 1933) 5; De Monté ver-
Loren, o.c., 43 en n.92. 
117  Ibid. 26. Vgl. R. Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse Privaatrecht (Leiden 1994), 
134, aldaar over fides, 73ev, en, Idem, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht, (Zwolle 
1950) 12ev. 
118  Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht is niet inheems, maar Romeins.  
119 J.C. van Oven, Overzicht van Romeins Privaatrecht (5e druk: Zwolle 1954), 24ev; R. Feenstra, 
Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse Privaatrecht (Leiden 1994), 128-139, aldaar 70-76.  E.J.H. 
Schrage, ‘res habilis, titulus, fides, possessio, tempus: A medieval mnemonic hexameter?’  in: F. Sturm, P. 
Thomas, & J. Otto, ed., Liber amicorum Guido Tsuno (Frankfurt a/M 2013) 341-355.    
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juist verzet tegen de verdeeldheid welke voortvloeit uit de ontstane maatschappelijke 

confessionalisering.120 Hoewel de confessionaliteit sterk naar voren zal komen in de 

aanstaande 17e eeuw – denk aan de overwinning van de contraremonstranten in de Delftse 

Synode en aan de latere Nadere Reformatie – blijft ook het culturele aspect bewaard.121 Dit 

is niet alleen zichtbaar in de rechtsgeschiedenis, maar vooral ook in de attitude van de 

regenten wier officiële gereformeerde religie een cultureel en maatschappelijk kenmerk is, 

in het algemeen los van hun individuele innerlijke overtuiging.122 Aldus beschouwd kan 

Philibert van Serooskerke gezien worden als voorloper van de latere regenten in de 

Republiek, althans voor wat betreft het geloof als deel van hun culturele habitus. Mutatis 

mutandis uiteraard, qua religieuze gezindte en ambten.123 Hetgeen Philiberts 

geloofsopvatting echter onderscheidt van een voornamelijk cultuurbepaald christendom of  

als het ware een ‘civil religion’, is zijn absolute loyaliteit. Zijn geloofstrouw kan geduid 

worden in de brede zin van het begrip fides.  

 

Ook het begrip religio verdient in dit kader een nadere duiding. De primaire klassieke 

betekenis is: gewetensbezwaar, gemoedsbezwaar, bedenking. Religio heeft in de loop der 

tijden ook de secundaire betekenis ‘nauwgezetheid, vroomheid’ gekregen, en van daaruit de 

tertiaire (metonymische) betekenis: godsdienst, religie.124 Na de middeleeuwen is dit de 

primaire en eigenlijk de enige betekenis van het woord. In het kader van deze studie wordt 

echter uitdrukkelijk niet beoogd theologische of godsdienstige overwegingen op te voeren 

die de gebiografeerde in een andere context zouden plaatsen dan op basis van de feiten 

geïndiceerd is. De focus is op de culturele structuur die het gecombineerde begrip fides et 

religio vormt in de Renaissance: de wettelijke, morele en godsdienstige plicht om iets te doen 

of juist iets na te laten.   

 

 

 

 

 
120  E. Cameron, The European Reformation (Oxford 1991) 373: ‘In each case, of course, the conflict arose from 
much more than just religious division; but the ‘confessional’ divide provided many of the slogans and made 
the strife more bitter and merciless.’ 
121 K. von Greyerz, Religion und Kultur: Europa 1500-1800, (Basel-Göttingen 2000). Aldaar Einleitung 1-13, 

Religion und Kultur – Volkskultur und  Relgiosität. De 16e  (en 17e eeuwse)  maatschappelijke elite participeerde 

actief in de volkscultuur van die dagen, terwijl andersom het gewone volk niet of nauwelijks deelnam aan de 

hoogontwikkelde cultuur. Ook in de Engelstalige uitgave de nadruk op religie als cultureel verschijnsel. Zie K. 

von Greyerz, Religion and Culture in Early Modern Europe 1500-1800 (Oxford 2007). Aldaar 11: Religion as a 

Cultural Phenomenon: ‘Religion was and is a cultural phenomenon’.    

122  Zie voor het thema ‘Van ridders tot regenten’ het aldus ook typografisch getitelde boek (o.c.) van H.F.K. 
van Nierop (2e druk; Amsterdam 1990). 
123. De 17e-eeuwse regenten in de Republiek waren uiteraard geen vorstelijk (en evenmin: stadhouderlijk) 
ambtenaar, maar vertegenwoordigers van steden, terwijl alleen de landsadvocaat (later raadpensionaris) en 
de twee griffiers van de Staten-Generaal centrale bestuursfuncties bekleedden. 
124. Van Wageningen, o.c., 801, religio, Vd: {in engere betekenis] vroomheid, godsvrucht. Daarnaast: ‘pietas’ 
juist met verbrede betekenissen: vroomheid, (ouder)liefde, (kinder)liefde, (broeder)liefde, toewijding, 
vaderlandsliefde, (liefde voor) gerechtigheid. 
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III 

VADER EN ZOON 

 

 

In nacht en stormgedruis. 

Ten minste één maal per jaar reist mr. Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) ambtshalve 

naar Brussel om verslag uit te brengen van zijn beheer als rentmeester-generaal van Zeeland 

Beoosten Schelde.125 Zoals gebruikelijk, zal hij zich begin september 1537 vervoegd hebben 

bij de Raad van Financiën. Deze houdt zitting te Brussel, evenals de meeste andere centrale 

instituties van de Habsburgs-Bourgondische staat in de Nederlanden.126 ‘Onse Landen van 

herwaerts over’ worden die gebieden genoemd door de landsheer; in het Frans ‘nos païs 

d’embas’ of ‘nos païs de par deça’. Niet dat er al sprake is van een formeel staatkundig 

verband tussen de individuele landen aan de benedenloop van de Rijn, de Maas en de 

Schelde. Er bestaat slechts een – nog onvolkomen – personele unie, doordat de meeste 

Nederlanden eenzelfde landsheer hebben: Karel van Habsburg aartshertog van Oostenrijk, 

sinds 1519 keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (waar overigens zijn Franse 

lenen Vlaanderen en Artesië niet bijhoren). Dit is een tijdperk van staatkundige instabiliteit 

aan de benedenloop van de West-Europese rivieren. Keizer Karel V is in de jaren 1536 tot 

1538 voor de derde keer in oorlog met zijn aartsvijand François I koning van Frankrijk, om de 

hegemonie in Europa. De keizer sleept daar zijn Nederlanden in mee. Gelderland maakt dan 

nog geen deel uit van Karels landen, en heult met Frankrijk. Friesland is een jaar of 13 eerder 

door Karel verworven. De grietmannen van de terpen en de heerschappen in hun stinsen op 

de groene vlakte hebben daar geen boodschap aan. Groningen heeft zich pas in 1536 aan 

Karel V onderworpen. Het prins-bisdom Luik ligt wél in het Heilige Roomse Rijk der Duitse 

Natie, maar behoort níet tot de Habsburgs-Bourgondische Nederlanden. Sommige gewesten 

zijn nog steeds verwikkeld in onderlinge gewapende conflicten. De Friezen doen aanvallen 

op de Hollandse Zuiderzeehavens. Gelderland valt om de tien jaar Holland binnen vanuit de 

Betuwe; of soms dwars door het Sticht, het bisdom waar Karel met moeite het wereldlijke 

gezag heeft verkregen in 1527.127 Het rommelt in Vlaanderen, waar de ongezeggelijke stad 

Gent – nota bene Karels geboortestad – in opstand dreigt te komen. Karels zuster Maria van 

Hongarije zetelt in Brussel als landvoogdes, gevolmachtigde plaatsvervangster van haar 

broer. De Turken hebben het koninkrijk van haar echtgenoot Lodewijk II Jagiello onder de 

voet gelopen. Deze sneuvelde in de slag bij Mohács (1526), waarna Karel haar naar Brussel 

 
125  UA,76,2.03.04,819, Verzameling afschriften van akten van huwelijkse voorwaarden en akten van 
aanstelling [..] 2.3.04, Jeronimus van Serooskerke en Eleonora Micault,  1–5 Jeronimus van Serooskerke, 1500-
1571, heer van Serooskerke (Schouwen) Welland, Moermond, Stavenisse en Sint Annaland. Doopnaam 
Hiëronymus. Vaker komt voor Jeronimus; Frans: Jérôme; Vlaams: Hieroen. 
126  Met name de Raad van State en de Geheime Raad (in wezen de Raad van State in beperkte en specifieke 
samenstelling) alsmede de Raad van Financiën. De Raad van Vlaanderen - als ‘Grote Raad’ het wereldlijke 
hooggerechtshof van de Nederlanden - bleef gevestigd in Mechelen. 
127  ‘Pays de nouvelle conqueste’ worden de in 1528/1543 aan het Bourgondische patrimonium  van Karel V 
toegevoegde gebieden Utrecht, Gelre en Overijssel genoemd door de Habsburgs-Bourgondische bureaucratie. 
Zie H. van Nierop, ‘The nobles and  the revolt’, in: Graham Darby, ed., The Origins and the Development of the 
Dutch Revolt, (Londen -New York 2001) 48-66. 
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uitgenodigd heeft. Hij heeft zijn zuster goedgunstig asiel verleend, maar als tegenprestatie 

moet Maria zijn ‘Landen van herwaerts over’ regeren en er de lieve vrede bewaren. Indien 

Jeronimus van Serooskerke tijdens zijn bezoek aan Brussel zijn opwachting gemaakt heeft bij 

de landvoogdes, heeft hij haar kunnen melden dat er in Zeeland – tegengesteld tot de 

toestand in andere Gewesten – rust heerst op het politieke en maatschappelijke vlak. Bij 

gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel zal Jeronimus van Serooskerke tevens verslag 

uitgebracht hebben aan de stadhouder van Zeeland, mocht er in dat jaar geen eerdere 

gelegenheid geweest zijn om dit te doen. Sommige stadhouders zijn vaker te vinden in 

Brussel dan in hun ambtsgebieden. Zeker de Zeeuwse stadhouder. In het najaar zijn de 

eilanden immers moeilijk bereikbaar. Volgens de voorschriften heeft de Haagse rekenkamer, 

bevoegd in Zeeuwse zaken, Jeronimus’ rekening dan al ‘afgehoord’ (gecontroleerd) en van 

een goedkeurende verklaring voorzien. Met het consent van Antoine de Lalaing graaf van 

Hoogstraten, stadhouder van Karel V in Zeeland en in Holland, moet Jeronimus de stukken 

indienen bij de Raad van Financiën. Daar zijn geen problemen te verwachten. De Brabander 

Jean Micault, waarnemend ontvanger-generaal of receveur, is Jeronimus’ schoonvader.128 

Naast zijn ambt in de Raad van Financiën bekleedde Micault, afkomstig uit Bourgondië, de 

prestigieuze functie van schatmeester der Orde van het Gulden Vlies en was hij schout in de 

Hoge Vierschaar van Zeeland,  in de praktijk een erfelijk ‘officie’. Zijn echtgenote is van 

Zeeuwse afkomst.129 

 

De zomerstorm van 1537 had in Zeeland minder schade veroorzaakt dan in enkele andere 

provincies, maar toch staat op Schouwen nog veel bouwland onder water. Er kan nauwelijks 

geoogst worden. Dat betekent doorgaans dat de graanprijzen stijgen en het dagelijks brood 

onbetaalbaar wordt voor arme stedelingen. Er heerst dan een grimmige stemming in de stad. 

Wellicht is dat de reden waarom Jeronimus zijn zwangere vrouw had meegenomen naar 

Brussel, Eléonore,130 in de hoop dat zij daar veilig mag bevallen. Jean Micault, ridder, en 

echtgenote Liduine (Levina) van Welle gezegd van Cats bieden hun dochter Eléonore en hun 

Zeeuwse schoonzoon gastvrijheid in een vertrouwde omgeving. In het Brusselse stadsverblijf 

van haar ouders bevalt Eléonore van Serooskerke geb. Micault op 21 september 1537 van 

haar vierde kind.131 Het is een jongen. Zijn broertjes Jacob (Jacques) en Jan (Jean) zijn al 

 
128  M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578): Bijdrage tot de Geschiedenis van de 
Centrale Instellingen in de Zestiende Eeuw (Brussel 1965), Bijlage 1, ‘Biografische notities van de hoofden, 
voorzitters, leden en ambtenaren in de Collegiale Raden (1531-1578)’ 284. Jan Micault  bevestigd in nieuwe 
Raad van Financiën 1531. Had toen al 25 dienstjaren achter de rug als ontvanger-generaal. Trad terug van zijn 
belangrijkste functies 1 augustus 1535 maar bleef aan als rekenmeester in de Rekenkamer van Brussel. Werd 
ad interim na zijn terugtreden als ontvanger-generaal nog enige maanden doorbetaald.  
129  Zie Van Steensel, o.c., 337. afb.7.8., Altaarstuk door Jan Cornelisz. Vermeyen alias Juan de Mayo (1500-
1559) voorstellende Jean Micault (†1539) en Liviene van Cats (†1547). Zij liggen begraven in de 
Sacramentskapel van de St. Michielskathedraal te Brussel. Op het drieluik ook hun dochters, onder wie 
Philiberts moeder als jong meisje. 
130  Doopnaam Elisabeth Eléonore, ook vermeld als Isabelle, Belle, Isabella, Léonore, Leonora, Leonor. 
131  UA,76,2.3.05.2,842. Philibert van Serooskerke (1537-1579) […]. Persoonlijk. Aantekeningen over de 
geboorte van Philibert van Serooskerke, zijn broers, zusters en kinderen, met vermelding doopgetuigen;  M. 
Baelde, o.c., 284, vermeldt als datum van aftreden van Philiberts grootvader Jean Micault als ontvanger-
generaal in de Raad van Financiën te Brussel 1 augustus 1535. [Indien vaststaat dat grootvader Jean Micault bij 
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vernoemd naar de twee grootvaders. Er is ook al een zusje, Clara (Claire). De boreling krijgt 

de voornaam van wijlen zijn overgrootvader van moeders kant, Philibert Micault burchtheer 

van Pommard in Bourgondië, die in 1512 is overleden.132  

 

 

Voorgeslacht 133 

De kleine Philibert134 van Serooskerke en zijn broers zijn de zesde generatie van een Zeeuwse 

familie, die van oudsher is gevestigd op het eiland Schouwen.135 Als poorters van Zierikzee is 

het voorgeslacht bekend sinds 1389, al voerde het slechts patroniemen. In 1483 kocht 

Philiberts overgrootvader Pieter Hugen Reynersz de heerlijkheid Serooskerke op 

Schouwen.136 Hij bracht het tot schepen van Zierikzee en werd er later burgemeester. Naast 

deze functies in de stadsregering bekleedt Pieter (posthuum vermeld als 'van Serooskerke') 

een belangrijke staatsfunctie: rentmeester der domeinen en beden in Zeeland Beoosten 

Schelde.137 Beden (precaria) zijn letterlijk verzoeken om hulp, met als overdrachtelijke 

betekenis sinds de middeleeuwen: landsheerlijke belastingen. Aanvankelijk waren deze nog 

weigerbaar door de Staten, maar vanaf 1480 is er bijna geen ontkomen meer aan.138 Wel 

wordt er steeds lang en moeizaam onderhandeld over de voorwaarden. Het gaat nooit alleen 

om de financiële impact van de voorgenomen belasting, maar tevens om de 

gezagsverhouding tussen enerzijds de landsheer en zijn ambtenarenkorps, en anderzijds de 

belastingplichtigen zoals die in de Staten vertegenwoordigd zijn. Was eenmaal een bede 

 
de geboorte van Philibert van Serooskerke nog als ontvanger-generaal fungeerde, is dat een indicatie dat 
Philiberts geboortedatum wellicht eerder was dan de datum die Utrechtse akte noemt. Uit een hierna in deze 
studie te behandelen proces verbaal uit 1567 valt dit eveneens te herleiden. Cijfers 4 en 7 zijn in handschriften 
bij vergissing licht verwisselbaar.]   
132  Ibid. 76,2.3.04.5 Jeronimus van Serooskerke. Familie van echtgenote. 
133  Gegevens ontleend aan J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, II (Groningen 1887), 230-
232; W.J. Bijleveld, Veertig jaren Nederland’s Adelsboek (’s-Gravenhage 1949) 174-175; J.H. de Randeck, Les 
plus anciennes familles du monde (Parijs 1984); J.G. Smit, ‘Raadsels rond een Zeeuws wapenbord’, De 
Nederlandsche Leeuw CXII (1995) 241-253; N.A.95 (2010) Ta-Tw, 407-408; UA, 76, 2.3.0.1 t/m 2.3.05.4. 
134  UA,76, 2.3.05.2,842. Doopnaam: Philibertus. Frans en Nederlands Philibert, ook Philebert (moderne 
spelling ook Filibert); D. van den Akker S.J., Je naam, je dag, je heilige: Naam,- feest- en heiligenkalender, 
Tegelen 2007, 195, 08-22: Meest bekende heilige van die naam is in onze streken St. Philibertus van 
Noirmoutier. De heiligennaam gaat terug tot ‘San Feliberto de Toledo’, in de vierde eeuw samen met ‘San 
Fabrizio’ doodgeslagen door de heidenen in de Romeinse provincie Hispania. Oorspronkelijk Germaanse naam 
Wilbert, schitterend van wil. 
135  ‘Schouwen’: Noordzeegermaanse verbastering van Scaldis insula, eiland van de Schelde? Anders: D.P. Blok, 
o.c., 91, ‘Scaltheim’, vermeld Ao. 830.  
136  Aldus N.A.95 (2010) Ta-Tw, 407. Een aan onjuistheid grenzende simplificatie, die uitleg behoeft. Zie Bijlage 
3 hierbij, Excursen en toelichting. (3) Heerlijkheid Serooskerke; (4) Toponiem Serooskerke.. 
137  UA,76,2.3.0.2. 
138  J. Ph. de Monté verLoren, Hoofdlijnen Rechterlijke Organisatie in de Noordelijke Nederlanden, 87, 88, 
106,119; I. H. Gosses, Welgeborenen en en Huislieden: Onderzoekingen over standen en staat in het graafschap 
Holland (Groningen-Den Haag 1926) 17, 32ev. Bij het aantreden van de eerste Habsburgse vorst in (een groot 
deel van) de Nederlanden, Maximilaan van Oostenrijk als echtgenoot van Maria van Bourgondië in 1477, na 
haar overlijden in 1482 regent, bleek hem dat zijn inkomsten uit de domeinen niet toereikend waren. Daarom 
versterkte hij zijn greep op de financiën door het aanscherpen van de formaliteiten bij de al bestaande nieuwe 
soort beden die tot stand kwamen na onderhandelen met en het consent van de standen (staten) in de 
gewesten. Hoewel de staten hierdoor meer invloed kregen op het bestuur, waren de beden uiteindelijk niet 
weigerbaar.  
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toegestaan en waren de middelen aangewezen, dan begon de inning.139 De gewestelijke 

rentmeester is bewindvoerder over de belastinginkomsten en bevoegd tot afdracht aan de 

te financieren bestuursorganen. Ook de defensie wordt via beden bekostigd. In Zeeland zijn 

beden niet verhoogbaar, en kunnen nieuwe beden slechts geheven worden na door de 

stadhouder verkregen consent van de Staten. 

 

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië etc. etc. en graaf van Zeeland, hield rentmeester 

Pieter Reynersz in hoog aanzien als raadgever en bemiddelaar in politieke kwesties. Dat blijkt 

onder meer uit een belangrijke missie waarmee Pieter wordt belast.140 Op jonge leeftijd 

vertrekt hij als gezant van de hertog naar Engeland om daar met koning Eduard I te 

onderhandelen over de scheepvaart in de Zeeuwse wateren, maar ook om diens steun 

zoeken tegen Frankrijk.141 Pieters oudste zoon Jacob (ca.1465-1531) zal de heerlijkheid 

Serooskerke erven. Daarnaast wordt Jacob door de grafelijkheid met enkele andere 

heerlijkheden beleend. In 1513 laat hij het al tweemaal verwoeste oud-middeleeuwse 

kasteel Moermont verbouwen tot buitenverblijf.142 Hij maakt carrière als rentmeester van 

Merxhem, Schoten en ‘s-Gravenwezel bij Antwerpen, maar is afwisselend of daarnaast 

schepen, baljuw en schout van Zierikzee.143 Later verkregen ook Pieters kleinzoons heerlijke 

rechten. Eerst op Schouwen en vervolgens op de nabijgelegen eilanden Duiveland en Tholen. 

Het geslacht Van Serooskerke kan zich nu meten met de echte Zeeuwse oeradel, waaruit zij 

in die tijd ook hun bruiden kiezen. Zo ontstaat verwantschap met de oude gevestigde 

geslachten Van Borssele, Van der Maelstede en Van Haemstede (met Hollandse connecties, 

heren en vrouwen van Bergen in Noord-Holland, afstammend van de Hollandse graaf Floris 

V); met jongere adel zoals Van Cats en Van den Eynde alsook met de gegoede Zuid-

Nederlandse families Micault d'Indevelde en Sandelin van Heerenthout. Maar ook met de 

hoogedele oude Picardische respectievelijk Henegouwse geslachten De Brimeu en De 

Glymes.144 Volgens Zeeuwse keuren kan getitelde adeldom zowel via de vader als via de 

moeder worden doorgegeven, mits de gelukkige kan bogen op vier edele grootouders.145 Dat 

is bij de Serooskerke’s rond 1500 nog niet helemaal het geval, maar het gaat de goede kant 

op. Uit het huwelijk van Jacob van Serooskerke en zijn eerste echtgenote Jacoba van den 

Eynde worden drie zoons geboren. Jacob’s oudste overlevende zoon – eveneens Jacob 

geheten – had gekozen voor een militaire loopbaan, ook al had hij zich in 1516 ingeschreven 

 
139   F.H.M. Grapperhaus, Alva en de Tiende Penning (Deventer 1982) 1925. 
140  UA,7, 23.04.2.825. 
141  Zeeland zal tot 1795 rechtstreekse diplomatieke betrekkingen onderhouden met Engeland. 
142  R. Stenvert, S. van Ginkel-Meesters, E. Stades-Vischer, Chr. Kolman, P. van Cruyningen, Monumenten in 
Zeeland (Zwolle 2003) 209.  
143  UA,76, 23.04.2.825. Volgens 19e-eeuwse publicaties wordt Jacob tevens baljuw van Middelburg. Hij zou 
de heerlijkheid Serooskerke op Walcheren hebben gekocht. Dit laatste berust zeker op een vergissing. N.A. o.c., 
p.408 vermeldt Jacob’s baljuwschap van Middelburg tussen (  ), als aanduiding dat de primaire bron ontbreekt. 
144  N.A. o.c., 408. 
145 In Zeeland: ex utraque parte, in Vlaanderen via de vader (per virgam, roede) of de moeder (per ventrem), 
[verg. Franse term ‘noblesse utérine’]. In Holland vererft adeldom alleen via de vader [conform hedendaags 
Nederlands adelsrecht]. Van Steensel, o.c., p.59, met div. verwijzingen in noot 143.; R. Fruin, ‘De keuren van 
Zeeland’, in: Werken der Vereeniging tot uitgaaf van bronnen van het oud-Vaderlandsch recht, II (’s-Gravenhage 
1920) 20,70 ev. 
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aan de Leuvense universiteit.146 Bij de herovering van Doornik op de Fransen in 1521 is hij 

een strijdmakker van de Oranjeprins Philibert de Châlon in het leger van de graaf van 

Egmont, generaal van Karel V. Jacob raakt er ernstig gewond, maar herstelt en zet zijn 

krijgshaftige carrière voort. Als gouverneur van Bapaume (Balpalme in het Vlaams),147 een 

vesting in Artesië 20 km ten Zuiden van Atrecht, verdedigt hij de Nederlanden tegen de 

Franse agressie. Hij sneuvelt in 1553 voor Metz als officier in het keizerlijke leger onder bevel 

van de hertog van Alva.148 Het huwelijk van Jacob is kinderloos gebleven. Zijn jongere broer 

is algemeen erfgenaam. Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) mag zich voortaan heer 

noemen van Serooskerke, Welland en Moermont op Schouwen, en van Stavenisse en Sint 

Annaland op Tholen.  
 

 

Jeronimus  

Na zijn rechtenstudie te Leuven was Jeronimus van Serooskerke priester gewijd. Volgens de 

overlevering heeft hij novitiaat gedaan in een klooster bij Antwerpen, maar is hij niet 

ingetreden. Hij wordt pastoor op zijn geboorte-eiland Schouwen, rond 1528. Drie jaar 

ongeveer houdt Jeronimus het vol in de kerk van het stadje Elckerzee.149 Dan verruilt hij zijn 

soutane voor broek en buis, en trekt hij de kerkdeur achter zich dicht. Een mogelijke 

verklaring voor deze wending in zijn levensloop is dat hij dispensatie heeft verkregen 

teneinde het geslacht Van Serooskerke voor uitsterven te behoeden. Wanneer oudere 

broers van een priestergewijde edelman geen mansoir verwekten of stierven zonder wettige 

mannelijke nakomelingen, werd soms pauselijke dispensatie verleend, als gunst.150 

Aangezien zijn broer Jacob gesneuveld is in 1553 toen Jeronimus al vader was van enkele 

zoons, is in deze hypothese plausibel dat al langer bekend was dat Jacob kinderloos zou 

blijven, wellicht als gevolg van zijn bij Doornik opgelopen verwondingen. Het huwelijk van 

de gewezen pastoor Jeronimus van Serooskerke met de Brabantse jonkvrouw Eléonore 

Micault wordt op 30 mei 1532 ingezegend te Mechelen, de residentie van Maria van 

Hongarije en als zodanig de hofstad van de Nederlanden. De ouders van de bruid wonen daar 

dan nog, in afwachting van de overplaatsing van ontvanger-generaal Jean Micault naar 

Brussel in het kader van de aanstaande verhuizing van de in 1531 ingestelde Collaterale 

Raden.151 Na Jeronimus’ aftreden als pastoor is een nieuwe wereld voor hem opengegaan. 

Hij maakt razendsnel carrière door een stapeling van ambten. In zijn trouwjaar wordt hij 

raadsheer extraordinarius in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. Het Hof telt 

 
146  Van Steensel. o.c., 302 n.265 met diverse. verwijzingen.: ‘Jacobus Jacobi de Seroerskercke’.  
147  Nu in Frankrijk, Dep. Pas-de-Calais (62), aan de weg tussen Kamerijk en Amiens. 
148 Rietstap, o.c., 231. Zie voor Alva’s belegering van Metz, 1553: Bijlage 3 van de onderhavige studie, (5) 
Belegering van Metz. 
149 N.A., o.c., 408. Jeronimus blijft pastoor tot in 1531. Elkerzee is tegenwoordig een buurtschap nabij het 
grotere kustdorp Scharendijke. Veel steden in Zeeland – bekendste voorbeeld Veere – zijn in de loop der 
eeuwen gekrompen als gevolg van oorlogshandelingen, overstromingen, epidemieën, verzanding van 
haveningangen en economische achteruitgang. 
Vgl G. Denzler, Geschichte des Zölibats, II (Freiburg 1993) 3, 21. 
151  H. Coppens, M. Baelde, ‘De Raad van Financiën’, in: Aerts, Baelde, Coppens, Van Honacker, De Schepper, 
Soly, Thys, eds., De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) (z.p. 1994) 
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rond deze tijd een president en een wisselend aantal raadsheren, benoemd door de 

landsheer; over het algemeen zes voor Holland en West-Friesland samen, en drie voor 

Zeeland. Het aantal extraordinarii varieert eveneens.152 In hetzelfde jaar aanvaardt 

Jeronimus de gecombineerde ambten baljuw en schout van zijn geboorteplaats Zierikzee. In 

1534 wordt hij rentmeester van Dreischor. Deze heerlijkheid, een voormalig eiland dat ooit 

in de Grevelingen opkwam uit drie schorren, is in 1528 als leen vrijgevallen bij het overlijden 

van de laatste leenman Filips van Kleef zonder wettige nakomelingen. Keizer Karel V oefent 

er sindsdien als graaf van Zeeland zelf de heerlijke rechten uit. Dit had hij bevestigd per brief 

van 9 december 1530 aan de Staten van Zeeland, waarbij hij verklaart dat de Staten voortaan 

niets met de heerlijkheid te maken hebben.153 Toevoeging van een vrijgevallen leen aan het 

grafelijk domein is een rechtshandeling waartoe de leenheer zonder meer bevoegd is. 

Weliswaar geldt de regel Nulle terre sans seigneur, maar er is geen enkele verplichting tot 

uitgave van het leen aan een andere gegadigde. De nadruk die daarop gelegd wordt door 

Karel’s brief aan de Staten, tekent de al enigszins gespannen verhoudingen.154 In 1538 

aanvaardt Jeronimus de benoeming tot baljuw van Dreischor op Schouwen, terwijl hij al 

rentmeester was van die heerlijkheid. Het wordt hem meteen al in dat jaar kwalijk genomen 

dat hij wel eens een oogje toeknijpt wanneer toepassing van het strafrecht tot een 

hardvochtiger maatregel zou leiden dan hij nodig acht. Op verzoek van Adriaen Danielsz, 

plaatsvervangend baljuw van Brouwershaven, verleent hij vrijgeleide aan enkele 

‘doodslagers’ die asiel gezocht hadden op het kerkhof (locatie met kerkelijke jurisdictie, in of 

nabij de kerk hetzij elders). Het gaat hier waarschijnlijk over personen die zich schuldig 

gemaakt hebben aan eigenrichting.   

 

Jeronimus van Serooskerke wordt door keizer Karel V in diens hoedanigheid van graaf van 

Zeeland aangesteld tot rentmeester-generaal van Zeeland Beoosten Schelde.155 Dit 

ambtsgebied omvat ‘Schouwen met het overige van ‘t Eiland, Duiveland, Sommelsdyk, ‘t 

Eiland van Tholen, Filipsland, Nieuw Vosmeer Beoosten de Rivier den Eendracht met de 

toebehoorende polders’.156 In 1534 treedt hij aan als plaatsvervangend burggraaf van 

Zeeland.157 Dan volgt in 1543 een opmerkelijke sprong in de carrière van deze vertrouweling 

 
152  Zie voor het ontstaan van extraordinaire justitie namens de landsheer naast de ordinaris-Gerechten: 
Th.H.F. van Riemsdijk, ‘De rechtspraak van den Graaf van Holland’, in: J.Ph de Monté ver Loren, Oud-
Vaderlandsche rechtsbronnen, derde reeks, II, IV en V (Utrecht 1932-1934); De Monté ver Loren, Hoofdlijnen 
ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden (2e druk; Utrecht 1951) 96,97; S. ter 
Braake, Met Recht en Rekenschap: de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de 
Habsburgse tijd (1483-1558)  (Hilversum 2007),45-49 (Instititionele veranderingen).  
153 J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland: Bijzonderheden over verdwenen burchten en 
ridderhofsteden (Delft 1978). Aldaar over ‘Slot Windenburg’ [Dreischor.] 
154  Deze bizarre situatie (Dreischor buiten zeggenschap Staten) blijft administratiefrechtelijk bestaan tot 1795.  
155  N.A., o.c., 408 en Rietstap, o.c. 232 vermelden 1534 als jaar van Jeronimus’ aanstelling tot rentmeester-
generaal, maar UA,76, 2.3.04.4.835 vermeldt 12 oktober 1541, Akte van aanstelling door keizer Karel V van 
Jeronimus van Serooskerke tot rentmeester-generaal Beoosten Schelde.  
156  Contemporaine indeling Beoosten Schelde cfm. Tegenwoordige Staat IX, 8. 
157  N.A. o.c. 408: gevolgd in 1547 door Jeronimus’ verheffing tot burggraaf van Zeeland; M. Smallegange 
Nieuwe Cronijk van Zeeland, XIX, Lijsten der Heeren Burggraven van Zeeland, en Rentmeesters Generael van 
Zeeland, Bewest Beoosterschelde (Middelburg 1696) Aldaar 318 vermeldt 1548 als Jeronimus’ jaar van 
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van de stadhouder: Jeronimus wordt beëdigd als vice-admiraal van Zeeland Bewesten 

Schelde.158 Zijn ambtsgebied strekt zich nu uit over geheel Zeeland, zij het in twee 

verschillende functies (Beoosten Schelde was hij rentmeester-generaal). Hij draagt nu 

medeverantwoordelijkheid voor de operaties van de Zeeuwse oorlogsvloot die vanuit 

Vlissingen de Honte bewaakt, ofwel de Westerschelde. Vanuit de dan nog grotere  vlootbasis 

Veere worden tevens patrouilles gevaren langs de linker oever van de (Ooster)Schelde, om 

Walcheren heen en langs de kusten van de beide Bevelanden. Het oogmerk is: bescherming 

van de Antwerpse koopvaardij en andere handelsbelangen van de ‘toegangspoort tot 

Europa’. Als bijkomende taak moet het vlooteskader onder gezag van Jeronimus de orde 

bewaren tussen de ruziënde Engelse, Deense en Noord-Duitse scheepvaart in de 

kustwateren. In 1545 wordt Jeronimus van Serooskerke tot ridder geslagen, als dienstman 

van de graaf van Zeeland i.c. Karel V, keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, 

aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië enz.enz., koning van Castilië en Aragon159 

en van half Amerika, in wiens imperium de zon nooit zal ondergaan.160 Maar de Zeeuwse 

ridderschap moet al in een vroeg stadium hulde doen aan de erfheer aan wie zij in de 

toekomst trouw verschuldigd zal zijn: Karels zoon Filips.161 De plechtigheid vindt plaats in 

1549 te Reimerswaal, een belangrijke stemhebbende stad die dan nog niet losgespoeld is 

van de kust van Zuid-Beveland. Jeronimus van Serooskerke is bij de huldiging van erfheer 

Filips prominent aanwezig als vorstelijk ambtenaar en, bij wijze van spreken,  een der 

onderkoningen van Zeeland.162  

 

Karel V treedt af in 1555. Hij trekt zich terug in een Spaans klooster. Zijn broer Ferdinand was 

al rooms-koning en wordt nu tot keizer gekroond. De landsheerlijke rechten in de 

Nederlanden en in de Franche Comté draagt Karel over aan zijn zoon Filips II, nu koning van 

Spanje.163 Zeeland krijgt in de persoon van Filips II dus een nieuwe graaf. Diens eerste 

 
aantreden als burggraaf. 
158  UA,76,836. Akte van aanstelling door Maximiliaan van Bourgondië van Jeronimus van Serooskerke tot vice-
admiraal in het kwartier van Zeeland Bewesten Schelde, 25 februari 1543. [‘Bewesten- en Beoosten Schelde’: 
middeleeuwse landsheerlijke indeling van het graafschap Zeeland. De Oosterschelde – toen de hoofdstroom – 
vormt de scheidslijn, en wordt ‘Schelde’ genoemd. De sinds ca. 1700 soms zo genoemde Westerschelde heet 
‘Honte’ of ‘Hont’.]  
159  Filips II is de eerste die zich koning van Spanje noemt, dus niet langer – zoals zijn vader – koning van Castilië 
en Aragon in personele unie. N. Davies, Vanished Kingdoms: The Rise and Fall of States and Nations, (New York 
2011). Aldaar hfdst 4. Aragon: A Mediterranean Empire (1137-1714), 151-228, aldaar 220, n.116, met verw. G. 
Parker, Philip II (Londen 1979).  
160  Zie Bijlage 3, (6) A.E.I.O.U.  
161  Zie Bijlage 3, (7) Verdrag van Augsburg en Pragmatieke Sanctie.  
162 J.G. Smit, ‘Raadsels rond een Zeeuws wapenbord’, De Nederlandsche Leeuw 103: 7/9 (1995) 241-253: 
‘Jeronimus is […] vorstelijk ambtenaar en uit dien hoofde een van de “onderkoningen” van Karel V [ …] in 
Zeeland. […] als rentmeester zal hij zeker in Reimerswaal aanwezig zijn geweest’. Ondanks de ridderslag, zou 
Jeronimus vgs. Smit nog niet tot de Zeeuwse adel gerekend worden. Een 18e-eeuwse copie van een verloren 
gegaan 16e-eeuws heraldisch wapenbord met Jeronimus’ wapen ter herdenking van de huldiging, berust vgs. 
Smit op ‘een gedeeltelijke fantasie […]’. Wapenbord door J. Schwarzenbach, derde kw. 18e eeuw, 
(gevierendeeld, I en IV drie brakken in keel op zilver, II en III de Hollandse leeuw van Haemstede in keel op 
goud). RA Zeeland, Zelandia Illustrata, Aanw.1979/8-2. 
163  Joan Blaeu, Atlas Maior, Belgica Regia et Belgica fœderata (Amsterdam 1665), naar origineel in 
Österreichische Nationalbibliothek (Keulen 2006) Vert. zonder auteur (Kerkdriel 2010), 57, Brabantia. De 17 
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regeringsdaad in het gewest is de benoeming van betrouwbare uitvoerders van zijn beleid. 

Jeronimus van Serooskerke wordt bevestigd als burggraaf van Zeeland.164 Hij was in 1548 al 

als zodanig aangesteld, ter opvolging van Joos van Cruyningen, van wiens hoogedel geslacht 

vijf generaties deze rang bekleed hadden.165 In de middeleeuwen was burggraaf een militaire 

functie, oorspronkelijk de bevelvoering over het samenstel van burgen (burchten) ter 

verdediging van de Zeeuwse eilanden. In de 16e eeuw werd burggraaf een voornamelijk 

representatief ambt, als permanente vertegenwoordiger van de landsheer of diens 

stadhouder. Daarnaast behield de burggraaf feodale taken, in het bijzonder: voorzitter van 

de vierschaar van hoge leenmannen die bevoegd is tot de contentieuze rechtspraak in 

leenzaken. Vroeger strekte de competentie zich tevens uit tot de criminele jurisdictie – met 

name in halszaken – maar die was in Zeeland sinds de late middeleeuwen grotendeels 

afgestaan aan aan de vier hoge heerlijkheden (Borssele, Kruiningen, St. Maartensdijk, 

Vlissingen & Veere) en aan schepenbanken van de ‘goede’ steden. Het Franse synoniem van 

burggraaf, vicomte, ook in Zeeuwse akten vaak gebruikt, heeft een andere oorsprong 

namelijk Latijn vicecomes, plaatsvervangend graaf. Het lijdt geen twijfel dat dit ook in deze 

periode de latente betekenis van de functie is. Filips II gaat door met benoemingen van 

nieuwe paladijnen. In 1559 benoemt hij een jonge en veelbelovende stadhouder in Holland, 

Zeeland en Utrecht: Willem prins van Oranje, graaf van Nassau-Catzenellenbogen, baron van 

Breda enz.enz.166 Twee Nassauers zijn hem al voorgegaan als stadhouder.167 Willem van 

Oranje – later bijgenaamd ’de Zwijger’168 – is de rijkste man in de Nederlanden en bezit er 

 
hoogste titels van Karel V in de Nederlanden die Filips II verkrijgt zijn: hertog van Brabant, Limburg, Luxemburg 
en Gelre (Gelderland); graaf van Vlaanderen, Artesië (Artois), Henegouwen, Holland, Zeeland, Zutphen en 
Namen; graaf van de Mark [Antwerpen] in het Heilige Roomse Rijk; heer van Friesland, Mechelen, Utrecht, 
Overijssel en Groningen. [Het landschap Drenthe telt niet mee in deze reeks want werd namens Karel V 
bestuurd door een drost; tijdens de overdracht werd het geteld bij het (daarbij niet vertegenwoordigde) 
Overijssel.] In andere telling wordt Zutphen bij  Gelre ingedeeld, de Mark Antwerpen bij Brabant, en is de in 
1521 door Karel V verkregen voormalige vrije Franse kroonstad Doornik met het Doornikse een zelfstandig 
gewest. De gezamenlijke kasselrijen en steden van Rijsel, Dowaai en Orchies maken in die telling de Zeventien 
Gewesten voltallig. R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, ed.  H.T. 
Colenbrander (’s-Gravenhage 1901) 24. 
164 UA, 76, 2.3.04.4., 837-2 Akte van aanstelling door koning Filips II van Jeronimus van Serooskerke tot 
burggraaf van Zeeland, 11 januari 1557. [Herbevestiging in het ambt, als vice comes voor de nieuwe landsheer.]  
165  M. Smallegange, Nieuwe Cronijk van Zeeland, 318. Zie over het geslacht Van Cruijningen (de spelling 
wisselt: Cruyningen, Cruijninge, in Zeeland: Cruningen):  H. van Nierop, o.c., o.a. 18-20, 42, 116, 141. 
166 Willem graaf van Nassau erft de titels (met bijbehorende leenrechten) prins van Oranje, baron van Breda 
enz. enz. van zijn neef René de Châlon (Rheinhart von Nassau, Renatus van Nassau), die in 1544 gesneuveld is 
zonder nalating van wettige nakomelingen. Zie Bijlage 3 (8); O. Mörke, Wilhelm von Oraniën (1533-1584) Fürst 
und “Vater”der Republik, Stuttgart 2007, 68, stelt met verw. naar Rachfall, Wilhelm von Oranien, II, 38-45: door 
Oranje juist in deze gewesten te benoemen, honoreert Filips II de traditionele aanspraken van de Nassauers. 
Met deze benoeming als bewijs, kunnen de Spanjaarden zich van de loyaliteit van de hoge adel jegens de 
dynastie verzekeren. De andere kant van de medaille is dat hij Oranje’s verankering in het politieke systeem 
van de Nederlanden versterkte op een manier die niet voornamelijk door de doelstellingen van de 
landsheerlijke centrale regering bepaald werd. Filips II kan dus op lange termijn het tegendeel in werking gezet 
hebben van wat zijn intentie was.. 
167  Zie bijlage 2, Lijst stadhouders in Zeeland 1500-1577. 
168 De bijnaam ‘de Zwijger’, ‘le Taciturne’, is niet vriendelijk bedoeld. De prins kreeg deze spotnaam omdat hij 
sinds 1559 bekend is met de geheime Frans/Spaanse afspraken tot uitroeiing der ‘suspects de la religion’ terwijl 
hij die informatie bijna tien jaar vóór zich heeft gehouden. ‘Apologie ou Défense de Très illustre Prince 
Guillaume, par la Grâce de Dieu Prince d’Orange: [..] etc. contre le Ban et Edict publié par le Roi d’Espaigne [..] 
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het grootste aantal heerlijkheden in leenrecht. De graven van Egmont en van Hoorne zijn 

samen met de prins van Oranje goed voor vijf procent van de totale via beden geheven 

centrale belastinginkomsten van de Nederlanden.169  

 

Ridder Jeronimus van Serooskerke heeft dus een nieuwe baas. Maar de kersverse 

stadhouder krijgt het al gauw aan de stok met de koning van Hispanje. Al in 1559 vraagt 

Oranje voor de eerste keer ontslag uit de Raad van State, samen met zijn mede-stadhouders 

de graven van Egmont (Vlaanderen en Artesië, Artois) en van Hoorne (Gelre en Zutphen; 

tevens Admiraal der Nederlanden). De Raad van State wordt door het volk verantwoordelijk 

geacht voor de belastingverhogingen en de repressie in geloofszaken. De edelen verwijten 

de Raad de beperking van hun privileges. Dit zijn deels onterechte verwijten, aangezien de 

Raad slechts adviseert, waarna de landvoogdes vaak contrair gaat. Daarom willen Egmont, 

Hoorne en Oranje niet verantwoordelijk gehouden worden. Hun ontslagaanvraag wordt 

enkele malen herhaald, met duidelijke motivering, zonder dat de koning er gehoor aan geeft. 

Filips II vertrekt naar Spanje, geplaagd door ‘graves embarras’ die hij volgens eigen woorden 

heeft ondervonden in zijn Nederlanden, maar — historisch gezien —  vooral om prioriteit te 

kunnen geven aan de regering van het kernland van zijn heerschappij. In 1559 staat 

Jeronimus van Serooskerke, burggraaf van Zeeland, als tweede hoogwaardigheidsbekleder 

achter stadhouder Willem van Oranje op de kade van Vlissingen bij het afscheid van Filips II, 

die – maar dat kon toen nog niemand weten – nooit meer uit Spanje zal terugkeren. No! No 

los Estados, mas vos, vos, vos! zou Filips hebben uitgeroepen,170 de wijsvinger als een pistool 

gericht op de borst van zijn verbouwereerde stadhouder, toen die probeerde de schuld van 

het vaderlandse verzet in de schoenen te schuiven van de Staten-Generaal. “Neen! Niet de 

Staten, maar Gij, Gij, Gij!” Wat Jeronimus van Serooskerke daarvan vindt – als Filips II die 

woorden inderdaad gesproken heeft bij zijn vertrek – is onbekend gebleven, want ook de 

Zeeuwse burggraaf kan zwijgen. Maar alom in de Nederlanden wordt in dit jaar geklaagd 

over de ‘uytheemsche troupen’, met name de Spaanse die hier zijn gebleven sinds hun 

aftocht uit Lotharingen na de mislukte belegering van Metz in 1553. Op aanraden van 

kardinaal de Granvelle stuurt Filips II de Spaanse soldaten naar huis, uit angst voor oproer. 

Maar ‘in Zeeland waarheen zij eind 1560 waren overgebracht om hen spoedig te kunnen 

inschepen, gaven zij zich tot verbittering van de bevolking over aan schromelijke 

 
présentée à Messieurs les Estats Generauls des Païs Bas. Ensemble Ledict Ban ou Proscription, M.D.LXXXI 
(1581); Justification du Taciturne’  in: A. Lacroix, ed., Apologie de Guillaume de Nassau (Bruxelles-Leipzig-
Utrtecht 1858).   
169  H.F.K. van Nierop, o.c. 37. In 1553 werd bij keizerlijke ordonnantie vastgesteld dat alle standen in de bede 
moesten bijdragen. Privileges die hiermee in strijd waren, werden afgeschaft. In 1556 werd het drietal Oranje, 
Egmont, Hoorne door Filips II weer vrijgesteld van bijdrage, als gunst. Voor de 10e penning zouden alle edelen 
toch weer worden aangeslagen. [Voor het zover was, waren Egmont en Hoorne al onthoofd en waren Oranje’s 
goederen geconfisqueerd.] 
170  L. Aubéry du Maurier, Mémoires pour servir à 1’Histoire de Hollande et des autres provinces des Pays-Bas 
(Parijs 1680), Aldaar 7 ‘Guillaume de Nassau Prince d’Orange, Fondateur de la République des Provinces des 
Pays-Bas’;  F. Schiller, ‘Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande’, in: K. Goedeke, ed., Schillers 
Sämtliche Werke, in zwölf Bänden, VII (Stuttgart 1887). Aldaar 86. Zie verder in deze studie Bijlage 3, (9) “Neen! 
Niet de Staten maar Gij, Gij, Gij!”. 
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.ongeregeldheden’, aldus de 19e-eeuwse Belgische schrijver Charles Paillard.171 In 

afwachting van gunstige wind, werd het platteland van Walcheren wekenlang geplunderd.172 

De ingelanden geven de moed op, en beweren het land liever te willen prijsgeven aan de 

zee, dan het nog langer te laten lijden onder de plunderingen door de Spaanse soldaten.173 

Jeronimus van Serooskerke maakt zich als rentmeester-generaal Beoosten Schelde niet 

geliefd door – meteen na het uitzeilen van de Spaanse troepentransporten – een nieuwe 

landsheerlijke bede te implementeren als aide pour les garnisons. Garnizoenen blijven 

immers nodig en kosten geld, of de soldaten nu Spanjolen zijn of vaderlanders. En nodig zijn 

ze!  

 

Rond 1560 verschijnen aan de horizon de vale zeilen van zeeschuimers, verenigd in een 

offensief samenwerkingsverband. Zwervende piraten die — als ze de kans krijgen — 

nachtelijke landingen doen op de lange kustlijn van de Zeeuwse eilanden. Dorpen worden 

geplunderd, geestelijken gemolesteerd. Steeds vaker varen deze op buit beluste avonturiers 

de estuaria van de Schelde binnen. Waar zij aan wal gaan, dreigt moord en brand. Gueux de 

Mer, worden zij vanaf 1566 genoemd, Watergeuzen.174 Gelukzoekers uit het Zuiden zijn het. 

Ze ronselen matrozen in Engelse taveernes en huizen van plezier.175 Gespuis.176 

Zeezwervers.177 Werkeloosheid en belustheid op buit is de voornaamste motivatie van de 

recruten. Maar met een ander oog bezien, kan men deze organisatie beschouwen als een 

beginnende zeemacht, aanvankelijk gevormd door vervolgde en landloos geworden 

gereformeerden uit de Vlaamse Westhoek, Artesië, Henegouwen en Picardië. Vluchtelingen 

 
171  19e-eeuwse anonieme vertaling van passage uit: Ch. Paillard, Considérations sur les causes générales des 
Troubles des Pays-Bas au XVIe Siècle (Brussel 1874), 40. 
172  Bij ZW-wind ligt Vlissingen aan lagerwal. Wel kon met platboomd schepen O-waarts gevaren worden op 
de Honte en dan NO-waarts tussen Walcheren en Z-Beveland, Wolphaartsdijk en N-Beveland teneinde langs 
Veere NW-waarts de Noordzee en dan in ZW richting de oceaan te bereiken. Wegens hun diepgang is dit voor 
Spaanse galjoenen onmogelijk.  
173  Kikkert, Willem van Oranje, 59, in 16e-eeuws citaat zonder bronvermelding.  
174  De scheldnaam 'geus' werd 'geuzennaam'. ‘N’ayez-pas peur Madame, ce ne sont que des gueux’ 
(bedelaars) zou Berlaymont laatdunkend gefluisterd hebben in het oor van landvoogdes Margaretha van 
Parma, ter geruststelling, toen haar op 3 april 1566 het Smeekschrift der Edelen werd aangeboden. Karel 
(Charles) graaf van Berlaymont, stadhouder van Namen, was Margaretha’s invloedrijkste adviseur: ridder 
Gulden Vlies, Staatsraad en voorzitter Raad van Financiën. Er bestaan echter oudere vermeldingen van het 
woord als onderling tussen de betrokken edelen gebruikte aanduiding. Zie o.a. H.Bruch, ‘Hoe kwamen de 
geuzen aan hun naam?’, Spiegel Historiael 11:12 (1976) 655-660 met Spaans citaat uit het verslag van de 
gebeurtenissen door Margaretha zelf. 
175  G. de Meij, De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 (Amsterdam-Londen 1972) 151-152,157. 
‘Onder hen kunnen zich uitgewekenen bevonden hebben, maar uit de bronnen spreekt slechts begeerte naar 
buit [,] of werkeloosheid’; ibid., 167: Het buitenlandse contingent bij de Watergeuzen, met name Engelsen, 
Fransen (hugenoten) en ‘Duitsers’ is in werkelijkheid numeriek verwaarloosbaar. Onder de gevangen 
watergeuzen zijn disproportioneel veel Engelsen (20%).  
176  L.P. van de Spiegel, Historie van De Satisfactie Waar Meede De Stad Goes En Het Eiland Zuid-Beveland Zich 
Begeeven Hebben Onder het Stadhouderschap van Prins Willem Van Orange, In Het Jaar 1577 (Goes 1777) 120: 
“Zeerovers, piraaten, lediggangers, kwaadgeboefte, wederspannigen, voortvluchtigen en gebannen”. De 
auteur citeert aldaar een Zeeuws verbod uit 1572 tot handeldrijven met Brielle en Vlissingen toen deze steden 
door de Watergeuzen bezet waren.   
177  Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1739) 143. 
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die hun vaderland willen bevrijden van de repressie. ‘Herstelleren der Vryheid’178 Niets liever 

willen ze, dan terugkeren naar hun geboortegrond. Aristocratische tegenstanders van het 

Spaanse regime hebben de leiding genomen. Vooraanstaande edelen uit de Zuidelijke 

gewesten verbinden hun naam en reputatie aan deze gemotiveerde verzetsstrijders. 

Bannelingen en om het geloof verdrevenen. Wel tachtig edelen uit Noord en Zuid kan men 

tellen onder de geuzenkapiteins. Tot ontsteltenis van de Zeeuwse notabelen, melden nogal 

wat eilanders zich aan bij de Watergeuzen. Zelfs uit eigen kring. En minstens twee edellieden, 

of wat daarvoor doorgaat. Verder scheepslui, timmerlieden en wat niet al, maar weinig 

boeren. Ook Hollanders treden toe, waaronder veel stedelingen (voor de helft 

Amsterdammers), maar vooral Groningers en Friezen. De laatsten zullen de eersten zijn, dus 

spoedig vormen onze Noorderlingen de meerderheid.179 Vanuit Engelse havens doen zij hun 

‘landgangen’, overvallen op de Hollandse kust of soms mijlenver binnen Friesland en 

Groningen. De eerste aanvallen door Watergeuzen uit de Zuidelijke provincies via Engelse 

havens zijn strak geleide militaire operaties. De latere acties door Hollanders en Friezen lijken 

spontaan en minder gecoördineerd.180 In La Rochelle – protestantse vrijplaats aan de 

Atlantische kust – hebben zij schepen bemonsterd. Embden is hun andere uitvalsbasis. Daar 

en in andere Oost-Friese havens slaan de Watergeuzen voorraden en wapens in, en werven 

zij recruten onder de vluchtelingen uit de Nederlanden. Hetgeen overigens tegen de zin is 

van het plaatselijke gereformeerde consistorie. Dit veroordeelt het geweld en de piraterij, 

maar de uitgewekenen uit de Nederlanden trekken zich daar niets van aan. Anders dan in 

Engeland, is er in Embden geen vredelievende eigen vluchtelingenkerk, die haar lidmaten 

kan weerhouden van dienstneming bij de Watergeuzen.181 In Londen wordt zelfs van de 

kansel gepreekt tegen beeldenstormers en ‘geuserie’.182  

 

De Admiraliteit van de Nederlanden is op bevel van Filips II in 1560 gecentraliseerd en zetelt 

nu in Gent. De hoofdtaak van vice-admiraal Jeronimus wordt het bestrijden van de 

Watergeuzen in en om Zeeland Bewesten Schelde. Dit moet hij doen in coördinatie met zijn 

ambtgenoot Beoosten Schelde. Tevens worden Antwerpen en het graafschap Vlaanderen in 

het overleg betrokken. Acht jaar later, in totaal veranderde politieke en defensie-

omstandigheden, volgt een toevoeging aan Jeronimus’ maritieme Zeeuwse taken. Koning 

 
178. Ibid. 
179  G. de Mey, o.c., 152-159. Op grond van de grootte van het Friese contingent bij de Watergeuzen, kan een 
rechte lijn geconstrueerd worden naar Friezen die tot ca. 1548 de Zuiderzee overstaken om de Hollandse 
havens te plunderen. De in Holland meest gevreesde was Greate Pier, † 1520. [Volgens hollando-centrische 
geschiedschrijving ‘een boer uit Kimswerd’; anders: G.J. Klepper, kapitein der Genie (bew.), Encyclopædie 
behandelende alle takken van Wetenschap, Nijverheid en Kunst, II (Rotterdam 1890): Petrus Gerlofsz Heemstra 
Donia thoe Kimswerd hield boerderijen in edeleigengoed. Na verwoesting van Kimswerd door krijgsgeweld, 
commandant van de Saksische krijgsmacht in de Nederlanden. Bondgenoot van Karel van Egmont hertog van 
Gelre in diens strijd tegen Karel V. Wiardus Donia Jelckama, neef-oomzegger van Petrus Donia, is 
onderbevelhebber.  
180  G. de Mey, o.c., 145. 
181 Ibid., 168. Zie in het bijzonder voor de geschiedschrijving van deze kerken:  A. Pettegree, Protestant 
Communities in Sixteenth-century London (Oxford 1986); O. Boersma, Vluchtig voorbeeld: De Nederlandse, 
Franse en Italiaanse  vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585 (Kampen 1994).  
182 Van de Mey, o.c., 167. 
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Filips II benoemt hem in april 1568 tot luitenant-admiraal van het Markiezaat Bergen op 

Zoom. Een belangrijke stap in de loopbaan van deze geboren Zeeuw, die hem op 68-jarige 

leeftijd operationele verantwoordelijkheden bezorgt buiten Zeeland.183 Zijn nieuwe 

marinefunctie combineert Jeronimus met die van superintendent van het markiezaat tevens 

‘principael administrateur sequester’. Dit zijn de hoogste bestuurlijke en judiciaire ambten, 

waarin hij eveneens in 1568 wordt benoemd.184 Het markiezaat Bergen op Zoom is nog niet 

zo lang geleden bestuurlijk losgekoppeld van het hertogdom Brabant.185 De benoeming van 

een superintendent die namens de koning de dienst uitmaakt in het markiezaat vormt het 

hoogtepunt van landsheerlijk gezag in dit strategisch belangrijke gebied.186 Dit maakt 

Jeronimus van Serooskerke onafhankelijk van welke stadhouder dan ook, zowel van de 

Brabantse stadhouder (aldaar ‘ruwaard’ genoemd) als van de Zeeuwse. Willem van Oranje, 

stadhouder in Zeeland, is in 1567 immers gevlucht naar zijn stamslot de Dillenburg in Nassau, 

Duitsland.  

 

 

Studie en opleiding van Philibert 

Philibert Jeronimuszoon van Serooskerke, de hoofdpersoon in deze biografische studie, 

groeit op in de betrekkelijk rustige jaren tot 1558. Met betrekking tot zijn vroegste 

jeugdjaren zijn weinig gegevens overgeleverd.187 Terwille van het verhaal kunnen de 

contouren van zijn belevenissen geschetst worden, zij het met alle voorbehoud en deels 

veronderstellend. Zeker is dat hij is schoolgegaan te Brussel, wellicht in een internaat of in 

huis wonend bij familie van moederskant, samen met zijn oudere broer Jacob. In de 

zomermaanden verblijven zij bij hun ouders op Schouwen. Zusje Clara is de derde in het rijtje 

(na een jong overleden broertje Jan), Philibert de vierde. Na hem wordt de tweeling Levina 

en Maria geboren. Later komen weer een Jan, Jeronimus junior en Geertruida daar nog bij.188 

Jan is als het ware in de plaats gekomen van zijn overleden naamgenoot en wordt door de 

ouders als tweede zoon beschouwd. Het kan ook zijn dat een verschil in talenten bepalend 

 
183  Jeronimus’ functie van raadsheer extraordinarius in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland is 
meer juridisch dan bestuurlijk en betreft voornamelijk Zeeuwse zaken. 
184 N.A. 95 (2010) 408. 
185 W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat: Een politiek-institutionele studie over stad en land van 
Bergen op Zoom (Nijmegen-Hilversum 2005) 66,90,204. 
186  Ibid., concl. 410. Aan het landsheerlijke gezag zal 10 jaar later een einde komen door de ineenstorting van 
het Spaanse regime en de teruggave van land en goed aan de wettige erfgenamen bij de Pacificatie van Gent. 
187 UA,76,2.3.05. Philibert van Serooskerke (1537-1579) [..] 2. Persoonlijk, 842, 843.  
188 Ibid., met de Franse namen: Jacques, Jean, Claire, Levine, Marie, Jérôme, Gertrude. De preciese volgorde 
staat verschillend gedocumenteerd. De zusjes ‘doen goede huwelijken’: Clara met (1) Guyllem de Soete heer 
van Notax (Destelbergen bij Gent) en (2) met Jean de Brimeu, een telg van het hoogadellijke 
Vlaamse/Picardische geslacht Humbercourt; Geertruida met de Hollandse edelman Jodocus van de Werve 
baljuw van Voorne; Levina met Adolf van Borssele baljuw van Brouwershaven; Maria met Bru(y)ninck Oem van 
Wijngaerden, rentmeester van Schouwen en later rentmeester-generaal Beoosten Schelde. Deze 
maatschappelijk endogame verbintenissen passen in het 16e-eeuwse patroon. Ook geografisch gezien komen 
de bruiden resp. bruidegommen niet van ver: de Zeeuwse/Zuid-Hollandse eilanden, Vlaanderen en het 
Antwerpse kwartier van Brabant. (Vgl. v.w.b. Holland: H.F.K. van Nierop, o.c., 4, ‘Endogamie en mésalliances’, 
66-77.) Jacob wordt baljuw van Bommeneede, Jan (op voordracht van Philibert) baljuw van Poortvliet; 
Jeronimus jr. bestiert patrimoniale goederen op Schouwen.  
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is geweest voor ieders opleiding. Op jonge leeftijd wordt Philibertus Seroeskercke a Zirixea 

ingeschreven aan de universiteit van Leuven.189 Hij houdt vader Jeronimus redelijk goed op 

de hoogte van zijn studieresultaten, voor zover moge blijken uit de twee brieven die Philibert 

hem in 1551 en 1552 heeft geschreven.190 Het is aannemelijk dat er meer correspondentie 

is geweest. Omstreeks 1553 is Philibert afgestudeerd in de vrije kunsten. Voorzover bekend 

heeft hij geen vervolgstudie in de superiora gedaan (rechten, theologie en filosofie), anders 

dan zijn vader in diens tijd.191 Al vroeg zal het Philibert duidelijk gemaakt zijn dat hij als derde 

zoon geen aanspraak maakt op vaders toekomstige nalatenschap voorzover die bestaat uit 

feodaal bezit. De heerlijkheden op de eilanden zullen naar Philiberts broers gaan. In principe 

naar de oudste, zodat nummer twee zijn land kan dienen als militair. Als volgende in het rijtje 

zal Philibert na zijn studie moeten kiezen voor de Kerk of voor de ambten, tertium non datur. 

Er is echter niets wat er op wijst dat hij het priesterschap heeft overwogen.192 Philibert zal in 

het voetspoor van zijn vader bestuurservaring opdoen als volontair bij ambtelijke diensten 

op Schouwen en in het markiezaat Bergen op Zoom. Philiberts grootmoeder van vaderskant 

is Katelijne van Glymes genaamd van Bergen, (Catherine de Glymes), een dochter van Jan III 

markies van Bergen op Zoom (Jean III de Glymes dit de Berghes).193 Deze afkomst faciliteert 

wellicht Philiberts stage aldaar. Zijn terugkeer naar eigen land markeert een nieuwe fase in 

Philiberts persoonlijke ontplooiing. Vader Jeronimus betrekt de dan 16-jarige baccalaureus 

bij de afwikkeling van de erfenis van diens in 1553 voor Metz gesneuvelde oom Jacob van 

Serooskerke.194 Deze ervaring draagt uiteraard bij aan zijn opleiding, die immers gericht is 

op administratief beheer en bestuur. De scheiding en deling wordt door alle erfgenamen met 

tevredenheid aanvaard. Na zijn afstuderen wordt de jongeman ingeschakeld bij de 

exploitatie van landerijen en andere familiegoederen op Schouwen, waaronder het 

stadshuis in Zierikzee dat in gebruik is als ambtswoning van zijn vader.195 Philibert noteert in 

zijn jeugdjaren 1554-1557 allerlei blijde en droevige gebeurtenissen in de familie. Uit zijn 

notities valt af te leiden dat hij een grote liefde ontwikkelt voor het mooie eiland. 

Evenzogoed mag men aannemen dat zijn Brusselse schooltijd en Leuvense studie hem een 

verbondenheid gaven met het Zuiden, waar het centrale gezag zetelt en van waaruit de 

 
189  A. Schillings, ed., Matricule de l’Université de Louvain, IV, 335, no.70.  
190  UA,76,2.3.04,823. Brieven gericht aan Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) [..], Philibert van 
Serooskerke Leuven 1551-1552 (2). 
191  Echter Van Steensel, o.c.,302: Zowel vader Jeronimus als zoon Philibert van Serooskerke voltooiden hun 
studie blijkens hun meesterstitel. [Het staat vast dat Jeronimus jurist is en als mr. vermeld staat. Er is mij echter 
niet gebleken dat Philibert rechten gestudeerd heeft, laat staan de hoedanigheid heeft verkregen van meester 
in de rechten (mr. is geen titel, zoals doctor iuris utriusque). Waarschijnlijk wel artium magister. AvR.] 
192  Derde of vierde zoons in riddermatige families worden bestemd voor het priesterschap of mogen na een 
passende studie de ambten bekleden. Soms blijven de eerste en de tweede vrijwel analfabeet, want de Latijnse 
school gevolgd door Leuven, Keulen of de hogeschool van Dowaai (Douai) is nutteloze ballast voor een 
kasteelheer of militair. Zij worden voor hun opleiding uitbesteed als page aan het hof van een graaf of hertog, 
of misschien wel van de landsheer, landsvrouwe of landvoogd(es). Vgl. M.-A. Delen, Het hof van Willem van 
Oranje (Amsterdam 2002), 6,3,  ‘pages’: 109-113. 
193 UA,76,2.3.04.2. Jeronimus van Serooskerke. Persoonlijk. 825, Afschriften, (1) Akte van huwelijkse 
voorwaarden Augustijn van den Eynde en Kathelijne van Bergen, 1469. 
194  UA,76.2.3.03. Jacob van Serooskerke heer van Serooskerke (Schouwen), Moermont, Welland, Stavenisse 
en Sint Annaland, ca 1459-1531. 
195  UA,76. 2.3.05.2.  Philibert van Serooskerke (1537-1579) [..] Persoonlijk. 843.  
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wetenschap, de beschaving en het recht hun uitstraling hebben naar de wat minder 

ontwikkelde Noordelijke gewesten van de Nederlanden. Rond zijn twintigste levensjaar 

maakt hij aantekeningen over bruiloften en partijen waar hij te gast is. Het ene feest na het 

andere. Dit blijft niet zonder gevolgen. Hij wordt verliefd en krabbelt een (onaf) 

liefdesgedichtje in de marge van een politieke beschouwing.196 Maar de plicht roept. 

 
196  Ibidem. 
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IV 

DE PLICHT ROEPT 

 

 

Philibert zal het door zijn ouders en opvoeders in hem gestelde vertrouwen moeten 

waarmaken, zoals ook hij in zijn jeugd op hen mocht vertrouwen, mag men veronderstellen. 

Een afgestudeerde jongeman in zijn positie wordt geacht zijn talenten alsook zijn verworven 

kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap. Daarbij zal hij de continuïteit van die 

dienstverrichting moeten waarborgen door bestendiging van het aanzien van zijn familie, 

van haar historische voorrechten en van haar bezit. Hij dient dit te vermeerderen en veilig te 

stellen, ook voor toekomstige generaties. Hoe zou dat beter kunnen dan door op te klimmen 

tot hoge dienstman van de vorst, die immers als landsheer de gemeenschap 

vertegenwoordigt, leidt en bestuurt? Alleen de vorst kan hem de ambten verschaffen die hij 

vervullen moet, wil hij in de voetsporen van zijn vader treden. Loyaliteit aan zijn vader én 

aan de landsheer, plichtsbetrachting en gewetensvolle toewijding in wederzijds vertrouwen 

met superieuren en ondergeschikten, kortom fides et religio zijn daarbij zowel doel als 

middel. Hij kan niet, zoals de prins van Oranje zich later zal permitteren, afwijken van dit pad.  

 

 

Aan het werk 

Philibert krijgt een aanstelling als referendaris te Middelburg en maakt snel promotie bij 

diverse ambtelijke diensten. Zo ontwikkelt hij een besef van de rechten en plichten van de 

ambtenaar, of liever andersom: de plichten en de rechten. Doctor medicinæ Levinus 

Lemnius, een echte geboren Schouwenaar, behoort tot Philiberts vriendenkring. Dr.Lemnius 

is de peter van Levina van Serooskerke, zusje van Philibert.197 Philibert looft Lemnius’ in 1559 

te Antwerpen uitgegeven en prachtig geïllustreerde werk Occulta naturæ miracula, over de 

wonderen der natuur. Lemnius prijst op zijn beurt vriend Philibert, volgens de dokter: ‘[…] 

telg van een hoogverheven geslacht, vermaagschapt aan het oude Hollandse gravenhuis, een 

veelzijdig deskundige en kenner van vele talen’.198 Al eerder had Philibert vriendschap 

gesloten met pater Matthias van Heeswijck de abt van het Middelburgse 

Norbertijnenklooster, een beminnelijk mens en vooraanstaand Zeeuws Statenlid.199 

 

Een grote wens van wijlen Karel V, overgenomen door Filips II, gaat per 1559 in vervulling: 

 
197  Ibid.  
198  A. van Dixhoorn, Zeeland en de kennissamenleving: Een vroegmodern perspectief (Utrecht 2013) (oratie). 
Betr. talenkennis van Philibert is echter geen andere aanwijzing gevonden dan dat hij zijn moedertaal Frans 
sprak en schreef, alsmede ‘Duytsch’ (= ‘Nederlands’) en Latijn. Niet ongewoon voor een 16e-eeuwse hoge 
ambtsdrager, geboren Brusselaar en Leuvense alumnus. Zijn correspondentie met Filips II, Alva, Requeséns, 
Mondragón en don Juan de Austria is niet in het Spaans, maar in het Frans, evenals zijn meeste correspondentie 
met familkeleden. De latere Middelburgse pensionaris mr. Jan Boreel spreekt zijn talen beter: ‘een Heer van 
ongemeene Geleerdheid in Godlyke en Wereldlyke Weetenschappen en zeer ervaaren in de Oosterse Taalen; 
hebbende hy in zyne Jeugd die Landen zelfs doorreisd.’ Tegenwoordige Staat, IX, 58.] 
199  UA,76, Philibert van Serooskerke, 2.3.05.3, Maatschappelijk, 851, Brieven en andere stukken [..] uit hoofde 
van zijn diverse functies 1556ev. 
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de paus gaat akkoord met de bisschoppelijke herindeling van de Bourgondische Kreits in het 

Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.200 In de Nederlanden worden drie aartsbisdommen 

ingesteld die samen één kerkprovincie vormen: Mechelen, Utrecht en Kamerijk (Cambrai), 

onderverdeeld in achttien bisdommen.201 Overeenkomstig de territoriale politiek van de 

Habsburgers vallen deze voortaan (nagenoeg) samen met de landsgrenzen, ter bevordering 

van een goed bestuur, intensivering van de pastorale zorg, en beter zicht op de naleving van 

kerkelijke voorschriften. Bestrijding van corruptie en nepotisme bij benoeming in geestelijke 

ambten is impliciet een belangrijk doel. De bisschopsstaf is van nu af aan voorbehouden aan 

theologen, tot chagrijn van de hoge adel. Het wereldse en het geestelijke domein, sæculum 

en religio, worden zodoende gescheiden. Sinds de late middeleeuwen was het 

bisschopsambt vaak een mooie carrièrebestemming voor derde zonen, soms meerdere 

generaties lang. Nu er geen territoriale verschillen meer zijn, zal de coördinatie tussen de 

Kerkelijke en de wereldlijke overheden tevens moeten leiden tot effectievere bestrijding van 

het protestantisme.202 De herindeling was echter geen gemakkelijk realiseerbare zaak en de 

weerstand was aanzienlijk. Vooral ook omdat bestaande belangen, bijvoorbeeld die van 

abdijen, soms werden aangetast en daarmee de bestaande machtsverhoudingen 

veranderden.203 

 

De nieuwe bisschoppen worden in de Nederlanden allerminst met open armen 

ontvangen.204 Zij vormen een additioneel twistpunt in de toch al oplopende spanning tussen 

de centrale overheidsdiensten in Brussel en gewestelijke bestuurders, doordat de 

godsdienstkwestie er een extra accent door krijgt. Zeeland is daarop geen uitzondering.205 

De eilandenprovincie, tot dusver ressorterend in het diocees van Utrecht, krijgt een eigen 

 
200  Het standaardwerk over de bisdommenindeling is nog steeds M. Dierickx S.J. De oprichting der nieuwe 
bisdommen onder Filips II, 1559-1570 (Antwerpen-Utrecht 1950); zie Idem: ‘Nieuwe Bisdommen in de 
Nederlanden’, Streven,  maandblad voor geestesleven en cultuur 12 (1958-1959) 711-719; Idem ‘De eerste jaren 
van Filips II’ in: (oude) AGN, 4(1952) 337ev. Aldaar in het bijzonder 350ev. Maar zie zeker ook het recentere 
artikel van J. Bergin, ‘The Counter-Reformation Church and its Bishops’, Past&Present 165 (1999) 30-73.  
201  Ook de aantallen veertien en vijftien bisdommen worden in de historiografie genoemd; kwestie van 
indeling c.q. of een aartsbisschop tevens bisschop is van een eigen diocees. De pauselijke bul Super Universas 
beveelt de oprichting van drie aartsbisdommen, met Mechelen als primatus, en vijftien bisdommen. De bul 
werd mede-geconcipiëerd en in de Nederlanden geïmplementeerd door de Brabantse prelaat Franciscus 
Sonnius (Frans van Son) met juridisch advies van Viglius van Aytta. Voorheen waren er slechts vijf bisdommen 
in de Nederlanden, die zich gedeeltelijk buiten de grenzen uitstrekten, en – het belangrijkste bezwaar van de 
Habsburgse landsheren – ressorteerden in de diocesen van de aartsbisschoppen van Keulen respectievelijk 
Reims; de Keulse aartsbisschoppen neigden soms tot de leer van Luther. Groningen ressorteerde in het bisdom 
Münster. Alle organieke banden met de aartsbisschoppen van Keulen en van Reims en met de bisschoppen van 
Münster en van Luik werden doorgesneden. 
202 Zie M. Diericks, De oprichting der nieuwe bisdommen, 157ev. 
203  Zie daarvoor de toonaangevende studie van Judith Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the 
Netherlands, 1520-1635 (Oxford 2011). Pollmann schetst uitgebreid de fasen en aspecten van het verzet tegen 
de herindeling. Aldaar 74ev.  
204  H.Brugmans, G.W. Kernkamp, geïllustreerd onder toezicht E.W. Moes, Algemeene Geschiedenis, [III], 
Nieuwe Geschiedenis, (Leiden 1901). Aldaar 153; H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 
1559-1568: Een thematische biografie (Heerenveen 1997) 90-94, 108-109, 135-137.  
205  A.H.L. Hensen, A.A. Beekman, ‘De Nieuwe Bisdommen in de Noordelijke Nederlanden 1555-1561’, in: 
Idem, eds., Geschiedkundige Atlas van Nederland, (‘s-Gravenhage 1922) 1-25 en 54-58. 
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bisschop in de persoon van Nicolas de Castro (Nicolaes van der Borch). Deze prelaat was 

voordien in Utrecht kanunnik van het kapittel van de Mariakerk, boekencensor en 

‘kettermeester’ (grootinquisiteur) van Holland, het Sticht en het Oversticht.206 Het 

Middelburgse schepencollege heeft allerlei bedenkingen, o.a. tegen de inbezitneming van 

de Abdij door de bisschop. De met Philibert van Serooskerke goed bevriende abt Matthias 

van Heeswijck was in 1558 overleden. Zijn plaats wordt nu ingenomen door De Castro, 

hoewel deze seculier geestelijke is en geen regulier (kloosterling). De toekenning van een 

rijkelijk beleende abdij aan elk van de nieuwe bisschoppen is in lijn met de door Filips II 

geaccordeerde regeling. Een slimme zet van ‘s konings adviseurs Franciscus Sonnius en 

Viglius van Aytta, want nu zijn de bisschoppen wereldlijk vazallen geworden van de koning, 

met alle daaraan verbonden feodale plichten. De bisschoppen kunnen weliswaar goed 

verdienen aan de exploitatie van abdijgoederen, maar deze inkomsten vormen geen 

præbendus sine cura. Er zal van overheidswege toegezien worden op goed bestuur. 

Bovendien zal er belasting betaald moeten worden in het grafelijk domein. Waar de koning 

niet op gerekend had, is dat ambitieuze kloosterlingen – reguliere abten in spe – zich keren 

tegen de belening van bisschoppen met abdijen, want vele varkens maken de spoeling 

dun.207 Alwéér een categorie ontevredenen erbij in het maatschappelijke bestel van de drie 

‘staten’ of standen, de geestelijkheid, de adel en de derde stand.  Op Walcheren zijn de 

belangrijkste vertegenwoordigers van laatstgenoemde stand: de Middelburgse magistraten. 

Ook zij blijven morren, maar aan hun bezwaren wordt voorbijgegaan. Ook de Zeeuwse 

Staten in hun geheel hebben problemen met de aanwijzing van de bisschop als eerste 

Statenlid, in diens hoedanigheid van vertegenwoordigers van de eerste stand. Dit is 

opmerkelijk, want voorheen vormden Prelaat en Eerste Edele steeds een gewaardeerd duo 

in de Statenvergadering. Wellicht klinkt daarin iets door van de vrees voor intensivering van 

de inquisitie, naar Spaans model, waarvan Filips II een voorstander was geweest ondanks 

herhaalde beweringen van het tegendeel.208 Maar de Staten moeten inbinden. De 

bisschoppelijke herindeling en de daaruit voortvloeiende reorganisatie in Zeeland is immers 

niet zozeer een zaak van de kerk maar van de vorst, wiens gezag nog onaantastbaar lijkt.209  

 

Bij de bisschopswijding van De Castro te Mechelen op 26 december 1561, laat Filips II zich in 

zijn hoedanigheid van graaf van Zeeland vertegenwoordigen door Philibert van Serooskerke, 

 
206 Quintuyn Weytssen, Naauwkeurig Verhaal van de Aanstellinge des Eerwaardigen Heeren Nicolaas de 
Castro tot eersten Bisschop van Middelburch (Leiden 1757). Nicolas du Chastel geb. Leuven 1503, ook 
geschreven Nicolaus à Castro, Claus, Nicolaes of Claes van der Borch(t), van der Borgh, Verborgh, van der Burgh, 
Verburcht en varianten, studeerde als natuurtalent zonder de vereiste schooldiploma’s aan de Universiteit van 
Leuven. Zijn vader diende er als pedel en zou hem dus niet uit de collegebanken verjagen. Dr. sacræ theologiæ, 
decaan Collegium Bussedianum, vervolgens beroepen naar Utrecht. 
207 Tevens is een bezwaar de aantasting van de exemptie van kloosters ten opzichte van wereldheren, i.c. de 
bisschoppen. Een klooster valt onder jurisdictie van de generaal-overste, niet van het bisdom. Belening van 
bisschoppen met abdijen levert indirect kloosters uit aan de vorst want doet afbreuk aan de onafhankelijkheid 
en rechtsbescherming van de betrokken kloosters.  
208 H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie 
(Heerenveen 1997) 90-94. 
209 Meer over de effecten van de bisschoppelijke herindeling hierna in paragraaf Concilie van Trente. 
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uiteraard een grote eer voor de 24-jarige jonker. Bij plechtigheden van de geestelijke stand 

is het gebruikelijk dat een vorst zich laat vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de 

edelen of de ridderschap, d.w.z. langs de feodale lijn, dus níet via de ambtelijke hiërarchie. 

Het is merkwaardig dat de eer nu te beurt valt aan zo’n jonge representant, die niet tot de 

hoge adel behoort. Dit kan positief geduid worden als teken van vorstelijke waardering van 

Philiberts persoonlijkheid en van de grote verdienste van zijn familie voor de opeenvolgende 

Bourgondische en Habsburgs-Bourgondische landsheren. Maar anderzijds kan Philiberts 

presentie – indien inderdaad aan de edelen en de ridderschap gevraagd is iemand voor te 

dragen als vertegenwoordiger van de koning, hetgeen zeker niet uitgesloten is – gezien 

worden als een blijk van afkeuring. Men zat in Zeeland niet op een ex-inquisiteur te wachten. 

Het is echter ook mogelijk dat Philibert als representant van de koning werd voorgedragen 

door de prins van Oranje, die als voogd van Filips Willem namens deze Eerste Edele 

aanwijzingen kan doen. In ieder geval wordt ‘Nicolaus de Castro of van der Burcht, van 

laatsten Abt tot eersten Bisschop verheeven en, op den 4 January, zeer staatlijk ingehaald.’210 

Philibert van Serooskerke heeft nog een lange samenwerking met De Castro voor de boeg, 

en problemen waarvan beiden zich op dit moment nog geen enkele voorstelling kunnen 

maken.  

 

Philibert geniet het vertrouwen van de vier jaar oudere Willem van Oranje, die wel eens hof 

houdt in de daartoe gereserveerde vertrekken van de Abdij van Middelburg. Niet alleen als 

Zeeuws stadhouder verblijft Oranje daar, maar ook ter behartiging van zijn familiebelangen: 

‘geïnformeert sijnde vande ernstigheyt en bequaemheyt van onse beminde Philibert de 

Serooskercke’ benoemt de prins hem bij akte van 12 oktober 1562 tot woordvoerder en 

gevolmachtigde in Zeeland van zijn minderjarige zoon en beoogde opvolger Filips Willem 

graaf van Buren.211 Aan deze verlening van procuratie valt niet te zien of zij voortvloeit uit 

patronage. Dit lijkt echter geenszins het geval.212 Wel is waarschijnlijk dat de prins zich heeft 

laten informeren door Philiberts vader, Jeronimus van Serooskerke, die tot  1562 

rentmeester-generaal was van Beoosten Schelde waarin het eiland Tholen ressorteert. De 

hoge heerlijkheid Sint Maartensdijk op Tholen wordt in leengoed gehouden door Filips 

Willem uit de nalatenschap van zijn moeder Anna van Egmont-Buren, en grenst aan 

Stavenisse, een ambachtsheerlijkheid van Jeronimus. In zekere zin is de prins van Oranje dus 

als voogd van Filips Willem een buurman van de familie Van Serooskerke.213 De goede 

 
210 Tegenwoordige Staat,IX, 153. Andere bronnen dateren de intocht van De Castro op 31 december 1561. 
211 ‘om [..] vanwege onse voorsz. Soone te voceren, compareren, adviseren, tracteren, en concluderen in 
sulcke Rechten, Prærogatieven ende Præminentiën, als die voorsz. Soone aengekomen zijn [..]’ Citaat Willem 
van Oranje in: L. van Aytzema, Saken van Staet en Oorlogh in en omtrent de Vereenigde Nederlanden (z.p. 
1669). Zie ook: Bijlage 3, (18) Haeck en Van Serooskerke. 
212 Zie H.F.K. van Nierop, ‘Willem van Oranje als hoog edelman: patronage in de Habsburgse Nederlanden?’,  
BMGN, 9:4 (1984) 651-656. Het artikel bevat uitgebreide literatuurverwijzingen betr. patronage-verhoudingen 
in de 16e eeuw. Op 653sq een verhandeling over ‘fidélité’, met verwijzing naar o.a. Y. Durand. ‘patronage kan 
ook zonder deze intense vorm van trouw bestaan’, anders dan in het feodale stelsel. 
213 In 1571 zal Philibert de heerlijkheid Stavenisse erven van zijn vader Jeronimus. Ondanks de Opstand blijven 
Oranje en Philibert ‘goede buren’ terwijl ook Philiberts procuratie vooralsnog gehandhaafd blijft. Zowel Sint 
Maartensdijk als Stavenisse grenzen aan de heerlijkheid St. Annaland, eveneens leenroerig familiebezit van de 
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verstandhouding met de stadhouder blijkt ook uit Philiberts eervolle verheffing tot burggraaf 

van Zeeland, als opvolger van zijn vader die als zodanig terugtreedt, in hetzelfde jaar 1562.214 

Philiberts bestuurlijke carrière is begonnen. Hij is nu vorstelijk ambtenaar. Blijkbaar zijn de 

verhoudingen tussen de centrale regering en het plaatselijke bestuur in 1562 nog uitstekend, 

want de Middelburgse vroedschap kiest de 24-jarige Philibert van Serooskerke tot schepen. 

Wellicht is dit een welbewuste keuze omdat Middelburg politiek belang heeft bij 

verstrengeling van centrale met stedelijke verantwoordelijkheden.215 Daar blijft het niet bij, 

want per januari 1563 aanvaardt Philibert, 26 jaar oud, zijn benoeming tot burgemeester van 

Middelburg. Na deze stroomversnellingen komt hij tijdelijk in kalmer vaarwater, althans kalm 

genoeg dat het huwelijksbootje er kan varen. Anno 1564 stapt Philibert in.   

 

 

Huwelijken 

Philibert van Serooskerke is al eerder gehuwd geweest, namelijk met Maria van Hoogelande, 

die in 1561 op 27-jarige leeftijd is overleden, niet lang na hun trouwdatum.216 Zij was 

ongeveer drie jaar ouder dan Philibert en (vermoedelijk) weduwe toen zij hem huwde. Over 

haar persoonlijk leven is niets bekend. Maria was een dochter van mr. Jasper Lievensz van 

Hoogelande. Deze oud-burgemeester van Middelburg was raadsheer ordinarius in het Hof 

van Holland, dus in zijn laatste dienstjaren een collega van Philiberts vader Jeronimus van 

Serooskerke, raadsheer extraordinarius. Lievensz noemde en schreef zich sinds 1512 Van 

Hoogelande naar zijn heerlijkheid van die naam, krachtens zijn adelsverheffing door Karel V 

in dat jaar. Deze werd gevolgd door de ridderslag in 1513.217 Van Hoogelande gebruikte zijn 

nieuwe status meteen om Prelaat en Edelen van Zeeland de les te lezen en aan te sporen tot 

grotere betrokkenheid bij het bestuur, in absolute loyaliteit aan de landsheer. Hij is ad 

interim president geweest van het Hof toen dat tijdelijk in Utrecht gevestigd was. Hoewel 

Jasper het goed kan vinden met zijn consuegro Jeronimus, heeft hij zo zijn bedenkingen 

 
Serooskerke’s.  
214 UA,76, Philibert van Serooskerke (1537-1579) […] 2.3.05.3. Maatschappelijk, 848. Akte van aanstelling door 
koning Filips II van Philibert van  Serooskerke tot burggraaf van Zeeland. Afschrift, 18e eeuw. Zie over de titel 
en de waardigheid van burggraaf van Zeeland: Tegenwoordige Staat, 9, 92-95; M. Smallegange, Nieuwe cronyk 
van Zeeland, vervattende Cronyken van Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg  (Middelburg 1696) 242,243. 
De prestigieuze vroeg-middeleeuwse rang ‘vice comes’, ‘vicomte’,  “in ‘s Graaven afweezen deszelfs 
Stadhouders in alles, wat in de Graaflykheid van Zeeland den Graave [..] was voorbehouden”, had eind 15e 
eeuw veel van zijn gezag verloren doordat de belangrijkste justitiële competenties van de burggraaf door de 
opeenvolgende landvoogd(ess)en waren overgedragen aan de steden respectievelijk aan de rentmeesters-
generaal in hun functies van opperbaljuw. Dit verlies aan prestige werd onder Karel V en Filips II deels 
gecompenseerd doordat zij telkens één der twee rentmeesters-generaal verhieven tot Zeeuws burggraaf. Aan 
dit beleid hadden ook Jeronimus en diens opvolger Philibert van Serooskerke hun verheffing tot burggaaf te 
danken.  
215 Zie over het al in de 15e eeuw ontstaan van regionale netwerken tussen edelen, staatsambtenaren en 
stedelijke bestuurders: A. van Steensel, ‘Beyond the Crisis of the Nobility: Recent Historiography on the Nobility 
in the Medieval Low Countries II’, in: History Compass 12:3 (2014) 277ev. 
216  N.A. o.c. 409. Trouwjaar onbekend.  
217 JSF, Nobilité des Pays-Bas, 1333; Van Steensel, Zeeland, 222 vermeldt als jaar van de ridderslag 1515. 
Anders: H.F.K. van Nierop: ‘De twee uit Zeeland afkomstige leden Nicolaes Everaerts (president) en Jasper 
Lievensz. Van Hogelande behoorden niet tot de adel’ in: Van ridders tot regenten, 198, noot 9.  
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wanneer laatstgenoemde enigszins snoevend beweert dat hij in zijn rechtspleging als 

rentmeester-generaal Beoosten Schelde en hoogbaljuw niet ondergeschikt is aan het Hof.218 

Het helaas zo korte huwelijk van Philibert en Maria bleef kinderloos. Zijn nieuwe bruid is een 

Brabantse van 19 jaar uit Herenthout. Op 24 oktober 1564 wordt in de ‘Onse Lieve Vrouwe 

Kerk’ van Antwerpen het huwelijk ingezegend van Philibert en Catharina Sandelijn, meestal 

genoemd Catherine Sandelin, soms Katelijne. Zij is een dochter van het echtpaar Jeronimus 

Sandelijn, ridder, heer van Herlaer, Wickevorst en Heerenthout in het Antwerpse kwartier 

van Brabant, en Catharina van de Werve.219 Het jonge paar vestigt zich in Philiberts 

standplaats Middelburg. vlakbij een huis dat de ouders van de bruid daar hebben 

aangehouden.220 Philiberts verstandhouding met zijn schoonvader is uitstekend, zoals moge 

blijken uit een grote carrièrestap die de jonge ambtenaar naar verwachting zal mogen doen: 

namens de koning wordt Philibert door de stadhouder uitgenodigd binnen afzienbare tijd 

het ambt te aanvaarden van rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten Schelde.221 Dat is 

niet vanzelf gegaan. Al in 1563 had ‘Guillaume de Nassau’ een pleidooi gehouden bij 

landvoogdes Margaretha van Parma om Philibert van Serooskerke in dit ambt te 

benoemen.222 In het voorjaar van 1564 hoefde Philiberts toekomstige schoonvader dan ook 

niet lang na te denken over het aanzoek door de 27-jarige Zeeuwse edelman, kan men zich 

voorstellen. Misschien liggen de kaarten echter anders. Schoonvader Jeronimus Sandelijn 

(Jérôme Sandelin) van Herenthout was tot zijn pensioen in 1563 rentmeester-generaal 

Bewesten Schelde. Zou hij de verloofde van zijn dochter aan een goede baan geholpen 

hebben, te zijner opvolging? Of heeft hij voor Catharina een veelbelovende jonge ambtenaar 

en regent als echtgenoot uitgezocht? Het ene sluit het andere niet uit. Bij Sandelijns 

pensionering had de prins van Oranje hem op 20 mei 1563 een mooie edelmetalen coupe 

ten geschenke gegeven, met dank voor de vaak in Middelburg genoten gastvrijheid.223 Zou 

Sandelijn bij zo’n gastvrij onthaal te zijnen huize een goed woordje gedaan hebben voor zijn 

beoogde schoonzoon?224 

 

 
218  Vgl. Rooze-Stouthamer, De opmaat, 9. 
219 Contemporaine spelling plaatsnamen cfm. huwelijksakte in: UA,76,2.3.05. Philibert van Serooskerke, 
Persoonlijk, 2.3.05.4. Familie van echtgenote. In moderne spelling: Herlaar, Wiekevorst (maar dialectisch 
‘Wikke’, ook  geschreven ‘Wicke’), Herenthout, Schoten. Catharina Sandelijn Sra. geb. van de Werve, moeder 
van de bruid, is een dochter van de Antwerpenaar Hendrick van der Werve ‘heer van ’t ridderlijk cijnshof van 
Vorderstein onder Schooten’ en echtgenote Heilwijck (Helwige) van Cuyck.  
220 J. van Vloten ed., Beeldenstorm in Middelburg, Onderzoek van ‘s Konings wege ingesteld omtrent de 
Middelburgsche Beroerten van 1566 en 1567, naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven (Utrecht 1873), 
Stichting de Gihonbron Middelburg 2005, Versie 2, 2016, 20: [Ao.1566] ‘int sterfhuys van zijn schoonmoeder, 
t’zijnen huyse es geadverteert geweest by meester Adriaen de Proost’ [transcriptiefout ‘sterfhuya’ 
gecorrigeerd AvR.]  
221 UA,76,2.3.0.5, Philibert van Serooskerke, 2.3.05.3, Maatschappelijk, 851-2, Brieven en andere stukken 
gericht aan Philibert van Serooskerke uit hoofde van diverse ambtelijk funkties […] 12, ‘Willem van Nassau, te 
Brussel, 1563’. 
222 Ibid., 16, ‘Willem van Nassau aan Margaretha van Parma, met pleidooi om Philibert van Serooskerke tot 
ontvanger van Zeeland te benoemen, Brussel, 1563’. 
223 M.-A. Delen, Het hof van Willem van Oranje, 207.  
224 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 16, vermeldt de opvolging van Sandelijn door Philibert van Serooskerke 
met verw. naar ARA Brusse, Aud., 1345, losse stukken. 
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Philiberts tweede echtgenote zal hem negen kinderen baren.225 Niet alleen qua kindertal, 

maar ook in andere prestaties wil Philibert niet onderdoen voor zijn oudere broer Jan, heer 

in Botland en Welland, die voorbestemd is de heerlijkheid Serooskerke op Schouwen te 

erven. Daarom laat Philibert zich belenen met een gelijknamige heerlijkheid op het eiland 

Walcheren: het dorp Serooskerke met ommelanden, aanpalend aan Oostkapelle, aan het 

bisschoppelijke buitenverblijf Westhove, en aan het grondgebied van de stad Veere.226 Met 

dubbel recht noemt hij zich voortaan Van Serooskerke, want zijn geslachtsnaam is nu gelijk 

aan de naam van zijn heerlijkheid.227 Maar Serooskerke op Walcheren is en blijft een dorp, 

zonder kasteel. Daarom koopt Philibert slot Popkensburg bij het dorp Sint-Laurens 

aanpalend aan de heerlijkheid Serooskerke, uit de insolvente boedel van Maximiliaen II van 

Bourgondië markies van Veere, de in 1558 overleden stadhouder van Zeeland.228 Een goede 

koop, want dit kasteel heeft voorrechten en vrijheden waar andere niet op kunnen bogen. 

Philibert deelt zijn rechten op Popkensburg 50/50 met Arent van Valckenstein, een goede 

vriend. Het belangrijkste voorrecht is dat de eigenaren beschreven wordt onder de edelen 

van Zeeland.229 Er is nu geen twijfel meer mogelijk omtrent de status van de ambitieuze 

Schouwenaar.  

 

 

Concilie van Trente 

De sinds 1561 gekoesterde goede betrekkingen tussen de Prelaat en de jonge Philibert van 

Serooskerke zullen hun nut bewijzen bij de uitvoering van de aanwijzingen der centrale 

regering die voortvloeien uit het Concilie van Trente. Dit historisch befaamde concilie, 

begonnen in 1545, had met onderbrekingen geduurd tot in 1563.230  

 
225 Catharina zal haar echtgenoot overleven, hertrouwt, en wordt in haar tweede huwelijk opnieuw moeder. 
226 De naam van de eigen heerlijkheid als primaire geslachtsnaam en niet als ‘toenaam’ is een teken van oude 
afstamming (hoewel niet altijd een bewijs!). Vgl. in Holland: H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, 6, 
‘Ambachtsheren en ambtenaren’, 127.  
227 Philiberts geslachtsnaam wordt in welgeteld zeventien varianten geschreven: (van c.q. de) Serooskerke, 
Serooskercke, Seroskercke, Seroeskercke, Seroetskercke, Seraeskercke, Seroyskercke, Serosquerque (in 
Spaanse documenten), Tseroskercke, Tseroskerque, Tserorskerke, Tseroetskercke, Tseraeskercke,  
Tseraertskercke, Tzeroiskercke, Zeroiskercke; inclusief de weglating van de ‘r’ in de latinisering  Serosquequius 
(door Strada) die als een schrijf- of drukfoutje kan worden beschouwd. Philibert ondertekent brieven en akten 
meestal ‘Ph. de Seroskerque’, soms afgekort: ‘Ph de Serosk.’ 
228 Zie Bijlage 3, (10) Slot Popkensburg. 
229 A. ’s Gravezande, Tweede Eeuw-Gedachtenis der Middelburgsche Vryheid, 190-194. De aan het bezit van 
Popkensburg verbonden vrijheden en indemniteiten betreffen een lange reeks belastingen, waterschapslasten, 
tollen e.d.; W. Abrahams, Eenige Zeeuwse Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. 
Behelzende het Slot en de Ridder-Hofstad Popkensburg en de Heerlykheid Sint Laurens in Walcheren 
(Middelburg 1784); P.J.Blok, P.C. Molhuysen, NNBW, 1933, p.878 vermeldt bij lemma ROLLÉ (Jeronimus de), 
baljuw van Veere, dat deze in 1567 samen met Philibert van Serooskerke, ieder voor de helft, de heerlijkheid 
Souburg en een gedeelte van Arnemuiden kocht uit de boedel van Maximiliaan van Bourgondië. Vermoedelijk 
verwarring met Popkensburg. Ook J.W. te Water, o.c., vermeldt in noot p.30 Philibert van Serooskerke – 
waarschijnlijk ten onrechte – als voormalig heer van West-Souburg. Deze heerlijkheid werd in 1578 gekocht 
door Marnix van St. Aldegonde.   
230 Zie voor een 21ez-eeuwse rooms-katholieke visie het fascinerende boek van John W. O’Malley S.J., Trent: 
What Happened at the Council? (Harvard 2013). De auteur legt de nadruk op het hervormingskarakter van het 
concilie en niet op een gerichtheid tegen het protestantisme. Dat in tegenstelling tot de 20e-eeuwse eveneens 
rooms-katholieke visie van zijn ordegenoot M. Dierickx S.J., ‘Het Trentse Concilie in het licht van Vaticanum I 
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Tijdens de derde (en laatste) zittingsperiode van het Concilie werden dogmatische 

decreten vastgesteld over de heilige communie, de mis en de sacrale rol van het 

priesterschap. Eeuwenlang slepende controverses over het pauselijke en 

bisschoppelijke gezag werden bijgelegd, evenals organisatorische kwesties. Als 

resultaat werd o.m. besloten tot instelling van bisschoppelijke seminaries. In de 

slotzitting werd een grootscheeps programma aangenomen ter sanering van de 

Rooms-Katholieke Kerk. Op de valreep werden er in 1563 dogmatische decreten 

doorgedrukt over beeldenverering, relikwieën, aflaten, celibaat, huwelijk, hel, 

verdoemenis en vagevuur, om af te rekenen met middeleeuwse onduidelijkheden en 

ingeslopen misstanden. Dit neemt niet weg dat de interpretatie en de receptie van 

het concilie een sterk contrareformatorisch karakter kreeg door de politieke context. 

Bijgevolg heeft het concilie weliswaar bepaalde problemen opgelost maar ook 

nieuwe gecreëerd. Trente is de overgang van een dominante Kerk met een 

monopoliepositie naar een die antwoord moet geven op nieuwe vormen van 

pluralisme. De bevinding dat het pluralisme niet meer binnenkerkelijk kon worden 

aangepakt of verwerkt, zoals in de middeleeuwen toen contesterende bewegingen 

zich ruimte binnen de Kerk mochten verschaffen in de vorm van nieuwe 

kloosterorden, maakt Trente tot zo’n bijzondere vergadering. De nieuwe 

omstandigheden leiden tot een confessionele toespitsing van de problematiek. 

Daarnaast is het effect van Trente mede bepaald door het antwoord dat deze of gene 

vorst zelf op het religieus pluralisme heeft gegeven. Diens afwijzing van dat 

pluralisme leidt onvermijdelijk tot repressie. In tegenstelling tot het pluralisme van 

de middeleeuwen dat zijn weg kon vinden in bijvoorbeeld mendicantenorden, is het 

nieuwe pluralisme immers gedwongen zich te profileren door een scherpe 

confessionele koers te varen, nu het buiten de Moederkerk is beland. De reactie zal 

dan ook zeker niet minder scherp zijn. De vorst zal echter de besluiten van Trente 

niet aangrijpen om de confessionele aspecten relief te geven, maar zal juist het 

culturele aspect van het geloof benadrukken. Want daarin ligt de mogelijkheid het 

politiek-ongewenste pluralisme de pas af te snijden, niet door mee te gaan in de 

confessionele strijd. Echter, de voorstanders van het pluralisme kunnen de 

confessionaliteit inzetten als deel van een identitaire strijd, die zelfs kan evolueren 

tot rebellie en natievorming. De tegenstanders kunnen hetzelfde doen door het 

pluralisme te beschouwen als verstoring van de orde en oorzaak van misdrijven tegen 

God en zijn Kerk. De plegers daarvan zullen vervolgd moeten worden in wereldlijke 

rechtspleging. Dat is duidelijk het geval onder Filips II, die in Trente een middel ziet 

om zijn onderdanen tot gehoorzaamheid te dwingen. De Contrareformatie als door 

 
en II (1563-1963)’, Streven 17(1963-1964) 230-240. In de woorden van Dierickx heeft het Concilie ‘de katholieke 
leer tegenover het protestantisme [..] bepaald, de diep vervallen zeden van de Kerk [..]  hervormd en een 
blijvend stempel gedrukt op de Katholieke Kerk van de volgende vier eeuwen.’ art. cit. 230. Een visie die beide 
opties dichter bij elkaar brengt is te vinden bij Euan Cameron, ‘The Counter-Reformation’, in: John F.A. Sawyer, 
ed., The Blackwell Companion to the Bible and Culture (Oxford 2006) 85-103. 
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hem bevorderd komt op gang. Hij treft met voortvarendheid uitvoeringsmaatregelen 

voor alle landen onder zijn regime. Met de hierboven reeds beschreven herindeling 

van de bisdommen was vier jaar tevoren de infrastructuur geschapen. Filips II, zo stelt 

Joseph Bergin, is de enige vorst in Europa die zich heeft laten verleiden tot een 

herindeling van de bisdommen om zo zijn politieke en religieuze greep op de 

Reformatie te kunnen verstevigen.231 

Wanneer men het contrareformatorische karakter van de conciliebesluiten 

benadrukt in plaats van de hervormingstendens die Trente niet minder kenmerkt, 

komt het culturele aspect van fides op de voorgrond. De invoering van de besluiten 

van Trente door de wereldlijke autoriteiten, in het maatschappelijke verkeer, is geen 

inhoudelijk antwoord op de Reformatie maar juist het kiezen van het traditionele 

spoor. Let wel, dit zegt niets over Trente zelf, wel over het politieke gebruik van het 

concilie en de effecten daarvan.  Door de krijgshandelingen, de uitsluiting van 

ambten en de steeds wisselende kansen voor deze of gene partij worden rooms-

katholieken gedwongen te vluchten en ontwikkelen zij een sterk gepronoceerd 

geloof gebaseerd op een conservatieve en contrareformatorische receptie van 

Trente.232 Hetgeen mutatis mutandis tevens geldt voor reformatorisch gelovigen. 

Ook zij ondergaan de invloed van de culturele inbedding van fides en laten soms 

‘traditie’ prevaleren boven overtuiging, zoals aangetoond door Judith Pollmann.233 Er 

kan daarbij op gewezen worden dat de inwoners van de Nederlanden golden als ‘a 

pious people’, wederom onder verwijzing naar Pollmann.234 De confessionaliteit, 

geboren uit de Reformatie én uit het rooms-katholieke conflict met de Reformatie, 

wordt element van een nationale identiteit.235  

 

Het Concilie van Trente had aangegeven de rol van de bisschoppen centraal te stellen. De 

implementatie van een groot aantal der conciliebesluiten vergt evenwel geconcerteerde 

 
231 Jospeh Bergin, ‘The Counter-Reformation Church And Its Bishops’, Past & Present 165 (1999) 30-73. [In 
wezen was de bisschoppelijke herindeling de posthume vervulling van een politieke wens van Karel V om 
buitenlandse prelaten alle kerkelijke macht binnen de Nederlanden te ontnemen. Na een decennium 
tegenwerking door opeenvolgende pausen werd de in 1555 aangetreden paus Paulus IV (Napolitaans 
onderdaan van Filips II) zodanig door laatstgenoemde onder druk gezet dat hij de herindeling effectueerde, als 
concessie in de gespannen verhouding tussen het Vaticaan en Spanje, ondanks Keulse en Franse protesten. 
‘Paulus voelde zich toch ook te zeer Hoofd der Kerk en zag te goed het gevaar der voortwoekerende ketterij, 
om niet tenslotte toe te geven’, Brugmans en Kernkamp, o.c. 153. Paulus IV overleed in augustus 1559, waarna 
Pius IV  ‘den Koning welwillender gezind’ de regelingen m.b.t. de bisdommen verder aanvulde.] Over Filips II 
en diens politiek inzake de Nederlanden, zie ook J. Bergin, o.c.,  4, 39ev.  
232 Zie daarvoor G.H. Janssen, ‘The Counter-Reformation of the Refugee: Exile and Shaping of Catholic 
Militancy in the Dutch Revolt’ Journal of Ecclesiastical History 63 (2012) 671-692.  
233 Zie J. Pollmann, ‘From Freedom of Conscience to Confessional Segregation? Religious Choice and Toleration 
in the Dutch Republic’, in: R. Bonney, D.J.B. Trim, eds., Persecution and Pluralism: Calvinists and Religious 
minorities in Early Modern Europe 1550-1700 (Oxford-Bern 2006) 124-148.  
234 Zie J. Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford 2001), hfdst 1, A 
pious people, 14-43.  
235 Zie als casus de figuur van de Brugse predikant Jean Haren in het opstel door A. Duke ‘The Search for 
Religious Identity in a Confessional Age: The Conversion of Jean Haren (c. 1545-1613)’, in: A. Duke, J. Pollmann, 
A. Spicer eds., Dissident Identities in the Early Modern Low Countries (Farnham 2009) 223-249. 
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actie van de geestelijkheid en het wereldse gezag. Bijgestaan door burggraaf Philibert van 

Serooskerke als mandataris van de centrale overheid, heeft bisschop Nicolas de Castro de 

besluiten van het Trentse concilie doen afkondigen in geheel Zeeland.236 De reactie liet niet 

lang op zich wachten. De Zeeuwse steden waren meteen al na de afkondiging van de 

besluiten van het Sacrum Consilium in verzet gekomen. Die decreten zijn niets anders dan 

een nieuw wapen in handen van bisschop De Castro om de ketterij uit te roeien, zo denken 

veel magistraten. Eerst moeten onze juristen maar eens uitzoeken of de gewraakte 

uitvoeringsmaatregelen geen inbreuk maken op de aloude privilegiën, is het gezamenlijke 

standpunt van de vijf ‘goede steden’. Dan zien wij wel verder wat wij ermee doen. Onder 

deze omstandigheden moet Philibert – inmiddels in functie als rentmeester-generaal en 

opperbaljuw – zijn gezag doen gelden en zijn verantwoordelijkheid waarmaken. De druk 

vanuit Brussel is niet mals. Hij moet eens per kwartaal rapport uitbrengen.237 Zijn 

verslaggeving is toegespitst op de feiten. Men kan veronderstellen dat hij het rooms-

katholieke geloof als een gegeven beschouwt, en geen onderwerp voor ambtelijke discussie. 

Niet voor niets heeft hij op jonge leeftijd tijdens zijn studie in Leuven afgezien van een keuze 

voor het priesterschap, al dan niet bewust gemotiveerd, en zich geconcentreerd op de 

verwerving van kennis voor een bestuurlijke carrière. Dit neemt niet weg dat de 

godsdienstkwestie daar een onverwacht grote invloed op zal hebben. Aanvankelijk lijkt het 

probleem echter vooral de geestelijkheid te raken. De door Trente gepropageerde verheffing 

van het kerkelijke leven slaat namelijk niet aan op de eilanden. De decreten betreffende 

dogma en discipline worden bijna overal voor kennisgeving aangenomen, evenals de 

vastgestelde doctrines omtrent de goede werken en  de sacramenten. In tal van Zeeuwse 

parochies zijn vacatures ontstaan als gevolg van kerkverlating of het wegsturen van pastoors. 

Het is maar de vraag of betrouwbare opvolgers gevonden kunnen worden. Maar het is niet 

zo dat de kerken leeglopen, integendeel. Zij vullen zich met zoekenden die zullen vinden.238  

 

Het voert te ver in deze studie een opsomming te geven van de diverse nieuwe plakkaten en 

beschikkingen van de centrale overheid op het gebied van de bescherming en de zuivering 

van het rooms-katholieke geloof. Volstaan moge worden met voorbeelden van Philiberts 

beleidsdaden en uitvoering van de nieuwe Brusselse voorschriften. De eerste acties hebben 

betrekking op de jaren vanaf 1563. Zij stuiten op toenemend verzet, culminerend in de 

troebelen van 1566 (waarover hierna in deze studie een afzonderlijk hoofdstuk), en een 

onmiddellijk daarop volgende respons van de landvoogdes. Daarna is er een pauze van een 

 
236 De gegevens in het nu volgende deel van het subhoofdstuk zijn voor een belangrijk deel ontleend aan het 
proefschrift van C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca.1540-1572) (Goes 1996), waarin de 
gebeurtenissen worden beschreven in samenhang met religieuze, politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, onder verwijzing naar Brussel, ARA, Aud.(Zendbr.) 1737/4, losse st.; ibid. 330, fo 259-259vo; 
ibid. Philibert van Serooskerke aan landvoogdes 6 okt. 1566, Brussel, ARA, Aud. 530 fo 259v; id., RvB, 126 (128) 
fo 83; SA Middelburg, Rek. I., 297, fo 28, 30vo, fo 46vo; ibid. Hs.verz. 847b fo 6. Daarnaast heb ik vermeldingen 
overgenomen, voorzover nader gedocumenteerd, uit Tegenwoordige Staat IX, 4 ‘Godsdienst en Byzonder 
Kerkbestuur der Gereformeerden in Zeeland’. Auteur is de Middelburgse predikant Johannes Plevier. De 
alinea’s betreffende Goes zijn ontleend aan L.P. van de Spiegel, Satisfactie van Goes. 
237 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 195, met verw. ARA Brussel, Aud, (Zendbr.) 1715/1, losse st. 
238 Matth. 7:8, Luc.11:10. 
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jaar, waaraan een einde zal komen komt in de nazomer van 1567. Al bij zijn 

ambtsaanvaarding in 1564 had Philibert instructie gekregen de bewegingen van de 

Wederdopers na te gaan en migratiestromen in kaart te brengen. In juli van dat jaar laat hij 

daarom zijn plaatsvervanger Jan Turck het platteland van Walcheren bereizen, om in elke 

parochie op te tekenen welke ‘vremde luyden waeren commen wonen’.239 Maar de grote 

stad vormt het grootste risico. De werklast is zwaar en specialistisch. Daarom mag Philibert 

in 1566 ‘iemand van de Wet’ (een magistraat of justitieel ambtenaar) aanstellen om in 

Middelburg toezicht uit te oefenen op de naleving van de decreten van Trente.240 Zo kan hij 

in deze roerige tijd ook de nodige aandacht besteden aan zijn financiële taken.  

 

’s Konings Rentmeester en Raad 

Eind 1564 had Philibert – geprezen door zijn medebestuurders – zijn tweejarige 

ambtstermijn als burgemeester van Middelburg voltooid. Er was intussen nog een eervolle 

maar niet eenvoudige functie bijgekomen, naast zijn diensten voor de Zeeuwse grafelijkheid   

en de contentieuze rechtspraak in de Vierschaar. Koning Filips II graaf van Zeeland heeft op 

de eilanden namelijk ook privébelangen. Hij had voor zichzelf een aantal heerlijkheden 

overgenomen uit de insolvente boedel van Maximiliaen II van Bourgondië.241 De koning komt 

er nooit, maar eist wél de inkomsten op.242 Filips II benoemde Philibert daarom tot 

rentmeester van zijn persoonlijke goederen op Walcheren en bewaarder van de revenuen. 

Kennelijk heeft de koning er vertrouwen in dat Philibert – na een proeftijd van zes maanden 

– zonodig onderscheid zal maken tussen ‘s konings privébelangen en het grafelijke domein 

(respectievelijk: zonodig niet). Deze eervolle benoeming wordt namelijk een half jaar later 

gevolgd door de definitieve aanstelling van Philibert van Serooskerke, dan 27 jaar oud, tot 

rentmeester-generaal Bewesten Schelde.243 Dit ambtsgebied omvat Walcheren, Zuid-

Beveland met de eilanden Hinkelenoord, Wolphaartsdijk, Noord-Beveland en Kortgene, Sint 

Joosland en Oost-Beveland.244 Geografisch gezien is dit meer dan de helft van Zeeland. Aan 

de functie van rentmeester-generaal in de belangrijkste deelgebieden van de individuele 

gewesten in de Nederlanden is in enkele gevallen de rang ‘Raad des Konings’ verbonden.245 

 
239 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 285. 
240 Ibid., 195. 
241 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 18-19. Filips II kocht in 1567 het markiezaat Veere met Vlissingen en 
Domburg uit de nalatenschap van Maximiliaan van Bourgondië. Had zich de rechten van Eerste Edele 
toegeëigend. 
242 Dit absenteïsme is niet uitzonderlijk. Aan de meeste en in ieder geval aan de vrije heerlijkheden is een 
‘cijnshof’ verbonden, dat recht geeft op het heffen van belasting op het vruchtgebruik van binnen het territoir 
gelegen grondstukken berekend over het oppervlak. Sommige landheren gebruiken hun heerlijkheid 
uitsluitend als cijnshof, dus inkomstenbron, met veronachtzaming van hun andere heerlijke rechten. Zie bijv. 
Heemkunde Brustem ‘De Oude Vrijheid’, Het Cijnshof, heemkundebrustem.be, III.B.04., z.j. 
243 Sommige Zeeuwse akten zijn in het Frans gesteld. Frans voor ‘rentmeester’ is ‘receveur’, letterlijk 
ontvanger, een term waarmee een van de kerntaken beter tot uiting komt voor 21e-eeuwse belastingbetalers. 
244 Indeling cfm. Tegenwoordige Staat IX, 7 (A.4). Zie ook: De Monté ver Loren, o.c., 43 en R. Fruin, De Provincie 
Zeeland en hare rechterlijke indeeling voor 1795 (Middelburg 1933) 5. 
245 N.A.83 (1993) G, 266, IV. Philiberts leeftijdgenoot, Leuvense jaargenoot en collega Andries van der Goes, 
rentmeester-generaal Zuid-Holland, is eveneens ‘raad des Konings’.   
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Ook Philibert valt die eer te beurt.246 Dienstbaarheid in ambten zoals die van Philibert uit 

zich enerzijds door het op zich nemen en naar behoren verrichten van bestuurstaken, 

inclusief verbetering van de systematiek waar dat nodig lijkt, en anderzijds door bescherming 

van deugdelijk bevonden bestaande structuren. Aldus beschouwd, geldt fides als 

persoonlijke verplichting tot behoud van de kerkelijke en institutionele waarden die in de 

tweede helft van de 16e eeuw onder druk staan, kan men stellen. Philibert is aan het begin 

van zijn carrière al een hoge ambtenaar met vele officiële plichten. Daarnaast is hij in de 

tijdgeest van de late renaissance bijna vanzelfsprekend gehouden tot bestendiging en 

voortzetting van de maatschappelijk stijgende lijn van zijn familie, naar voorbeeld van zijn 

nog steeds actieve vader Jeronimus. Wellicht wordt Philibert als ‘derde zoon’ in dit streven 

mede gestimuleerd door zijn broers die zelf niet gestudeerd hebben, alsook door zijn 

liefhebbende zusters mag men aannemen. 

 

De twee regionale rentmeesters-generaal in Zeeland zijn de hoogste civiele uitvoerende 

ambtsdragers van het gewest, na de stadhouder. De functie omvat allereerst het beheer van 

het grafelijk domein. Dit is vanouds het geheel van alle landsheerlijke eigendommen, rechten 

en plichten inclusief alle geldmiddelen, schulden en vorderingen van de grafelijkheid in het 

ambtsgebied. In het bijzonder behoort tot deze taak: de heffing en ontvangst van 

belastingen, alsmede de toedeling van de belastinginkomsten aan de uitvoerende diensten. 

De belangrijkste ontvangsten komen uit de Tol van Zeeland en uit leengoederen. Bij het 

overlijden van een leenman betalen de erfgenamen normaliter overgangsrecht aan de 

grafelijkheid. Zijn er geen erfgenamen, dan vervalt het goed aan de grafelijkheid, en wordt 

het (meestal) verkocht door de rentmeester-generaal. Ook recognities vormen een 

toenemend belangrijke inkomstenbron.247 De uitgaven betreffen uiteraard onderhoud, 

tractementen en kantoorkosten, maar vooral ook renten ten laste van de tol en de 

domeinen. Philibert houdt kantoor te Middelburg, waar hij ook de generale kas van de 

domeinen Bewesten Schelde beheert. Hij geeft leiding aan de rentmeesters op de eilanden. 

Daarnaast controleren zijn ‘contrerolleurs’ de ‘collecteurs’ van de tolgelden die geheven 

worden langs de Zeeuwse vaarwegen op Brabant (Antwerpen en Brussel) en Vlaanderen 

(Brugge en Gent). Het kantoor van de Yersekeroordse tol, de oudste en belangrijkste van het 

Zeeuwse tolstelsel sinds de 11e eeuw, is al in 1532 verplaatst naar Antwerpen. Een van de 

voordelen daarvan bij export is dat niet de schippers, maar de verladers aangeslagen kunnen 

worden voor het tolgeld.248 Elk jaar maken de collecteurs (tollenaars, tolgaarders) hun 

rekening op en deponeren deze bij de rentmeester-generaal Bewesten Schelde. Na 

 
246 N.A. 95 (2010) 409, dateert de aanstelling van Philibert tot raad en rentmeester-generaal niet in 1564 zoals 
de meeste andere secundaire bronnen, maar in 1563. De originele akte ontbreekt in de Nederlandse archieven. 
Wellicht vonden benoeming en aanstelling niet plaats in hetzelfde kalenderjaar, of komt het verschil voort uit 
de herziening van de tijdrekening. 
247 In Zeeland o.m. bepaalde invoerrechten, leges bij vergunningen, erfpacht van grafelijke immobiliën. 
248 Tegenwoordige Staat, II, 285; W.S. Unger, De Tol van Iersekeroord, Documenten en rekeningen 1521-1572, 
Den Haag 1939, ‘Inleiding’: De tol met het tolkantoor was in 1532 verplaatst van Yersekeroord (Oostpunt van 
het later zo genoemde Verdronken Land van Reimerswaal, tegenover Bergen-op-Zoom) naar Antwerpen 
wegens dichtslibben van de Oosterschelde. Scheepvaart met grotere diepgang begon zich te verleggen naar de 
Honte. Toename verkeer op Antwerpen ten koste van Brugge en Gent. 
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vergelijking met de ‘contre rôles’ (schaduwboekhoudingen), verantwoordt Philibert de 

geïnde tolgelden in zijn acquitten.249 Een hoofdzakelijk financiële functie, naar het lijkt. Maar 

daarnaast houdt de rentmeester-generaal als hoogbaljuw toezicht op de opsporing, de 

vervolging en het ‘vangen’ van misdadigers. Hij heeft de criminele jurisdictie over het 

platteland en alle dorpen Bewesten Schelde, voorzover die niet gelegen zijn binnen hoge 

heerlijkheden waar de vrijheer zelf oordeelt over leven of dood van zijn schuldige 

rechtssubjecten. Verdachten uit de dorpen worden op gezag van de hoogbaljuw opgebracht 

naar het Gravensteen in Middelburg, en daar terechtgesteld voor burgemeester en 

schepenen, de schepenbank.250 Tevens is Philibert opperdijkgraaf in zijn ambtsgebied, belast 

met het toezicht op alle zeeweringen zoals duin, dijken en kaden, en bevoegd tot het geven 

van aanwijzingen aan de dijkgraven van elk eiland, evenals aan de vergaderingen van 

ingelanden en andere verantwoordelijken. Philibert geldt als ‘de eerste grafelijke officier van 

Zeeland’.251 Al gauw zal blijken dat er aan die taakomschrijving nog veel méér vastzit. 

 

Landvoogdes Margaretha van Parma raadpleegt Philibert van Serooskerke terzake van de 

openbare orde.252 Ook Philiberts zwager Bruninck van Wijngaerden, evenals hij recentelijk 

aangesteld als rentmeester-generaal maar dan Beoosten Schelde, vraagt zij om raad. 

Margaretha maakt zich grote zorgen. De prins van Oranje is dan nog niet ontslagen als 

stadhouder, maar zijn advies wordt niet meer gevraagd. De twee rentmeesters-generaal zijn 

nu dus de meest in aanmerking komende Zeeuwse adviseurs van de landvoogdes. De 

diensten van het centrale gezag in Brussel betitelen Philibert van Serooskerke in de relevante 

documenten dan ook als Conseil (in het Spaans: Consejero). In ambtelijke stukken noemt 

Philibert zich nu stelselmatig ‘raedt des Conincx’, overeenkomstig de hem competerende 

rang.253 Philibert is in het bestuursvacuüm gesprongen. Betere optie dan zelf het heft in 

 
249 ZA, 505, Rkk B., (1565 - ), 1, Rentmeester-generaal der domeinen bewesten Schelde [..], Inleiding, Taken en 
bevoegdheden (1,2,3.); ibid., Acquitten, inv.nr. 4821v.  
250 C. Versluys, ‘Aantek. op de Gedrukte Kostumen van Middelburg’, 2.; Tegenwoordige Staat, IX, 95. ‘dezelve 
te Recht te stellen voor’ in de betekenis: ‘te doen berechten door’. Privilege aan Middelburg verleend door 
roomskoning Maximiliaan van Habsburg als regent, voogd van Filips de Schone, 20 januari 1489, ZA, 505, Rkk 
B., Inl., Geschiedenis van het ambt, (4).  
251 Tegenwoordige Staat, IX, 92. Historisch overzicht van de functie rentmeester-generaal Bewesten Schelde, 
94-98, met opsomming van belastingen t.g.v. het grafelijk domein alsook van boetes en vergeldingen terzake 
van ‘Doodslagen, Vrouwenkragt, Diefte, Vredebreuk, Zeevonden, Zeedriften, Dobbelen […]’. Daartegenover 
staan de uitgaven zoals, ibid. ‘Leen- Erf-, en andere Renten, Stadhouders, ’s Graavendienaars, Criminele 
Onkosten, Reparatiën aan ’s Graavensteen, Water- en Dykpenningen […].’ 
252 Margaretha hertogin van Parma (geb. Oudenaarde 1522) is het liefdeskind van de 22-jarige Karel V en 
Johanna (Janneken) van der Gheynst, dochter van een Gentse tapijtenfabrikant of – volgens andere bronnen – 
Oudenaardse herbergier. Margaretha werd opgevoed aan het hof van haar tante landvoogdes Maria van 
Hongarije. Huwde Alessandro de’Medici (vermoord 1537) en in tweede echt Ottavio Farnese hertog van Parma 
en Piacenza. Landvoogdes 1559-1567 en 1580-1583. Moeder van Alessandro Farnese, landvoogd in de 
Nederlanden 1578-1592, hertog van Parma 1586. Z. bijlage 2 van deze studie; R.C. Bakhuizen van den Brink, 
ed., Correspondance française de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II (Utrecht 1925-
1942), T. II supplément par H.A. Enno van Gelder; T. III Idem. Voor een moderne biografie, zie Ch.R. Steen, 
Margaret of Parma: A Life (Boston-Leiden 2013).  
253 ‘Hij beschreef de Staten van Zeeland te Brussel’ vermeldt NNBW 1911, D.X, p.911 in navolging van Van der 
Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, ed. 1874, XVIII, p.248. ‘Beschrijven’ betekent ‘oproepen ter 
vergadering’. Als rentmeester-generaal Bewesten Schelde heeft Philibert in 1576 samen met zijn ambtgenoot 
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handen te nemen is er niet. Hij staat nu bekend als ‘een man ijverend voor de Spaansche en 

Roomsche belangen beide’. Ook deze keuze vergt een instelling van grote fidélité. Zo’n 

taakopvatting kan natuurlijk veranderen in de loop van een mensenleven. Hoe Philibert zich 

zal houden in respons op de heftige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de 

komende jaren, is nu nog niet te voorspellen. Hij betreedt nu het politieke toneel, met als 

décor een donker bos vol voetangels en klemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beoosten Schelde de Zeeuwse Staten geconvoceerd ter vergadering van de Staten-Generaal in Brussel, op last 
van de Raad van State en op verzoek van de Staten-Generaal zelf. Waarschijnlijk doelt Van der Aa specifiek op 
deze episode. Eerder al, in 1574, werd Van Serooskerke door landvoogd Requeséns gelast de Staten van 
Zeeland te beschrijven naar Brussel. Van de Spiegel, Satisfactie van Goes, Goes 1777, 96-97. 
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V 

STORM OP TIL 

 

 

Middelburgse beroerten  

1564. Het eerste jaar van Philiberts ambtsvervulling als rentmeester-generaal is er nog geen 

vuiltje aan de lucht. Het verzet tegen het centrale gezag is in Zeeland – anders dan in 

Henegouwen, Vlaanderen en Brabant – nog niet echt op gang gekomen.254 Met enige 

vertraging ondervinden de Zeeuwen het effect van de nieuwe regeringsvorm: een naar 

vorstelijk absolutisme neigende autocratie in opdracht van de Spaanse koning. Margaretha 

van Parma vervangt in de Brusselse bestuursinstellingen enkele vertrouwde edelen door de 

gehate longues robes, de lange zwarte jurken van juristen en prelaten. Het doel is de 

verbetering van de wereldlijke en de kerkelijke rechtsorde in de Nederlanden, maar de 

verandering wekt argwaan. De vanzelfsprekendheid waarmee de Ridders van het Gulden 

Vlies geraadpleegd werden door de opeenvolgende landvoogden en landvoogdessen, is 

verleden tijd.255 Intrekking van de privileges van de adel is haar volgende stap. De 

gedeeltelijke belastingvrijdom die edellieden genieten raken ze kwijt, evenals hun vrijwel 

onbeperkte rechtsmacht in hoge heerlijkheden. Daarna beknot Margaretha de 

handelsvrijheid der coopluyden, door het vaststellen van algemeen in de Nederlanden 

geldende invoer- en uitvoerheffingen, vergunningstelsels en winstbelastingen. De steden 

merken tot hun verbazing dat er getornd wordt aan hun al sinds een eeuw bevochten 

autonomie ten opzichte van de landsheer. Kortom, er is volop ergernis over de Brusselse 

bedilzucht. Maar vooralsnog blijft het rustig op de Zeeuwse eilanden. De ‘Middelburgse 

beroerten’ van 1566 brengen daarin verandering. Deze beginnen met een hagepreek in het 

Slobberduin onder ‘Dijcxhouck’ (Dishoek) bij Koudekerke op Walcheren, op 31 juni 1566. 

 

 

Hagepreek en Beeldenstorm 

Niet de centralisatie van het regeringsbeleid, noch de intrekking van privileges, de beperking 

van plaatselijke autonomie, de reorganisatie van de rechtspraak of het voorbijgaan aan het 

 
254 Bibliothèque de Besançon, Coll. Granvelle, Mémoires de ce qui s’est passé sous le ministère du chancelier 
et du cardinal de Granvelle [..] Tome XXI (1-103) fol 60, Philibert de Seroskercke au cardinal, (21). Bundel brieven 
over openbare orde en geloofszaken. Laatste brief van Philibert aan de kardinaal, in het Latijn, dateert van 15 
nov. 1565. Granvelle was toen al uit de Nederlanden vertrokken na conflict met Margaretha van Parma; 
UA,76,2.3.05.3.851(3e) copie van een brief van de kardinaal aan Philibert uit 1563. 
255 De Orde van het Gulden Vlies (Ordre de la Toison d’Or) werd in 1430 gesticht door Filips de Goede hertog 
van Bourgondië, als hoogste wereldlijke ridderorde in zijn gebied. (De Johanniter- of Maltezer Orde, de Duitse 
Orde en de – toen reeds verboden – Orde der Tempeliers zijn geestelijke ridderorden). De naam is ontleend 
aan de Griekse mythologie: de Argonauten ondernamen de tocht naar Colchis om het gulden vlies (de gouden 
schaapsvacht) te bemachtigen. De Vliesridders zouden in 1430 op kruistocht gaan, maar die werd afgeblazen. 
De Bourgondische en later Habsburgs-Bourgondische vorsten en landvoogden in de Nederlanden betrokken de 
Vliesridders bij alle belangrijke staatsbeslissingen, tot daarin de klad kwam tijdens het regime van koning Filips 
II, grootmeester der Orde. Het vlies is tevens embleem van de Vlaamse wolindustrie. 
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traditionele gezag van de edelen, maar de geloofskwestie is in Zeeland dus de aanleiding van 

de ‘troebelen’. De organisatoren van de eerste hagepreek in Zeeland zijn twee Middelburgse 

notabelen: de voormalige baljuw Pieter Haeck en de goudsmid Pieter Boreel, een 

ondernemend man die tevens biermakelaar is en graissier (vetwariër, 'koopman in vette 

waren'). Boreel is een immigrant uit Vlaanderen, van oude Italiaanse afkomst.256 Hij had al 

eens een ambtsperiode zitting gehad in de Middelburgse stadsregering. Zonder dat het  

eigenlijk was opgevallen, telde deze inmiddels een beduidend aantal hervormingsgezinden, 

al waren die nog in de minderheid. Boreel is als scriba en ontvanger van de kerkeraad een 

vooraanstaand lid van de clandestiene gereformeerde gemeente. Deze bestaat zeker sinds 

1559, krap een jaar na de inwijding van De Castro.257 De bisschop had de totstandkoming 

niet kunnen verhinderen, tot diens grote frustratie. De Hervorming was al vroeg 

doorgedrongen in Zeeland. Het zijn vooral handelscontacten met Franse wijnverladers en 

Schotse wolhandelaren die de nieuwe religie introduceerden.258 In 1563 was er al ophef 

geweest toen een dertigtal Normandische schepelingen in optocht door Middelburg trokken 

naar de Franciscanenkerk, voorafgegaan door tamboers en pijpers. Bij de kerk aangekomen 

hadden zij luidkeels psalmen gezongen ‘op Geneefse wijze’. De monniken hadden een goed 

heenkomen gezocht.259 Philibert was nog geen twee maanden burgemeester van 

Middelburg en rapporteerde het voorval  in extenso.  In een lange brief aan Willem van 

Oranje beschreef hij samen met zijn aanstaande zwager en goede vriend Jacques de 

Heerenthout (Jacop Sandelijn) de oorzaak en de gevolgen van het incident. Het 

Middelburgse stadsbestuur had de Normandiërs gesommeerd met stille trom te vertrekken, 

zodat geweldpleging kon worden voorkomen.260 Voorzover bekend, heeft de stadhouder 

 
256 N.A. 80 (1989) Be-Bo 220. Pieter Boreel is afstammeling in de 6e generatie van een 14e-eeuwse Italiaanse 
immigrant in Vlaanderen, koopman Pietro Borelli uit Ferrara, Este. Diens zoon Ruffin (Rouffelaert) Boureel, 
vermeld 1401 Rijssel, † Gent 1443, werd lombard- en tafelhouder (traiteur tevens bankier) te Wervik en West-
Yper Ambacht in Vlaanderen. De op Boureel’s grafmonument in de Gentse St. Bavo afgebeelde cat o’ nine tails 
en de rode hand op zijn wapenschild geflankeerd door twee zwepen, gaven aanleiding tot Franstalige 
toespelingen op varianten van de geslachtsnaam (vgl. bureau-bureel). Dit heeft W.J.J.C. Bijleveld verleid tot de 
kwaadaardige speculatie dat het hoofdberoep van de begravene anders is geweest dan vermeld: Veertig jaren 
Nederland’s Adelsboek (’s-Gravenhage 1949) 214-216.  
257 Tegenwoordige Staat, IX, 154, met verw. ‘Naamlyst der Predikanten van Middelburg, blz 1’; G. Marnef, 
‘The Dynamics of Reformed Religious Militancy: The Netherlands, 1566-1585’ in: Ph. Benedict, G. Marnef, H. 
van Nierop, Marc Venard, eds., Reformation, Revolt and Civil War in France and The Netherlands 1555-1585 
(Amsterdam 1999) 52. Voorjaar 1566 is de organisatiegraad der gereformeerde consistoriën in de Nederlanden 
nog onevenwichtig. Er zijn dan georganiseerde gemeenten in de belangrijkste steden van Wallonië en 
Vlaanderen. In Brabant behalve Antwerpen alleen te Brussel en Breda. Op Walcheren: Middelburg, Vlissingen 
en Veere. Noordelijk van de rivieren stond de organisatie nog in de kinderschoenen.  
258 Vgl. Rooze-Stouthamer, De opmaat, 31. 
259 Ibid., en: Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling van Willem van Oranje, Philibert van Serooskerke 
en Jacob van Heerenthout aan Willem van Oranje, 24-2-1563 [reconstr.] Middelburg, nr.7402, Extract, en Copie 
contemporaine ARA, Aud. 89, f 139r. Huygens ING stelt het jaartal vast door vergelijking met brief Margaretha 
van Parma aan stadsbestuur Middelburg betr. hetzelfde incident, ARA Aud.328 f 23r-v. 
260 ‘Jacques de Herenthout’ alias Jacob of Jacop Sandelijn is een zoon van de rentmeester-generaal Bewesten 
Schelde Jeronimus Sandelijn heer van Herlaar en Herenthout in het Antwerpse kwartier van Brabant. Op jonge 
leeftijd dient Jacob het Middelburgse stadsbestuur in een ambtelijke functie; J. Wagenaar, Vaderlandsche 
Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden […] 8e dl, (Amsterdam 1753) XXXII, 
456: in 1562 wordt Jacob door stadhouder Willem van Oranje belast met het afhoren en sluiten van ’s lands 
rekeningen Bewester Schelde, samen met Philibert van Serooskerke en de Middelburgse baljuw Pieter Haeck. 
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niet gereageerd op het rapport. Er is veel voor te zeggen dat Oranje in de jaren 1559-1565 

met  betrekking tot de religie in een periode van overgang verkeerde.261 Ook voor Philibert 

is het incident meer een verstoring van de publieke rust dan een godsdienstkwestie. Van een 

algemeen verzaken van de roomse leer is in 1566 nog geen sprake. Wel was nu ook hier een 

beweging gaande binnen de Kerk, ter concentratie op het Woord. De heiligenverering maakt 

in deze nieuwe kerkprovincie – maar lang niet overal – plaats voor de opvatting dat men de 

heiligen moet laten voor wat ze zijn: ‘een voorbeeld, maar niet een voorspraak voor Gods 

genade, en zeker geen voorwerp ter aanbidding’.262 De aanhangers van deze overtuiging 

willen het geloof baseren op de Bijbel alleen. Sommige pastoors gaan daar zeer ver in. Er zijn 

op de eilanden hier en daar al kerken waar de mis is afgeschaft. Volgens onbevestigde 

geruchten wordt er ‘luterie’ gepleegd, maar wat dat precies is blijft onduidelijk. De meest 

rebelse ketters worden gestraft, maar dat is al tientallen jaren zo. Hooguit een of twee per 

jaar kregen de doodstraf in Zeeland. Het was hier tot 1566 over het algemeen dus nog rustig 

en gemoedelijk gebleven.263 Pas naderhand is gebleken dat er inmiddels gereformeerde 

gemeenten ontstaan zijn in Vlissingen, Middelburg, Veere, Zierikzee, Tholen en Sint-

Maartensdijk.264 

 

Haeck en Boreel hadden Vlaamse predikanten uitgenodigd om op Walcheren de rechte leer 

te verkondigen. Het project werd echter niet in Middelburg ontwikkeld – vermoedelijk was 

dit te riskant – maar onder auspiciën van de ‘kerken onder het kruis’ van Vlissingen en Veere, 

clandestiene gereformeerde gemeenten. De gastpredikanten uiten zich in het Slobberduin 

nog vrij rustig. Maar Adriaen Jeronimusz Obry van Veere, bijgenaamd Doctor Leest, houdt 

zich als schoenmaker niet bij zijn leest. Hij preekt de hel en de verdoemenis voor wie zich 

niet bekeren zal tot de ‘gesuyverde religie’.265 Deze evenementen passen in het programma 

 
In maart 1563 wordt vader Sandelijn als rentmeester-generaal opgevolgd door Philibert van Serooskerke. 
[Jacob vertrekt naar Brabant en volgt zijn vader later op als ambachtsheer van Herenthout, AvR.]   
261 H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568: Een thematische biografie 
(Heerenveen 1997) 149 met een op Rachfall en vooral Woltjer gebaseerde argumentatie. 
262 Citaat van onbekende herkomst, vermoedelijk niet-calvinistisch, wellicht vrij naar de Haagse protestantse 
martelaar ’t Hoen. 
263 Vgl. A. C. Duke, ‘Building heaven in hell’s despite’: The early history of the Reformation in the towns of the 
Low Countries’ in: A.C. Duke, C.A. Tamse, eds., Britain and the Netherlands, VI, ‘Church and State since the 
Reformation’ (Den Haag 1981) 45 n.1. Het totale aantal in de Nederlanden uitgevoerde doodstraffen krachtens 
de plakkaten tegen de ketterij is vóór 1566 ongeveer 1300, waarvan Holland 402, Vlaanderen 264, Brabant 228, 
Friesland 102, Utrecht 31, Zeeland 23. Geciteerd door H.F.K. van Nierop, o.c. 237 n.7. Zie ook A.C. Duke, ‘The 
“Inquisition” and the Repression of Religious Dissident in the Habsburg Netherlands 1521-1566’ in: A. C. Duke, 
Dissident Identities in the Early Modern Low Countries (Farnham 2009) 99-118, aldaar 4, welke de schatting  
bevestigt van 1300 executies in de periode 1520-1566 .   
264 C. Rooze-Stouthamer, ‘Beeldenstorm in het graafschap Zeeland (augustus 1566)’ Bulletin Stichting oude 
Zeeuwse kerken, 76 (april 2017) releveert het bestaan van gereformeerde gemeenten te Middelburg, 
Vlissingen, Zierikzee, Tholen en Sint-Maartensdijk in 1566. Blijkens eerdere vermeldingen van georganiseerde 
gemeenten alleen in Middelburg, Vlissingen en Veere, zijn die van Zierikzee, Tholen en Sint-Maartensdijk hetzij 
van recenter datum, hetzij langer onzichtbaar gebleven, dan wel in het eerder vermelde overzicht achterwege 
gelaten omdat laatstgenoemde drie plaatsen ten Noorden van de rivieren liggen (i.c. Beoosten Schelde).  
265 Adriaen Obry [uit Aubry-du-Hainault bij Valencijn?] alias Obrys, Obrij, Adrianus Ubrius, BWN, D14 (1867) 
met verw. J. Marcus, Sententiën en Indagingen van den Hertog van Alba […] (Amsterdam 1735) 233 en andere 
18e-eeuwse auteurs.  In 1570 op last van Alva verbannen uit Middelburg onder confiscatie van zijn goederen; 



76  

van een Antwerpse synodale organisatie die de bevordering van 'buytendiensten' ten doel 

heeft. Een zendingsgenootschap avant la lettre, waarmee Boreel al langer contacten 

onderhoudt.266 De hagepreek bij Dishoek wordt een succes, als massabijeenkomst van een 

omvang zoals er nog geen geweest is in Zeeland. Honderden Walcherse stedelingen en 

dorpelingen komen opdagen, misschien wel duizend. Rentmeester-generaal Philibert van 

Serooskerke had er lucht van gekregen en zijn plaatsvervanger Jan Turck met enkele 

'knechten' op het Slobberduin afgestuurd om een eind te maken aan de ongeoorloofde 

bijeenkomst, maar toen waren de ketters al aan het opbreken. Philibert verdenkt graissier 

Pieter Boreel ervan 'aelmoesenier' van de ‘sectarische’ kerkeraad van Middelburg te zijn, 

heeft hij verklaard, en zit er dus niet ver naast. In Brussel wordt geschokt gereageerd op 

Philiberts melding van deze eerste hagepreek in Zeeland.267 Op het Vlaamse platteland weet 

men al niet beter, maar dat de sectarische predikanten nu ook de oversteek wagen, komt als 

een verrassing. Een hagepreek ‘ten Briggendamme’ is het volgende project van het 

Antwerpse genootschap. Er komen 1500 à 2000 toehoorders op af, vooral uit Middelburg. 

Het is maar een half uur gaans buiten de wallen. Maar het dorpje Brigdamme is ook nét 

buiten de jurisdictie van de Zeeuwse hoofdstad. ‘Deswege’ zijn de Middelburgse magistraten 

helaas en tot hun oprechte spijt niet bevoegd gevolg te geven aan Van Serooskerke’s verzoek 

de bijeenkomst met geweld te verhinderen. Een verstandige beschikking van het – met de 

reformatie sympathiserende – stadsbestuur, zoals blijkt. De organisatoren van deze tweede 

hagepreek, onder wie weer het duo Haeck en Boreel, hebben namelijk gewapende 

wachtposten uitgezet. Ook een deel van de toehoorders heeft zich van wapens voorzien. Een 

confrontatie zou ongetwijfeld doden en gewonden hebben gekost. 

 

Philibert houdt zich nauwkeurig aan de instructies van de landvoogdes. Margaretha van 

Parma had hem bij brief van 9 april 1566 – vier dagen na de aanbieding van het Smeekschrift 

der Edelen – op het hart gedrukt terughoudendheid en wijsheid te betrachten inzake de 

 
NNBW, D3 (1914) 925-926 noemt 1568 als Obrius’ verbanningsjaar. Gevlucht naar Norwich, twist met 
Nederduitse gemeente Sandwich over vereniging der beide naturen van Christus, predikant te Maidstone, maar 
bedankt na twee dagen. 1577 in tuchtzaak aldaar voor “botterick, lueghenaer ende lasteraer” gescholden, 
beroepen naar Hondschoote en Loo, 1578 afgevaardigde Vlaanderen naar Nat. Synode Dordtrecht, †1578.   
266 Zie voor  het ‘open gaan’ van de calvinistische en lutherse kerkgenootschappen in Antwerpen tijdens het 
Wonderjaar, lente  1566 – lente 1567: G. Marnef, ‘Multiconfessionalism in a Commercial Metropolis: The Case 
of 16-Century Antwerp’ in: Th.M. Saftley ed., ‘A Companion to Multiconfessionalism in the Early Modern 
World’, Ch.M. Bellito ed., Brill’s Companions to the Christian Tradition (Leiden-Boston 2011) II, 75-77; Idem, 
The Dynamics of Reformed Religious Militancy: The Netherlands, 1566-1585, 52; vgl. Idem, Antwerpen in de tijd 
van de reformatie 1550-1577: ondergronds protestantisme in een handelsmetropool  (Amsterdam-Antwerpen 
1996; dbnl 2007) 100, over ‘mobiele predikanten’ die heen en weer trokken tusen  gemeenten onder het kruis 
en buitenlandse vluchtelingencentra; Ibid., 102 geloofsverspreiding door Antwerpse calvinisten buiten de enge 
grenzen van hun stad. Zie ook, over de vroegste protestantse geloofsgemeenschappen in Antwerpen: R.J. 
Christman, The Dynamics of the Early Reformation in their Reformed Augustinian Context, § 6, ‘Reformation 
Ideas in the Low Countries’ (Amsterdam 2020) 109-133, in het bijzonder 110ev, Antwerpen als ‘Wittenberg aan 
de Schelde’. 
267 J. van Vloten (transcr.), Onderzoek van ‘s Konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche Beroerten 
van 1566 en 1567 naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven door Dr. J. van Vloten (Utrecht 1873; repr. 
in: Stichting de Gihonsbron, Beeldenstorm in Middelburg, Middelburg 2005, versie 2, 2016) Bijlagen, I 
(Hagepreeken),132, Philibert van Serooskerke aan Margaretha van Parma 30 juni 1566, transcript. 
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religie. Ook Philiberts zwager Bruninck van Wijngaerden, rentmeester-generaal Beoosten 

Schelde had zo’n brief gekregen. Bruninck had daarom niets gedaan tegen een hagepreek op 

zondag 7 juli 1566 bij Noordgouwe op het eiland Schouwen. Kennelijk denkt hij dat het wel 

over zal waaien. De vaarafstand tussen de eilanden is trouwens een goed excuus waarom 

Bruninck nog niet kon weten dat landvoogdes Margaretha per brief van 2 juli 1566 bij 

Philibert had aangedrongen om nu toch maar met spoed alle ‘sectarische predicanten’ aan 

te houden. Mocht Philibert toekomstige hagepreken niet kunnen verhinderen, dan moet hij 

van Margaretha waarnemers sturen die later rapport kunnen uitbrengen, op grond waarvan 

tot vervolging kan worden besloten. Dat blijkt geen gemakkelijke opgave te zijn, want 

Philiberts ‘observanten’ worden ontdekt en geïntimideerd. Daarna lukt het hem nauwelijks 

mensen te vinden die dit karweitje willen opknappen. De organisatoren van de hagepreken 

gaan gecoördineerd te werk, want eveneens op 7 juli 1566 komen er in een weiland buiten 

Veere tweeduizend personen bij elkaar, naar schatting door Philibert zelf, en weer voor een 

preek van schoenlapper-predikant Obry, een man ‘nyet konnende lesen noch scrijven, zoe 

men seyde’.268 Philibert heeft de brief van Margaretha dan al binnen, maar acht het toch te 

riskant om de analfabete doctor te laten arresteren. Hij wil geen volkswoede uitlokken. 

Bovendien kan hij      niet op tegen zo’n menigte, die – naar hij hoorde – zich voorzien heeft  

van ‘pistoletz et aultres armes deffensives’.269 Wel worden op gezag van de rentmeester-

generaal arrestaties verricht in Gapinge, waar iemand gelegenheid tot preken had gegeven 

in zijn grote huis. Ook in Koudekerke worden verdachten ingerekend.  

 

Uit de Middelburgse ‘Stads Resolutiën’ van 13 juli 1566 blijkt dat de magistraten de aan hun 

opgedragen afkondiging van de ‘Bloedplakkaten tegen de Hervormden’ niet doen, maar 

besluiten tot opschorting.270 Hoewel er – voorzover bekend – geen publiciteit aan dit besluit 

gegeven werd, is het uitgelekt waardoor de aanhangers van de nieuw gezindte moed vatten. 

Op zondag 9 of 10 augustus komen ze in actie. Het is slecht weer die week, regen en storm. 

Daardoor kan de voorgenomen openluchtdienst geen doorgang vinden, zodat de 

gereformeerde gemeente besluit heimelijk bijeen te komen in de stad. Terwijl Philibert van 

Serooskerke in het sterfhuis van zijn schoonmoeder is, Catharina Sandelijn geb. van de 

Werve, wordt bij zijn eigen woonhuis een bericht bezorgd van ‘mr. Adriaen, de proost’: Een 

‘minister sectaris’ is aan het preken in het nabij gelegen pakhuis De Gouden Leeuw, achter 

 
268 Van Vloten, o.c., 4, verhoor van jonker Tsomme Rollema, baljuw van Middelburg. [Het preken door een 
vermeende analfabeet zoals Obry lijkt overigens tegengesteld aan de bevindingen van een rooms-katholieke 
commentator, beschreven door G. Marnef, ‘The dynamics of Reformed Religious Militancy’ 53, met verw. in 
n.17 naar zijn Antwerp 88, en naar Van Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden I, 1-3, 18-20: “The reformed 
preachers were learned men familiar with the Bible and sacred languages”.] [F. Vanderhaegen ed., M. van 
Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568,  I, 
dagboekmanuscript (Gent 1872; dbnl.2007). 
269 Van Vloten, Onderzoek, Bijlagen, I (Hagepreeken) 143, Philibert van Serooskerke aan Margaretha van 
Parma, 5 juli 1566, transcript. Vervolg: Ibid., 144, Middelburg 9 juli 1566.  
270 Tegenwoordige Staat, IX, 154. De auteur van hfdst. 4, ds. Johannes Plevier, schrijft dat de magistraten de 
afkondiging niet durven doen. [Uit angst voor ongeregeldheden? Daartegenover kan men stellen dat het juist 
van durf getuigt de afkondiging van de plakkaten op te schorten. Tevens wellicht een blijk van sympathie met 
de gereformeerden.] 
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het huis van de eigenaar Jacop Janszn ‘toegenaemd’ van der Meersche, de schoonzoon van 

Pieter Haeck! Dat kan Philibert natuurlijk niet door de vingers zien. In overleg met zijn eigen 

schoonvader en ‘mr. Adriaen, proost’ ontbiedt Philibert de twee burgemeesters van de stad. 

Ze komen meteen, met tien schepenen en de pensionaris. Philibert heeft deze delegatie 

samen met mr. Adriaen op de hoogte gesteld en haar aangeraden ‘by alle middelen ende 

spetter [...] de [...] vergaderinge te turberen ende beletten, twelck zy, met assistentie van de 

bailliu ende andere van der weth ende rade van de voors. stede, alzulcx gedaen hebben.’271 

In de week die volgt op de sectarische preek in het Middelburgse pakhuis, verneemt Philibert 

vlak voor de jaarmarkt van Goes ‘dat de sectarissen dreychden aldair oock te comen preken’. 

Samen met ‘den Heere van zeroiskercke zijnen vader’ reist Philibert naar Goes ‘omme by alle 

middelen te beletten dat binnen der Goes, noch ten platten lande van Zuytbevelandt gheen 

preekinge oft vergaderinge ghebeuren en zoude.’ Het verhinderen van de bijeenkomsten is 

volgens Philbert goed gelukt, mede dankzij zijn vader. De gepensioneerde burggraaf 

Jeronimus van Serooskerke heeft blijkbaar nog steeds moreel gezag. Na orde op zaken 

gesteld te hebben, reizen vader Jeronimus en zoon Philibert terug naar Middelburg. Jan 

Turck blijft in Goes achter om een oogje in het zeil te houden. Naar aanleiding van de 

hagepreken in juli had Philibert zich rechtstreeks tot de landvoogdes gericht. Over de recente 

troebelen in Middelburg rapporteert Philibert echter aan de stadhouder, op 11 augustus 

1566, vermoedelijk als vervolg op een eerder rapport van een of enkele dagen eerder.272 

Blijkbaar respecteert Philibert nog (of weer) de ambtelijke hiërarchie. In zijn hoedanigheid 

van rentmeester-generaal tevens opperbaljuw informeert hij Oranje hoe “ung de ces 

ministres” aan het preken was in verscheidene woningen en in een pakhuis te Middelburg, 

waar zich een grote menigte verzameld had. Dit had tot  algemene verontwaardiging geleid. 

Het rapport gaat verder met een opsomming van de maatregelen die Philibert zelf getroffen 

heeft en van hetgeen de Middelburgse magistraat gedaan heeft om het kwaad te keren. Men 

heeft met gewapend machtsvertoon kunnen voorkomen dat de agitatie zou overslaan naar 

elders. Oranje stuurt drie dagen later vanuit Antwerpen een copie van Philiberts rapport naar 

landvoogdes Margaretha, met een begeleidend schrijven waarin een toelichting op de 

incidenten die de “recepveur de Bewesterschelt” hem heeft kenbaar gemaakt.273 Het 

bijzondere van deze handeling is dat de prins daar tijd voor kon vinden. Oranje verbleef in 

die enerverende dagen te Antwerpen om van daaruit contacten te onderhouden met 

 
271 Proost, provoost, prévôt, kan zowel een kerkelijke- als een wereldlijke overheidsfunctie zijn, n.l. voorzitter 
van een R.K. kerkbestuur óf (ongeveer) officier van justitie. Gezien zijn hoedanigheid van mr. en zijn optreden 
tijdens de Middelburgse troebelen behoort Adriaen wellicht tot laatstbedoelde categorie. ‘Adriaen de Proost’ 
wordt elders vermeld als stadssecretaris van Middelburg, tevens ‘raad en auditeur van de graaf van Buren’ i.c. 
Filips-Willem van Nassau heer van St. Maartensdijk, oudste zoon van Willem van Oranje. Eerder in 1566 – dus 
niet tijdens deze ‘beroerten’ – was Adriaen de Proost burgemeester. Ongetwijfeld dezelfde persoon, die (of: 
wiens ascendent) van een eerder beroep zijn geslachtsnaam heeft gemaakt. Zie ook ‘Namen van 
Nieuwgezinden in Middelburg’, bijlage bij Rooze-Stouthamer, ‘Hervorming in Zeeland Ca.1520-1572’ 
overgenomen in: Stichting de Gihonsbron, Beeldenstorm in Middelburg (Middelburg 2005; versie 2, 2016) 231. 
272 Resources Huygens / KNAW, Briefwisseling van Willem van Oranje, nr.7194, 14-8-1566, Philibert van 
Serooskerke aan Oranje. Bron: ARA, Aud. 90, f.117 r-v. 
273 Ibid., nr.7196, 14-8-1566, Oranje aan Margaretha van Parma, met copie bericht Philibert van Serooskerke 
aan Oranje, nr.7194. Bron: ARA, Aud. 90, f. 126  r. 
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Lodewijk van Nassau en de complotterende edelen, die een antwoord van de landvoogdes 

verwachtten op de door hen gestelde eisen. De prins is in dubio of meegegaan zal worden 

met de voorstellen van de ‘calvinisten’.274 Tevens dreigde er militair ingrijpen door Lodewijk 

c.s., want er waren geruchten over troepenwervingen. En wellicht zou Oranje moeten 

beslissen om tot actie over te gaan, of eerst een beroep te doen op Franse hulp, wat dan zou 

betekenen dat hij in zee ging met de ‘calvinisten’. Hij had er in de nacht van 1 augustus al 

nachtmerries van gekregen, schreef hij aan zijn broer.275  

 

Walcheren is een eiland, maar toch niet geïsoleerd. Middelburg is in continentaal Noord-

West Europa de belangrijkste stapelplaats van Franse wijnen, zowel uit de Bordeaux als van 

de Loire. Ook Arnemuiden, Veere en Vlissingen onderhouden contacten met havensteden in 

Frankrijk.  Radicale iconoclastes in de steden Rouaan en La Rochelle gaven daar vijftien jaar 

geleden al de toon aan.276 ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’ en ‘Gij zult u voor die niet 

buigen’, hebben zij gelezen in het Tweede Gebod.277 Dus worden de heiligenbeelden daar 

uit de kerken verwijderd. De beweging gaat heel Frankrijk door tot Marseille. Het is de 

kooplieden in de Walcherse steden niet ontgaan. Eind juli 1566 wakkert de storm aan in het 

Noord-Franse grensgebied Picardië. De beeldenstormers in Frankrijk vinden navolging bij 

geestverwanten in Artesië en Waals Vlaanderen.278 Dan gaat het snel. De ‘breeckers’ 

overrompelen op 10 augustus 1566 het Sint-Laurentiusklooster bij Steenvoorde, in de 

Vlaamse Westhoek. Een paar dagen later was dit nieuws al in Middelburg bekend, kort na 

de eerste godsdienstoefening door de gereformeerden binnen de stad, een historisch 

belangrijk evenement. Hoewel die pakhuisdienst ‘geturbeerd’ werd, smaakt hij naar meer.279 

Het is dan nog volop zomer, maar de herfst komt er aan weet het consistorie, en daarna de 

winter. Het weer zal te guur worden voor buitendiensten. Daar moet over nagedacht 

worden. In Veere heeft het stadsbestuur de gereformeerden de gasthuiskapel toegewezen, 

net buiten de poort. De in de havenstad gevestigde Schotse kooplieden hadden die kapel al 

in 1559/1560 ontdaan van idols. Ook in enkele andere Veerse kerken waren sindsdien de 

‘afgodsbeelden’ stilletjes verwijderd. In Middelburg moet zoiets toch ook mogelijk zijn, in 

alle rust? De gereformeerde voormannen op Walcheren beraden zich. Veel tijd is hun echter 

niet vergund. Als een zuidwester zal de storm verder razen door Vlaanderen, dorp na dorp, 

stad na stad. Na tien dagen slaat de storm over naar Brabant en is de stad Antwerpen aan 

 
274 H. Klink, o.c., 227-228; zie ook hierna § ‘Verbond der edelen’ en Bijlage 3 (11), (14) en 17. 
275 Ibid., met citaat van Oranje’s droom en andere verwijzingen naar zijn brieven aan Lodewijk van Nassau. 
276 A. Besançon, L’image interdite: une histoire intellectuelle de l’iconoclasme (Parijs 1994); S. Deyon, A. Lottin, 
Les ‘casseurs’ de l’été 1566: iconoclasme dans le Nord (Parijs 1981); H. Kaptein, De Beeldenstorm (Hilversum 
2002); J.J. Scheerder, De Beeldenstorm (Haarlem 1974, 2e druk; 1978 heruitgave Middelburg 2008); H. Klink, 
o.c., 227, met verw. naar Groen van Prinsterer, II, 197, Oranje aan Lodewijk van Nassau 1 aug.1566, citaat 
droom, en verw. naar Rachfall. 
277 Deut. 5 : 8 en 9. 
278 Scheerder, De Beeldenstorm 9 legt niet het verband met de eerdere iconoclastische bewegingen in 
Frankrijk. Hij laat de storm beginnen op 10 augustus 1566 te Steenvoorde. [Vandaar breidt de storm zich 
inderdaad uit naar Artois zoals Scheerder stelt, en niet andersom. Dit gegeven elimineert echter niet de 
voorgeschiedenis in de toenmalige grensstreek d.w.z. de eerdere Noordwaartse beïnvloeding, AvR.] 
279 Rooze-Stouthamer, ‘Beeldenstorm in het graafschap Zeeland’, Bulletin oude Zeeuwse kerken 76 (2017) 11-
16. 
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de beurt. ‘Alle kerken, kapellen en godshuizen geheel ontdaan [van hun interieur]. Niets 

daarbinnen heel gelaten, maar alles gebroken en vernield; en dat op een wijs en door zo 

weinig lieden dat het verwonderlijk is om te horen’ rapporteert een geschokte Engelse 

koopman op 20 augustus 1566.280  

 

De Middelburgse notabelen Boreel en Haeck hadden bedoeld de voorgenomen 'suyvering 

der kercken' in hun stad ordelijk te leiden, met inschakeling van betaalde Middelburgse 

metselaars en timmerlieden. Als beroepskrachten zouden deze gildebroeders het werk 

immers  netjes en beheerst kunnen uitvoeren. Altaren eruit, houten avondmaaltafels erin, 

alle voorwerpen van idolatrie verwijderen. Voorop staat dat geweldpleging tegen 

geestelijken ontoelaatbaar is. De door het tweetal voorgenomen acties waren 

doorgesproken met een hervormingsgezinde pastoor. Deskundige schoolmeesters zouden 

tijdig aanwijzen welke muurschilderingen mochten blijven ter onderwijzing van analfabeten. 

Mits de aureolen weggekalkt werden, uiteraard. Bewerkte kerkbanken en gesneden beelden 

moesten bewaard blijven door de diaconie, als brandhout voor de armen. In Veere werden 

al houten beelden bij de mensen thuis opgehaald; zij kregen er per stuk een gulden voor, 

zowat het dagloon van een geschoold werkman. Zo ver wil het Middelburgse consistorie niet 

gaan. Boreel had de geldigheid van het achtste gebod onderstreept: ‘Ghij en sult niet 

steelen’. Kostbaarheden moest men inleveren. Mariakroontjes zouden omgesmolten 

worden onder zijn persoonlijke contrôle. De kerken zouden de opbrengst gerestitueerd 

krijgen door het goudsmedengilde, ten gunste van de diaconie. Het is wat anders gegaan, 

want veel kostbaarheden waren daags vóór de Middelburgse beeldenstorm in bewaring 

gegeven aan baljuw Tjomme Rollema.281 Volgens de instructies van Boreel mocht men 

grafzerken niet stukslaan. Het is inderdaad gelukt enkele grafmonumenten van historisch 

belang in veiligheid te brengen, waaronder dat van graaf Willem II Roomskoning in de 

Abdijkerk.282 Bisschop de Castro had met succes de twee burgemeesters gevraagd in 

onderhandeling te treden met de gereformeerde gemeente om dit monument te sparen. 

Het handboogschuttersgilde en de biertappers waren getipt dat er gebroken zou gaan 

 
280 Citaat Sir Richard Clough, 20 aug. 1566. Vert. in: G. Mak, R. van Stipriaan, Ooggetuigen van de 
Wereldgeschiedenis, (13e druk; Amsterdam 2002) 80. Overigens verwarren laatstgenoemde auteurs het 
Vlaamse stadje Steenvoorde (nu Frankrijk, Dép. Nord) met Steenbergen in Brabant: “Op 10 augustus 1566 werd 
het klooster van Sint-Laurentius bij het Vlaamse Steenbergen door calvinisten bestormd”. Zie voor het citaat 
van Clough in moderne Engelse spelling: A. Spicer, Calvinist churches in early modern Europe (Manchester 2007) 
109. 
281 Met deze inbewaringgeving werd voldaan aan de volgens Scheerder, De Beeldenstorm 36 voorafgaande 
proclamatie waarbij verboden werd goud, zilver en kleinodiën te ontvreemden. Deze moest men ‘brengen en 
laten onder de justitie’. Anders dan Scheerder vermeldt, was dit echter geen proclamatie d.w.z. afkondiging 
van overheidswege, maar de instructie die scriba Boreel gegeven heeft aan de georganiseerde (deels 
ingehuurde) brekers op de vooravond van  het breken. Dit blijkt uit een ambtsedige verklaring van baljuw 
Rollema. Daarin heeft Rollema tevens bevestigd dat de kostbaarheden ongeschonden gerestitueerd zijn. Zie 
hierna, § ’Gerechtelijk onderzoek’. 
282 Rooze-Stouthamer, ‘Beeldenstorm in het graafschap Zeeland’ 16, met verw. naar P.A. Henderikx, ‘De 
graven en grafmonumenten van graaf/roomskoning Willem II en Floris de Voogd in het koor van de Abdijkerk 
te Middelburg’ in: Archief van het Kon. Zeeuws Genootschap van Wetenschappen (2014) 45-63. Zie ook: E.H.P. 
Cordfunke, Willem II graaf van Holland en Roomskoning: Een zoektocht naar het koningsgraf in Middelburg 
(Zutphen 2013).  
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worden, en hadden tijdig hun altaarstukken, gildeborden, vaandels, zilver en andere 

attributen uit de Sint Maartens- of Westmonsterkerk gehaald. Zou het Boreel geweest zijn, 

deken van het goudsmedengilde en zakelijk succesvol makelaar in bieren, die de 

gildebroeders gewaarschuwd heeft? Ook uit de Sint-Pieterskathedraal of Noordmonster 

waren de gildestukken tijdig verwijderd en bij enkele broeders thuis in bewaring gesteld. 

Hier en in de Abdijkerk was het schippersgilde aan het werk gegaan, samen met de smeden 

van het gilde van Sint Elooy. Maar al gauw dreigden hun professionele werkzaamheden over 

te gaan in vernieling door buitenstaanders. Een opdringerige menigte van vijf- à zeshonderd 

mensen – waaronder vreemdelingen – was ’s middags samengestroomd voor de Abdij om 

te kijken wat er te doen is. De gemoederen lopen zo hoog op dat er klappen vallen tussen 

voor- en tegenstanders van de kerkenzuivering. Rentmeester-generaal Philibert van 

Serooskerke wordt erbij geroepen door de ordebewaarders, in de avond van woensdag 21 

augustus. Samen met burgemeester Adriaen Jacobsz Joosten en de andere burgemeester 

alsmede schepen Jan Jansz de Hiniosa (van Spaanse komaf) spreekt Philibert de opgewonden 

mensenmassa toe. Hij maant tot kalmte, wederzijds respect en eerbiediging van de gewijde 

locatie. Met welgekozen woorden en beloften lukt het de orde te herstellen. De kostbare 

altaartafel in de Abdij blijft gespaard.283 Alle nieuwsgierigen worden weggestuurd uit de drie 

kerken, waarna de schade kan worden opgemaakt. In de Sint-Maartenskerk stond bij het 

altaar van het biertappersgilde een beeld van Christus rijdende op een ezel. Enkele casseurs 

hadden het naar buiten gesleept en daar stukgeslagen. De jaarlijkse ommegang zal het 

voortaan zonder het daar steeds rondgedragen beeld moeten doen. De overige schade valt 

mee, is het goede nieuws. Het slechte nieuws moet nog komen.  

 

Daags na de confrontatie en het ordeherstel in Middelburg komt de stad toch in het oog van 

de storm te liggen, in de namiddag van donderdag 22 augustus 1566, twee dagen na 

Antwerpen. Het lukt de weldenkende Middelburgse kooplieden en regenten niet de 

volksbeweging naar hun hand te zetten.284 De gereformeerde kerkeraad doet een poging de 

gemoederen te bedaren, door het stadsbestuur te vragen hem één kerk binnen Middelburg 

 
283 Scheerder, o.c., 35-36. 
284 Het ‘breecken’ was in Middelburg geïnitieerd door welvarende Vlaamse immigranten zoals Boreel en 
andere (voormalige) vroedschapsleden, zelfs door enkele justitiële ambtsdragers, onder auspiciën van het 
clandestiene consistorie. Het initiatief maakte een volksbeweging los die door deze gereformeerde 
stadsnotabelen niet in de hand gehouden kon worden. Anders dan in Zeeland, werd in Holland de 
beeldenstorm in veel plaatsen aangewakkerd door edellieden, vaak  [jonge] verwanten van de ambachtsheer. 
Vgl. Van Nierop o.c. 165. [Te Wassenaar bijv. Herpert van Raephorst uit de tak Duivenvoorde van het geslacht 
Wassenaer, en zijn neef Gerrit van Assendelft. De gebroken altaren werden door hun oom Albert van Raephorst 
“die voor priester geleerd had” op diens kosten hersteld. Albert werd later gereformeerd; in het Hollandse 
rivierengebied organiseren vader en zoons Van Boetzelaer het breken, in het Utrechtse Willem van Zuylen van 
Nyevelt.] Zie ook Van Nierop, ‘The Nobility and the Revolt of the Netherlands: Between Church and King, and 
Protestantism and Privileges’ in: Ph. Benedict e.a. eds., Reformation, Revolt and Civil War in France and the 
Netherlands 1555-1585 (Amsterdam 1999) 83-98, aldaar 90-91 “fervent supporters of calvinism” in de 
geslachten Boetzelaer, Bronckhorst, Hoogstraten en Pallandt, vaak onder invloed van bijv. uit het Duitse 
Rijnland afkomstige echtgenotes of in één geval iemands ‘femme putaine’ [nomina sunt odiosa. De vermelding 
dat Floris van Pallandt graaf van Culemborg een zoon is van Antonie van Hoogstraten en echtgenote Elisabeth 
von Manderscheidt zal wel op een vergissing berusten (van Van Nierop, niet van mevrouw van Hoogstraten).]  
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te gunnen, om daar op 24 augustus te mogen prediken in de nieuwe religie. Dan zullen de 

andere kerken met rust gelaten worden. Het bestuur weigert niet rechtstreeks maar 

beweegt de gereformeerden ‘met Beden en Smeekinge aan de Predicanten gedaan’ hun 

verzoek in te trekken. De beoogde uitlaatklep komt er dus niet en het ‘breecken’ begint.285 

Luttele uren later is het gedaan. In de Abdijkerk, drie parochiekerken, vijf stadskloosters en 

het Begijnhof zijn alle beelden ‘afgeworpen’. De sacramentshuizen zijn vernield en de 

doopvonten stukgeslagen.286 De Middelburger predikant Gelein Jansz de Hoorne zal later 

betogen, samen met zijn voltallige kerkeraad en ten overstaan van de Wet en de Raad van 

Middelburg, dat de beelden uit de kerken gegooid zijn buiten de schuld der gereformeerden. 

Het lijkt een verkapt verwijt aan het stadsbestuur hetwelk het breken had kunnen 

voorkomen. Zelf vindt de predikant dat de schuldigen aan de beeldenstorm gestraft behoren 

te worden als verstoorders van de ‘Gemeene Ruste’. Deze opstelling is bijzonder, aangezien 

De Hoorne in Vlissingen (waar hij eveneens stond als predikant) zelf leiding gegeven had aan 

het beeldenbreken in de Sint-Jacobskerk, teneinde deze toe te bereiden voor de 

gereformeerde eredienst.287 Maar in Vlissingen was het er inderdaad rustiger aan toe gegaan 

dan in Middelburg. De Hoorne kon in Middelburg overigens vrijuit spreken zonder geldelijke 

angst zijn betrekking te verliezen. Om de gereformeerde gemeente niet tot last te zijn 

voorzag hij in zijn onderhoud door schoenmaken, evenals zijn Veerse kompaan Obry, dus 

was De Hoorne financieel onafhankelijk. Hoe rechtschapen De Hoorne is, blijkt wel uit zijn 

verklaring dat hij hoogstpersoonlijk heeft ingegrepen om het breken in de 

Noordmonsterkerk te stoppen, toen het stadsbestuur hem dat gevraagd had.288 De 

Middelburgse magistraat besluit ondanks dit requisitoir af te zien van bestraffing van de 

schuldigen, hoogstwaarschijnlijk uit angst voor nog meer rellen maar wellicht toch uit 

verholen sympathie met de brekers. Zelfs worden eenentwintig gevangenen publiekelijk 

losgelaten die eerder waren vastgezet terzake van de godsdienst.289 Dit heeft de schijn van 

coulance, maar in wezen werd de vrijlating afgedwongen door een menigte van honderden 

bewapende Middelburgers die hun geloofsgenoten kwamen bevrijden uit het 

Gravensteen.290 Na hun acties in Middelburg, waren de brekers in Arnemuiden te keer 

gegaan, geholpen door inwoners van het kuststadje. In de havenstad Vlissingen had het 

 
285 Tegenwoordige Staat, IX, 154. 
286  Scheerder, o.c., 36. 
287 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 31. 
288 In tal van plaatsen in Holland en Gelderland namen juist de predikanten de leiding bij het breken. Dat de 
Middelburgse predikant De Hoorne de beeldenstorm aldaar veroordeelt is opmerkelijk, maar in lijn met de 
uitspraken van gereformeerde leiders in binnen- en buitenland zoals Guido de Brès, Franciscus Junius en Jean 
Taffin vermeld door G. Marnef, ‘The Dynamics of Reformed Religious Militancy’ 55-56; P.J. Meertens, 
‘Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en eerste helft der zeventiende eeuw’ in: Verhandelingen der 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, XL VIII (Amsterdam 1943, 
ontdaan van haar predicaat Koninklijk) 158: De Hoorne was al in 1559, het jaar van opstelling van de 
Nederlandse Confessie door Guido de Brès, een bekende predikant die in de vroege Middelburgse gemeente 
preekte voor een gehoor van twee- à driehonderd  hervormingsgezinden, onder wie vermoedelijk nog veel 
luthersen en doopsgezinden. 
289 Tegenwoordige Staat, IX, 154 met verw. Registen Raade der Stad Middelburg 18 okt.1566 en Bor, Ned. 
Hist.I.D., 90.  
290 Rooze-Stouthamer, Beeldenstorm in het graafschap Zeeland, ‘Besluit’. 
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clandestiene maar openlijk getolereerde gereformeerde consistorie de kerkenzuivering 

voorbereid. Kort na 22 augustus werden de kerkgebouwen er bestormd, in aanwezigheid 

van de plaatselijke predikant.291 Echter zonder succes want de brekers kregen de 

gebarricadeerde kerkdeuren niet los. Onverrichterzake verspreidden ze zich vanuit 

Vlissingen over het eiland. Het stadsbestuur van Veere had bekend gemaakt de al te 

uitbundige misviering in de kerken te verbieden, ongetwijfeld met als ongepubliceerd motief 

dat deze de fanaten van het Tweede Gebod zou kunnen provoceren. Van binnenuit was er 

geen gevaar voor ongeregeldheden, en op wat van buiten kwam, was de stad voorbereid. 

De poorten bleven gesloten, zodat de storm geweerd werd. De brekers trokken daarom op 

naar de dorpen, waarvan er slechts enkele aan de extatische vernielzucht ontkwamen. De 

twee kerken van Serooskerke en het klooster Soetendaele werden leeggehaald. Het dorp 

Aagtekerke telde eveneens een klooster, waar weinig meer van overbleef. Lindebomen met 

een crucifix gingen in vlammen op evenals de ‘capellekes’ langs de polderwegen. Ook 

Popkensburg ontkwam niet aan de vernielingen.292 Dit is vast en zeker te wijten aan 

rondreizende beroeps-beeldenstormers uit Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, het Duitse 

Rijnland of nog verder weg. Echte Zeeuwen treft geen blaam, weet men elkaar wijs te maken.  

 

Margaretha van Parma reageert onmiddellijk, daags na het losbreken van de Middelburgse 

beeldenstorm. Zij trekt het verbod in tot het houden van hagepreken. Met deze ‘soeticheydt’ 

hoopt de landvoogdes de storm te keren.293 Een blijk van tolerantie van de geboren Vlaamse, 

maar te laat om effect te hebben. 294 Het gereformeerde kerkvolk laat zich niet meer het bos 

in sturen, noch de velden en de duinen in. Zeker niet in de nattigheid van het najaar. Daarom 

doen ‘die van de Consistorie der nieuwe Religie’ op 7 september 1566 een tweede verzoek 

aan de Middelburgse stadsregering om in een kerk of in het Gasthuis te mogen preken. De 

magistraten gaan er niet op in, maar vragen de gereformeerden of ze zo vriendelijk willen 

zijn de voorgenomen prediking buiten de stad te organiseren, bijvoorbeeld in een schuur of 

in een pakhuis voor de Zuiddam Poort. De stadsregering zal een geschikte locatie aanwijzen. 

Zo kan een confrontatie vermeden worden. De komende zondag zal de ene burgemeester 

dus meegaan naar buiten ter bescherming van de gereformeerden door zijn ‘lyfschutten’, 

terwijl de andere burgemeester met zijn mannen in de stad blijft  ter beveiliging van de 

priesters die ‘misse doen’ in de kerken. Ieder het zijne.295 Kort daarna gaat het Middelburgse 

stadsbestuur nog verder. Het verbiedt de gebruikelijke straatprocessies op heiligendagen, 

omdat de gereformeerden daar aanstoot aan kunnen nemen waardoor weer rellen zouden 

 
291 Scheerder, o.c., 36. Anders, namelijk stelliger: Rooze-Stouthamer, De opmaat, 31: predikant Geleins 
d’Hoorne had in Vlissingen zelf de leiding. [Dit is opmerkelijk in het licht van zijn eerdere veroordeling van het 
‘breecken’ in Middelburg.] 
292 Ibid. 
293 Zie over de door Margaretha van Parma en Filips II getroffen maatregelen tijdens en onmiddellijk na de 
beeldenstorm in de Zuidwestelijke provinciën: V. Soen, ‘The Beeldenstorm and the Spanish Habsburg Response 
(1566-1570) – De Beeldenstorm en het Spaans-Habsburgse antwoord (1566-1570)’ BMGN – Low Countries 
Historical Review 131-1 (2016) 100-105, aldaar 100 n.1 verwijzingen o.a. naar Ch.R. Steen, Margaret of Parma: 
A Life  (Boston-Leiden 2013) 176-177. 
294 Zie voor de plakaten en ‘lettres patentes’ na de beeldenstorm V. Soen, o.c., 108-110. 
295 Tegenwoordige Staat, IX, 155 met verw. Registen Raad Middelburg 7 sept. 1566. 
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ontstaan. Relieken en heiligenbeelden mogen voortaan alleen nog binnen de kerken 

zichtbaar zijn en uitsluitend achter de pilaren worden rondgedragen. Bisschop De Castro 

protesteert, maar de magistraten leggen zijn bezwaar ter zijde.296 En alweer besluit de 

stadsregering tot uitstel van de afkondiging der plakkaten tegen de gereformeerden en hun 

predikanten, ‘om nieuwe Beroerten te voorkomen’. Deze resolutie van 17 november 1566 

brengt eindelijk rust in de stad. Maar lang zal de ‘Voorspoed der Hervormden’ in Middelburg 

niet duren.297 

 

 

Gematigdheid in Goes 

Aan Goes en de andere plaatsen op Zuid-Beveland waren de hagepreken, beeldenstorm en 

ander troebelen grotendeels voorbijgegaan. Maar op 7 september 1566 komen zes mannen 

aan in Goes, vanuit Middelburg. Het gerucht gaat dat zij predikanten zijn, waarop de 

stadsregering hen ontbiedt. Zij vertellen eerlijk wie zij zijn, met naam en toenaam. Volgens 

hun verklaring zijn ze gestuurd door de ‘Hervormde Kerke’ van Middelburg, op verzoek van 

enkele inwoners van Goes van wie zij echter geen namen noemen. Deze hebben hun 

gevraagd het oprechte Woord Gods te prediken in Goes ‘en uit te roeien het venyn, ‘t geen 

door een’ Wederdooper hier te Lande gezaaid was.’298 Ze zouden graag onder de windmolen 

willen preken, of op het nieuwe bolwerk. De stadsregering houdt hun het verdrag voor, 

waarbij de landvoogdes de Verbondsedelen heeft toegezegd dat – voor de looptijd van het 

verdrag – gepreekt mag worden op die plaatsen waar het voorheen ook al gebeurde, maar 

elders niet.299 Aangezien er in Goes geen eerdere predikaties geweest zijn, wordt deze ook 

nu niet toegelaten, beslist het stadsbestuur. Na lang heen en weer gepraat, krijgen de 

predikanten te horen dat, mochten ze buiten de stad willen preken, zij dit dan maar zelf 

moeten verantwoorden bij de landvoogdes en bij de prins. De magistraten wassen hun 

handen in onschuld. De hierop volgende weken wordt er volop gepreekt in de nieuwe religie, 

eerst op een stuk zaailand (Matth.13:3-9), en daarna nog drie of vier maal op 

heiligendagen(!) onder de oliemolen aan de weg naar ‘s Heer Heinskinderen. Maar niet in de 

stad. Het stadsbestuur van Goes maakt van het gebeurde een verslag en laat dat door de 

stadsbode bezorgen aan de rentmeester-generaal, te zijnen kantore in Middelburg. Philibert 

van Serooskerke sommeert de Goese stadsbode onverwijld het verslag te bezorgen bij de 

landvoogdes in Brussel, voorzien van zijn aantekeningen in de marge. De reis- en 

verblijfkosten zullen voor rekening zijn van Goes, bepaalt Philibert. Hoe landvoogdes 

Margaretha gereageerd heeft, is onbekend gebleven, maar de stadsbestuurders 

verontschuldigen zich allerminst voor hun gedrag. Ze hebben zich precies aan het verdrag 

van de landvoogdes gehouden, door geen predikatie binnen Goes toe te staan, rapporteren 

 
296 Ibid., met verw. Reg. Raad Middelburg 11 okt. 1566. 
297 Ibid., met verw. Boxhorn ID, 196, en J. Marcus, Sententiën, 62,209. 
298 Van de Spiegel, Satisfactie van Goes, 255. 
299 Het is opmerkelijk dat dit verdrag tussen landvoogdes en edelen, het zogenoemde Accoord van 
Margaretha, geacht werd tevens werking te hebben ten aanzien van de rechtsverhouding tussen een stad en 
individuele predikers.  Zie voor extensieve interpretatie in het gewest Zeeland: Te Water, o.c., I, 424ev. 
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zij zelfbewust aan Philibert in diens hoedanigheid van Raad des Konings. Overigens zijn de 

predikanten spoedig vertrokken omdat ze weinig aanhang kregen bij de oliemolen, en om 

het misnoegen van de overheid. Ondertussen hadden ze de brutaliteit de stad en haar vrome 

rooms-katholieke inwoners het verwijt te maken dat deze ‘niet stonden naar de kennisse 

van het opregte Woord Gods’.300 Dit incident is gelukkig goed afgelopen, zowel voor het 

stadsbestuur van Goes als voor de predikanten, en vooral voor Philibert. De tolerantie voor 

gereformeerde predikanten is hier in het algemeen groter dan die voor de Wederdopers. 

Het dorp Heinkenszand is centraal gelegen op Zuid-Beveland, niet ver van Goes. Hier had 

zich een doperse kring gevormd, waar het Woord verkondigd wordt door voorgangers van 

buiten. Philibert maakt zich er zodanige zorgen over, dat hij Heinkenszand en het polderdorp 

Nisse vereert met een vijfdaags bezoek. De doperse bijeenkomsten hadden niets om het lijf, 

wordt hem op de mouw gespeld door de pastoor. Het is de vraag of die subtiele mededeling 

goed begrepen is. De Heinkenszandse dorpspastoor heeft er alle belang bij de zaken niet te 

ernstig voor te stellen, aangezien de parochianen zijn kerk verlaten hadden wegens ‘un grand 

scandale du commun peuple’, zoals Philibert noteert in zijn desbetreffende rapport aan 

Margaretha van Parma. Overigens heeft hij de landvoogdes niet precies verteld hoe de vork 

in de steel zat.301 De gewraakte pastoor krijgt een waarschuwing en belooft dat zal hij het 

nooit meer zal doen. Zowel bij de rentmeester-generaal als bij zijn informanten kan men dus 

een zekere neiging tot bagatellisering van de feiten bespeuren. Zo meldt Philibert de 

landvoogdes een bewonderenswaardige ‘tranquillité et observance de la foy catholique’ in 

zijn ambtsgebied, terwijl het in die tijd toch aardig rommelt.302 Jan Turck moet om de 

haverklap optreden teneinde de deelnemers aan doperse bijeenkomsten uit elkaar te jagen. 

Met Pasen 1567 komt Philibert net te laat om de dopers geworden pastoor van Nisse in 

hechtenis te laten nemen. Ook de hervormingsgezinde pastoor van ’s Heer Heinskinderen 

(Hendrikskinderen), het al eerder genoemde dorp onder de rook van Goes, ontspringt de 

dans.303 Ze delen zomaar de hostie uit, zonder ‘misse te doen of deselve te consacreren’. 

Philibert van Serooskerke staat vrijwel alleen in zijn pogingen een eind te maken aan de 

ketterij op Zuid-Beveland. Ook op Walcheren worden de teugels gevierd door de 

stadsbesturen. Het lukt hem nauwelijks verspieders en informanten te recruteren. En zelfs 

vertegenwoordigers van de Wet zijn soms niet te vertrouwen. Hij voelt zich genoodzaakt de 

schout van Oost-Souburg met echtgenote en dienstmeid gevangen te zetten in diens eigen 

cachot, omdat de man actief zou hebben deelgenomen aan de beeldenstorm. Oostkapelle, 

Biggekerke, Zoutelande, Koudekerke, West-Souburg en last but not least Serooskerke krijgen 

van Philibert in 1567 een aanschrijving om de nieuwe ordonnantie bekend te maken, dat 

vreemdelingen verplicht zijn een getuigschrift te overleggen aangaande hun geloofsrichting 

en goed gedrag. De attestaties moeten gelegaliseerd zijn door de pastoor van hun laatste 

woonplaats en het aldaar competente Gerecht. De schout van Oost-Souburg, inmiddels 

vrijgelaten uit zijn eigen cachot, krijgt dit nog eens apart ingepeperd. Op Zuid-Beveland 

 
300 Van de Spiegel, 254-257. 
301 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 304. 
302 Ibid., 305 met verw. Philibert van Serooskerke aan Margaretha van Parma 25 juli 1567. 
303 Ibid., 266 n.71. 
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hadden de dorpen zo’n aanschrijving al ontvangen. Een jaar later stelt Philibert een 

onderzoek in ter controle of er gevolg aan gegeven is. Dat valt niet mee, want nu krijgen de 

schouten en schepenen een aanmaning scherp op te letten of er vreemdelingen zonder zo’n 

verklaring van goed gedrag in hun dorpen gevestigd zijn. In voorkomende gevallen moeten 

die opgepakt, bestraft, uitgeleid, en de zee opgestuurd worden.304 Het valt op dat Beoosten 

Schelde, het ambtsgebied van Philiberts zwager Bruninck van Wijngaerden waarin de 

eilanden Schouwen, Duiveland en Tholen, met meer matiging wordt opgetreden dan 

Bewesten Schelde. In 1567 bijvoorbeeld, wordt in de stad Tholen een inspectie uitgevoerd 

door Nicolas Micault d’Indevelde, ridder, raadsheer in de Geheime Raad te Brussel en chef-

intendant van de marine in de Nederlanden. Hij is een oom van Philibert en een aangehuwde 

oom van Bruninck van Wijngaerden. Als gecommitteerde van de landvoogdes doet deze 

gezaghebbende Brabantse edelman een onderzoek naar de troebelen die in Tholen hebben 

plaatsgevonden. Micault rapporteert niets over geloofskwesties, die daar weldegelijk spelen. 

Hij heeft zich geconcentreerd op ruzies tussen het kapittel van de kerk en het stadsbestuur, 

die niet over de religie gaan maar over reiskosten en verdeling van financiële lasten. Heeft 

Micault de overtredingen van de plakaten door de vingers gezien, of is hij een onnozelaar, 

zoals een rapport van 1565 wil doen voorkomen?305  

 

 

Mislukte landing 

De tweede fase van de troebelen begint met een mislukte landing bij Arnemuiden. De graaf 

van Toulouse306 – oudste broer van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde – probeert met een 

tiental schepen aan wal te komen op Walcheren, begin maart 1567.307 Eerst was Fort 

Rammekens (Zeeburg) zijn doel, in wezen een bastion van Vlissingen. Met die troef in handen 

hoopt Toulouse toegelaten te worden tot die strategisch belangrijke havenstad. Hij slaagt er 

niet in zijn bedoelingen duidelijk te maken, dus in Fort Rammekens zijn de gewapende 

schepelingen niet welkom. Toulouse besluit tot de aanval, maar deze wordt afgeslagen. 

Meer dan een poging het fort met bluf en intimidatie te bezetten, was deze confrontatie 

 
304 Ibid., 429.  
305 Contemporain citaat betreffende Nicolas Micault: ‘homme de bien et bon catholique, point de grand 

entreprinse ni cerveau’, in: M. Baelde, Collaterale Raden, 284-285, Bijlage II ‘Biografische notities [..]’ Micault  

wordt later beoordeeld als een man ‘avec la réputation d’un ministre fidel et intègre’. 

306 In het Frans ‘Jean de Marnix comte de Toulouse’ ook geschreven ‘Thoulouse’, oudere broer van ‘Philippe 
de Marnix seigneur du Mont Sainte Aldegonde’. Beiden zijn geboren Brusselaars, zonen van de Henegouwse 
Marie gravin van Toulouse geb. d’Haméricourt vrouwe van St. Aldegonde (dame du Mont Ste. Aldegonde). Hun 
vader is afkomstig uit de Franche Comté. Jan erft de aan Toulouse (Savoye) verbonden graventitel van hun 
vader, Filips de heerlijkheid van hun moeder.  
307 Datering vgls. nieuwe tijdrekening. Zie O.J. de Jong, ‘Religieuze inspiratie rond eeuw en millenium’ in: 
Haarlemse Voordrachten LVI (Haarlem 1996) 7-13, en Bijlage 3 (28) bij de onderhavige studie. De oude 
tijdrekening – in Brabant, Henegouwen, Holland, Vlaanderen en Zeeland tot 1582 – liet het jaar beginnen met 
Pasen. Dus Paaszondag 17 april 1567 volgde op Stille Zaterdag 16 april 1566. Andere gewesten hielden ook na 
1582 vast aan de oude Juliaanse tijd, sommige tot in de 18e eeuw. De voortdurende verwarring leidt ertoe dat 
Toulouse’s landing op Walcheren en zijn nederlaag bij Austruweel (Oosterweel) soms gedateerd worden begin 
maart 1566, ook in moderne geschiedschrijving bijv. H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 
(Heerenveen 1997) 331 “het leger van Toulouse werd in maart 1566 vernietigend verslagen”.    
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eigenlijk niet. Het flottielje vaart Vlissingen dan maar voorbij en doet een nieuwe poging bij 

Arnemuiden, de best mogelijke toegang tot Middelburg. Dit wordt door 'die van 

Arnemuyden' gewapenderhand verhinderd. De schepen moeten op de rede blijven. De 

bemanning – inclusief ca. 400 ‘krijgsknechten’ – mag niet aan land. Zelf komt de graaf wél 

van boord om het gesprek aan te gaan, begeleid door enkele ‘knechten’, maar hij wordt 

verjaagd; waarna hij weer scheep gaat en de zeilen laat hijsen. Onverrichter zake keert hij 

met zijn mannen terug naar Vlaanderen. Door passende maatregelen heeft Philibert  

voorkomen dat ze eventueel op Zuid-Beveland aan wal konden gaan.308 Voorafgaand aan 

hun smadelijke vertrek van de rede van Arnemuiden waren Toulouse’s schepen voorzien van 

proviand. Vanuit Middelburg, volgens getuigenverklaringen, en door bemiddeling van Pieter 

Haeck, de oud-baljuw. Dit is een wandaad die hem later zwaar aangerekend zal worden.309  

 

Jan van Marnix graaf van Toulouse is waarschijnlijk de initiator van het Compromis ofwel 

Verbond der Edelen. Anders dan zijn literair-georienteerde en kalmte betrachtende broer 

Marnix van Sint-Aldegonde, is Jan een gereformeerde activist die er niet voor terugdeinst de 

geloofsvrijheid te bevorderen met het zwaard in de hand. Beiden hebben enige semesters 

in Genève gestudeerd bij professor Beza, de opvolger van Calvijn. Jan wordt geacht de 

opsteller te zijn van het concept van het eerste Smeekschrift dat de edelen op 5 april 1566, 

nu bijna een jaar geleden, aangeboden hadden aan de landvoogdes.310 Hij werpt zich op als 

verbindingsman tussen de verschillende groeperingen die zich bezwaard voelen door het 

regime van de koning en diens landvoogdes met haar vertrouwelingen in de Raad van State. 

De bedoeling van zijn landing was contact te leggen met vervolgde gereformeerden in 

Zeeland, teneinde hun niet alleen morele, maar ook militaire steun te verlenen. Een 

onverbloemde aanzet tot godsdienstig gemotiveerde rebellie. Blijkbaar goed geïnformeerd 

had Philibert van Serooskerke de landvoogdes al gewaarschuwd voor zo’n invasie door het 

 
308 Rapport Philibert van Serooskerke aan Margaretha van Parma, Goes 4 maart 1566 [nieuwe tijdrekening 
1567] met verslag van zijn maatregelen ter voorkoming van invasie van Zuid-Beveland, in: Van Vloten, 
Onderzoek, (bewerking Middelburg 2005; versie 2, 2016) 138-139. VervoIg 6 maart 1566 [nieuwe tijd 1567]: 
Philibert heeft onderhandeld met ‘ceulx de la ville de Goes et l’entier plat pays de Zuytbevd’. Deze hebben 
toegezegd onverwijld zes boten uit te rusten met munitie, gewapende bemanning en boordgeschut; drie ter 
bewaking van de [Ooster]Schelde en de drie andere voor de Honte, zodat niemand kan landen zonder 
uitdrukkelijke opdracht  van Hare Hoogheid. De betrokkenen hebben een eed van trouw afgelegd. Het volk en 
alle aanzienlijken zijn vastbesloten lijf en goed in te zetten ten dienste van Zijne Majesteit.  
309 NNBW, 523, vermeldt Pieter Haeck als medeplichtige van de aanval door Toulouse. Haeck zou het  bevel 
gevoerd hebben over drie schepen, waarmee hij tot voor Rammekens voer. [Hoewel vaststaat dat Haeck bij de 
actie betrokken was, berust deze vermelding van bevelvoering waarschijnlijk op een vergissing.] 
310 Het Smeekschrift der Edelen werd de landvoogdes aangeboden op 5 april 1566 door ca. 200 activisten van 
(merendeels lagere) adel die zich eerder dat jaar verenigd hadden in het ‘Compromis des Nobles’, Nederlands: 
Compromis of Verbond der Edelen. Zie Bijlage 3 (11) bij deze studie: ‘Smeekschrift der Edelen’. Zie voor  
beweegredenen van de Verbondsedelen uit Holland en hun onderlinge verwantschap: Van Nierop, Van ridders 
tot regenten: De Hollandse adel in de zestiende en de eerste kwart van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1990) 
155-167. Voor lijsten van Verbondsedelen per Gewest: J.W. te Water, Historie van het Verbond en de 
Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijginge van Vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat in de 
Jaaren 1565-1567 […] I (Middelburg 1776), VI, 186-188 en 236-259; P. C. Bor, Oorsprongk, Begin ende Vervolgh 
der Nederlandtscher Oorlogen […], I (Leiden-Amsterdam 1621-1679) 970-975; G. Bonnevie-Noel, ‘Liste critique 
des signataires du Compromis des Nobles’, Bulletin Vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch 
Protestantisme, 5:3 (1968) 80-110. Geen van deze lijsten vermelden ‘echte’ Zeeuwen.  
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in Vlaanderen actieve geuzenlegertje. Hij had Margaretha van Parma toen gevraagd om 

geschut te mogen bestellen in Veere bij de agent van de meest befaamde Duitse 

kanonnengieters, omdat de stad Goes anders onverdedigbaar zou zijn. Tenzij de 

landvoogdes daar anders over dacht, natuurlijk, schreef Philibert er beleefd bij. Helaas was 

dat inderdaad het geval, maar gelukkig bleef Goes deze keer een overval bespaard. De 

schepen van Jan van Toulouse waren immers niet verder gekomen dan de rede van 

Arnemuiden. Wel werden enkele opvarenden gevangen genomen tijdens hun mislukte inval 

en ‘scerpelijck ondervraeght’. Volgens hun verklaring heeft Toulouse welbewust zijn 

medestander Willem van Oranje buiten de plannen gehouden. Oranje is deze keer dus niet 

incriminable (laakbaar), doordat zijn medestanders hebben nagelaten hem op de hoogte te 

stellen van hun voorgenomen inmenging in de politieke verhoudingen op Walcheren. 

Philibert van Serooskerke erkent dit, maar laat niet na Oranje in diens hoedanigheid van 

stadhouder formeel op de hoogte te stellen van de mislukte invasie. Dit ambtsbericht lijkt 

een verkapt verwijt, bedoeld om de stadhouder op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. 

Het is overigens onwaarschijnlijk dat Oranje en Toulouse – misschien geen vrienden maar 

zeker goede bekenden – elkaar niet tevoren hadden gesproken of vertrouwelijk geschreven 

over het invasieplan.311 Kennelijk wilden de schepelingen Oranje uit de wind houden. Hij had 

toen al zijn ontslag ingediend bij landvoogdes Margaretha, maar zij had het niet aanvaard. 

De prins gaf daarop het voornemen te kennen zich blijvend terug te trekken in Nassau. In 

april 1567 verlaat hij Breda en zal hij buiten Brussel afscheid nemen van Egmont, die niet 

ingaat op zijn voorstel samen naar Duitsland te vertrekken. Dit kan worden beschouwd als 

het moment waarop Oranje zich openlijk distantieert van het centrale gezag in de 

Nederlanden.312 De mislukte landingspoging door de graaf van Toulouse markeert het begin 

van de Opstand in Zeeland.313 Als laatste druppel die de emmer doet overlopen, hebben deze 

verijdelde inval en Oranje’s permissieve houding uiteindelijk toch bijgedragen aan diens 

 
311 BWN XII,1, 262: Kort tevoren verbleven Toulouse en Oranje beiden te Antwerpen “en het schijnt dat toen  
de aanslag op Walcheren en Middelburg gesmeed is”; met verw. naar o.a. Viglius van Aytta, Strada, Bor, Groen 
van Prinsterer, Motley. Zie ook: Klink, 274: “Terwijl Oranje in Antwerpen het wettig gezag bekleedde, zou hij 
oogluikend toestaan dat Brederode zich sterk zou maken door troepen te werven” en 276 “In februari werkt 
hij er in het geheim aan mee dat Zeeland door troepen van Toulouse bezet kan worden.”  
312 Kikkert, 71: “Vaarwel prins zonder land!” “Vaarwel graaf zonder hoofd” volgens de schoolboekjes. Via 
Brussel en Antwerpen reist Oranje naar Breda, waar hij een afscheidsbrief schrijft aan Filips II. Daarin verzekert 
Oranje dat hij een trouwe vazal blijft, tot in de dood. Op 7 mei 1567 neemt hij zijn intrek in het Nassause 
stamslot Dillenburg, ongeveer gelijktijdig met Alva’s inscheping op de Andrea Doria in Ceuta, Noord-Afrika. 
Vanaf dat moment werft Oranje troepen aan in de Duitse landen ter ondersteuning van het verzet in de 
Nederlanden.  
313 Aan de landingspoging door Toulouse wordt in de moderne Nederlandse historiografie relatief weinig 
aandacht geschonken. Wel staat de daarop gevolgde dramatische slag bij Oosterweel iets meer in de 
belangstelling. Wat aan beide militaire acties voorafging bleef weg uit de Nederlandse schoolboeken. 
Daarentegen beschrijft Rooze-Stouthamer in Hervorming in Zeeland (ca.1520-1572), (Goes 1996) de opbouw 
van het prille opstandelingenleger, krijgshandelingen in Vlaanderen en het Antwerpse, planning van de inval, 
mislukte verovering Fort Rammekens (Zeeburg) bij Vlissingen waarna Toulouse’s troep weer scheep gaat om 
het te proberen bij Arnemuiden. Zie L. Geevers, Gevallen Vazallen, 171: het doel van Toulouse’s 
troepenconcentratie te Oosterweel was het ontzet van Valencijn waar een calvinistische republiek was gesticht. 
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ontslag als stadhouder door koning Filips II op 17 juni 1567. De ‘troebelen’ zullen een 

decennium aanhouden.314 

 

 

Gerechtelijk onderzoek 

Deze en andere gebeurtenissen van het afgelopen anderhalve jaar beschrijft Philibert 

“gehoirt ende geëxamineert onder eedt by hem gedaenter saken van zijn officie” op 3 

september 1567, in proces-verbaal ondertekend “PHILIBERT VAN SEROYSKERCKE Den Ven 

Septembris 1567”.315 Het verhoor vindt plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek 

op last van de landvoogdes. Margaretha van Parma is namelijk zeer ontdaan over de 

'Geuzenberoerten' van 1566, inclusief de beeldenstorm die in Zeeland gewoed heeft. Over 

het ontstaan ervan en het optreden van de autoriteiten laat zij een ‘Informatie’ opstellen 

door de Mechelse juristen Anthonis de Meulenaere en Jean Auxtruyes, geaccrediteerd bij de 

Raad van Vlaanderen, die zij naar Zeeland heeft afgevaardigd in de nazomer van 1567. Een 

van de belangrijkste getuigenissen in dit onderzoek is de hierboven aangehaalde verklaring 

van ‘Joncheere Philibert van Seroiskercke, raedt des Conincx ende rentmeester general van 

Seeland Bewesterscheldt, oud xxxiij jaeren of dairomtrent’. Blijkens het proces verbaal wordt 

hij als tweede gehoord in het rijtje van tweeënveertig gedaagden, meteen na de 

Middelburgse baljuw jonker Tjomme Rollema, Fries van geboorte. Het gaat de verhoorders 

niet alleen om de schuldigen te identificeren en hun mate van schuld te bepalen, maar ook 

om vast te stellen of alle ambtsdragers hun plicht gedaan hebben ter voorkoming en 

bestrijding van de misdrijven. Rollema stelt al aan het begin van zijn verklaring dat daaraan 

niet getwijfeld kan worden. Toen hij begrepen had dat Pieter Haeck en andere Middelburgse 

notabelen aanwezig waren bij een preek van schoenlapper Adriaen Obry in een veld bij 

Briggendamme, had Rollema om zijn plicht als officier te doen onmiddellijk contact 

opgenomen met rentmeester-generaal Philibert van Serooskerke teneinde de predicatie te 

verhinderen. Maar toen was het kwaad al geschied.316  De daarop aansluitende verklaring 

van Philibert van Serooskerke opent met een schot voor de boeg. Onder ede deelt hij mede 

al vóór Pasen [1566 volgens nieuwe jaartelling] een ‘besloten brief’ ontvangen te hebben 

‘vander Hertoghinne, Regente, etc.’ waarin hij op de hoogte wordt gesteld van haar reactie 

op het rekest van diverse edelen.317 In die brief beveelt Margaretha van Parma hem 

‘modestelyck ende discretelick’ te werk te gaan bij de uitvoering van Zijner Majesteits 

‘placaten […] opt stuck van der religiën.’ Weliswaar nuanceert de landvoogdes haar bevel 

met de toevoeging: ‘sonder nochthans te gedoghen, dat enighe nyeuwicheyt oft 

veranderinghe op de oude Catolique religië tot nochtoe herwarts over geobserveert, noch 

 
314 De term troubles, ‘troebelen’ is tegen het einde van het decennium een eufemisme geworden voor de 
burgeroorlog met Spaanse interventie en raakt in onbruik. De Pacificatie van Gent van november 1576 zal deze 
periode afsluiten. 
315 Van Vloten, Onderzoek, 17-26 en 47. 
316 Ibid., 4. 
317 Ibid., 17. Het transcript vermeldt ‘in date ix April 1565 voer Paesschen’. Naar de latere tijdrekening is dit  
1566, zoals Van Vloten uitlegt in n.24. De door Philibert aangehaalde brief van Margaretha van Parma is dus 
zeker de hierboven reeds vermelde d.d. 9 april 1566 nieuwe tijdrekening. 
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oick eenighe scandaleuse of seditieuse acten voorgestelt ende [ge]attendeert soude’.318 

Maar de opdracht tot billijkheid en terughoudendheid staat voorop.319  

 

Door zijn verwijzing naar een vertrouwelijk bevel van Margaretha zelf is Philibert elk 

eventuele verwijt van laksheid of toegeeflijkheid vóór. Naar plicht én geweten heeft 

hij haar bevelen opgevolgd, dus de auditeurs kunnen hem niet aanrekenen dat in het 

najaar van 1567 wellicht anders gedacht wordt over de gestrengheid waarmee de 

troebelen van 1566 aangepakt hadden moeten worden. Overigens is Margaretha’s 

bevel tot betrachting van gematigdheid tevens indicatief voor haar eigen 

plichtsgetrouwe maar gewetensvolle interpretatie van de eisen van haar halfbroer 

Filips II, secundum fidem et religionem. Een opmerkelijk detail in het proces-verbaal 

is voorts dat Philibert, van wie gedocumenteerd is dat hij geboren is te Brussel op 21 

september 1537, zelf zijn leeftijd schat op 33 jaar terwijl hij officieel dan nét geen 30 

is. Verjaardagen en leeftijd worden – blijkens dit voorbeeld – door 16e eeuwers niet 

bijgehouden, anders dan (voor rooms-katholieken) de naamdag.320 

 

De ambtsedige verklaring van Philibert gewaagt van zijn overleg met de Middelburgse 

burgemeesters, schepenen en kerkbestuurders, die hij ontbiedt of "laet comen" in verband 

met de troebelen. Uit andere bronnen komt echter naar voren dat hij daar soms beleefd om 

moest vragen. Zelfs moet hij aan gestelde voorwaarden voldoen wil het overleg doorgang 

vinden.321 Zijn gezag is wellicht iets minder vanzelfsprekend dan het in deze onder ede 

afgelegde verklaring lijkt. Ook Jan Turck, geboren te Ieper in 1531 ‘oft dairomtrent’, wordt 

door de Mechelse juristen gehoord. Hij legt zijn bevindingen vast in een beëdigde verklaring, 

die hij goed heeft onderbouwd. Turck is zo verstandig geweest eerdere verslagen van zijn 

acties te deponeren bij mr.Guillaume Deynoot, notaris te Middelburg. Toen het erop 

aankwam, had Turck notaris Deynoot zelfs in persoon meegenomen om getuige te zijn van 

de ongeoorloofde sektarische bijeenkomsten en predikingen op Walcheren. Tevens had 

Turck meteen notities gemaakt met betrekking tot de beeldenstorm eind augustus 1566, die 

hij nu kan overleggen. Bisschop Nicolas de Castro wordt eveneens om een verklaring 

gevraagd. Hij had zich tijdens de beroerten verstopt voor de volkswoede, diep in de 

catacomben van de Abdij. Eenzaam en alleen - de monniken waren gevlucht naar de 

bisschoppelijke buitenplaats Westhoven - vreest De Castro voor zijn leven, maar weet het te 

redden. Na afloop van de beeldenstorm beklaagt hij zich – niet zonder reden – over het 

gebrek aan beveiliging door de Middelburgse magistratuur. Stadssecretaris Adriaen de 

 
318 Ibid. 
319 ‘Billijkheid’ en ‘bedachtzaamheid’ zijn de primaire betekenissen van de door Philibert in vertaling 
geciteerde woorden van de landvoogdes modesticité en  discrétion,  C.R.C. Herckenrath, Frans Woordenboek, 
I D., F-N, 7e, ed. A. Dory, 400, jo. Dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit Larousse (10e druk; Parijs 1962) 
666, alwaar voor ‘discrétion’: ‘retenue (terughoudendheid) judicieuse dans les paroles, dans les actions’.  
320 Philibert van Serooskerke houdt naamdag op 20 augustus (Saint Philibert de Noirmoutier). Overigens is 
niet uitgesloten dat ‘1537’ in het bewaard gebleven afschrift van Philiberts geboorteakte een transcriptiefout 
is, en dat het origineel ‘1534’ heeft vermeld. UA,76,2.3.06.2., 842, Philibert van Serooskerke, Persoonlijk.   
321 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland 10, 11. 
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Proost had De Castro geen enkele bescherming geboden, zelfs niet toen de bisschop daar 

wanhopig om gevraagd had bij Van Serooskerke thuis.322 De ketters hadden het op hem 

gemunt, verklaart de prelaat. Hij gevoelde zich aan de heidenen overgeleverd. Bovendien 

acht hij mr.Adriaen Proost onbetrouwbaar, vertelt hij erbij.323 Ook Philibert krijgt een veeg 

uit de pan, maar die beroept zich in dupliek op de totale verrassing die deze uitbarsting van 

priesterhaat was. Er waren indringers in de Abdij geweest, op zoek naar een ‘rolleken oft 

pampier’ dat ze willen verdonkeremanen, omdat de namen van leden van de nieuwe 

gezindte erop staan. De Castro had zich ernstig bedreigd gevoeld, herhaalt hij met nadruk. 

Hem wordt tegengeworpen dat mr.Adriaen weldegelijk had ingegrepen, door de 

ongewenste bezoekers weg te sturen. Pas veel later zal blijken dat mr.Adriaen zélf op het 

‘pampier’ staat ….324  

 

De consistories van de nieuwe gezindte worden verantwoordelijk gehouden voor de brekerij. 

Zij hebben immers de plannen gemaakt en personeel aangeworven voor het verwijderen van 

de beelden. Tevens hadden zij de regels gepubliceerd waaraan men zich moest houden, het 

door Pieter Boreel voorgelezen ‘gebodt’. De Middelburgse beeldenstorm diende echter niet 

alleen een godsdienstig maar ook een praktisch doel. De herfst kwam er aan, en de kerken 

moesten geschikt gemaakt worden voor het groeiende aantal gelovigen van de nieuwe 

gezindte. De ouderlingen, diakenen, enkele predikanten en andere ambtsdragers rekenen 

zich dit tot plicht. Zij zijn ‘personen van reputacie’, maar ook handwerkslieden als kuipers, 

schoenmakers en metselaars deden mee, en zelfs een Norbertijner monnik van de Abdij. 

Voor veel volkse deelnemers is het loon dat zij ontvingen het belangrijkste motief 

geweest.325 Maar de agressie kon niet worden beteugeld. Het breken is uit de hand gelopen. 

Verdedigers van kerkelijke kostbaarheden werden gemolesteerd. Beschermers van relieken 

zijn gewond geraakt. Trouwe rooms-katholieken zijn in hun diepste religieuze gevoelens 

gekwetst. Met bijlen en messen bewapende mannen en vrouwen hadden de Sint-

Maartenskerk en de Gasthuiskerk bestormd. Dat er doden zijn gevallen – zoals in Antwerpen 

– wordt betwist. In ieder geval is er veel cultureel erfgoed vernield of verdwenen. Een 

opmerkelijk gegeven is dat rentmeester-generaal en hoogbaljuw Philibert van Serooskerke 

daags voor de eigenlijke beeldenstorm in actie is gekomen. Dit doet vermoeden dat hij op 

de hoogte was van wat er broeide. Samen met de burgemeesters en een schepen wist hij de 

voor- en tegenstanders van de ‘zuivering’ te scheiden en naar huis te sturen na de 

volksoploop in de avond van 21 augustus 1566, naar aanleiding van de verwijdering van 

gilde-attributen uit de parochiekerken. Een oorzakelijk verband tussen de hagepreken, de 

daarop gevolgde predicatie in de stad en de beeldenstorm is gauw gelegd. In Philiberts 

verklaring noemt hij de namen van de mannen en vrouwen, die ‘totten nachtmael geweest 

 
322 Ibid., 240-241. 
323 A. ’s Gravezande, Tweede Eeuw-Gedachtenis, (Middelburg 1774) 41.  
324 Mr. Adriaen de Proost, raad en auditeur van de graaf van Buren en vanaf 1568 namens deze optredend als 
plaatsvervanger van de Eerste Edele van Zeeland, staat op de lijst van leden van de ‘Nieuwe Gezindte’, 
opgesteld door de Mechelse juristen. Hij geldt als verdachte, maar het onderzoek leidt niet tot resultaat.  
325  Rooze-Stouthamer, Beeldenstorm in het graafschap Zeeland 31. 
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hebben oft secreet verstant ende conversatie gehadt metten predicanten’.326 Tevens staan 

de Middelburgse logeeradressen genoteerd van die Vlaamse gastpredikanten. Tot verbazing 

van Philibert staan niet alleen notoire ketters op het lijstje, zoals Boreel en Haeck alsmede 

diens dochter en schoonzoon, maar ook tientallen ‘gewesene scepene’. Zelfs Jacop van der 

Goes en andere vrienden van Philibert staan erop.327 Hij geeft eerlijk toe eigenlijk geen raad 

te weten met de situatie. Hoe komen wij hier uit? 

 

De ondervragers beginnen opnieuw over Toulouse’s mislukte landing op Walcheren van 

maart 1567, nu een half jaar geleden.328 Het belang van de waarheidsvinding is tussentijds 

aanzienlijk toegenomen. Samenwerking met Toulouse zou, indien bewezen, een veel grotere 

betrokkenheid bij de rebellie indiceren dan men in 1566 had kunnen vermoeden. Toulouse 

is op of kort na 13 maart 1567 omgekomen in de Slag bij Austruweel (Oosterweel) onder 

Antwerpen, met zijn ca. 600 man tellend geuzenlegertje. De poorten van Antwerpen bleven 

gesloten toen hij daar zijn toevlucht zocht.329 Met zijn getrouwen moest Toulouse buiten de 

stadsmuren blijven. Zij hoopten dekking te vinden in een grote boerenschuur, maar die werd 

omsingeld en vervolgens in brand gestoken op bevel van Philippe de Lannoy heer van 

Beauvoir, commandant van de lijfwacht van Margaretha. Evenals Toulouse zelf, werden de 

ingesloten of krijgsgevangen genomen geuzen allen als ketters verbrand, geradbraakt of 

opgehangen. De ‘calvinist’ Toulouse is dus posthuum bekend geworden als commandant van 

het beruchte aanvalsleger dat door Hendrik van Brederode op de been gebracht werd na zijn 

aanbieding van het Smeekschrift der Edelen op 5 april 1566.330 ‘Gevraecht, oft hy nyet en 

 
326 “nachtmael” = Heilig Avondmaal cfm. de gereformeerde leer. Voor het verschil met de “Paepsche Misse”: 
‘Catechismus [..] die in de Nederlantsche Gereformeerde Kercken ende Scholen geleert wert’ in: Het Boek de 
Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende 
Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie Berijmingen, in den jare 1773 gekozen, met de 
noodige daarin gemaakte veranderingen (Amsterdam-Haarlem-Groningen 1868) 16- 17, ‘30. Sondagh., 
80.Vrage. “een vervloeckte afgoderye.” 
327 Jacop van der Goes wil in 1567 naar Duitsland vluchten, wordt onderweg aangehouden. Vermoedelijk een 
broer (en minstens een verwant) van Andries Adriaensz. van der Goes (1537-1591), N.A.83 (1993) G, 266, IV. 
(Anders: J. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen AdeI, Groningen 1883, I, 137.) Als rentmeester-
generaal van Zuid-Holland en Raad des Konings (1563-1571) is Andries van der Goes een collega van Philibert. 
Andries vlucht in 1571 naar Brabant. Hij zal in of voor 1583 terugkeren, maar herkrijgt zijn functie niet. Op 
Voorne wordt hij als rentmeester-generaal opgevolgd door zijn zoon Adriaen, heer van Naters en Pancrasgors. 
328 J. van Vloten, Onderzoek, 23. 
329 Enkele 20e-eeuwse auteurs schrijven dit fatale gebrek aan solidariteit toe aan de toenmalige Antwerpse 
burggraaf Willem van Oranje. Bijvoorbeeld G. van der Mey, Watergeuzen, 168 “Oranje’s houding bij Oosterweel 
(en zijn pogingen lutheranen en calvinisten te verzoenen) hadden hem als leider van het verzet in diskrediet 
gebracht.”, met verw. naar P.J. van Herwerden, Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid (Groningen-
Batavia 1947) 59. 
330 Toulouse wordt in de historiografie een (radicale) calvinist genoemd. Dit wordt wel als anachronisme 
geduid, maar is dat niet. Weliswaar staan de woorden ‘calvinisme, calviniste’ zelfs in Frankrijk pas in 1572 
gedocumenteerd, en is een vroege Brusselse vermelding: “Calvinise [..] secte” overgeleverd via een veel latere 
vertaling in: Viglius Zuichemus ab Ayta, ‘Grondig berigt van ‘t Nederlands oproer, zo onder de Hertogin van 
Parma als den Hertog van Alba (z.p., z.j., reconstr. jaar van publicatie tussen 1573 vertrek Alva en 1577 †Aytta) 
in: V.H. [Pieter de la Court], Historie der Gravelike Regering in Holland (Amsterdam 1662) 240-241, geciteerd 
door G.J. Schutte, Het Calvinistisch Nederland (Hilversum 2000). Vroege vermelding calvinisten in Nederland: 
rapport Tjomme (Tzommo) Rollema baljuw van Middelburg, 30 maart 1567, waarin hij verwarring uit over de 
terminologie “lez geuz ou calvinistes, ne scay bonnement comment les doibt nommer” geciteerd door Rooze-
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weet eenighe binnen der stede van Middelborch, die culpabel oft beschuldich zoude zijn van 

den aenvanck ende verraderie, die Thoulouze, Pieter Haeck, ende […] wilde doen opt eylandt 

van Walcheren, int beginsel vander maend Meerte lestlede, ende hoe ’t met de sake vergaen 

es;’ antwoordt Philibert in zorgvuldig gekozen bewoordingen. Hij richt al zijn pijlen op Haeck, 

en noemt verder slechts enkele ‘buytenlandtse’ (i.c. Vlaamse) medeplichtigen.331 Van de 

andere ‘complicen’ weet hij het niet zeker, stelt Philibert in zijn verklaring. Daarom laat hij 

hen uitdrukkelijk onvermeld (hoewel een andere ondervraagde een reeks Middelburgse 

notabelen heeft genoemd, maar dat kon Philibert toen niet weten.) Pieter Boreel wordt in 

de verklaringen dus niet beschuldigd van ‘verraderie’ Wel wordt hem het organiseren van 

de ‘onbehoirlijcke predicatie’ in Middelburg ten laste gelegd. Mede op grond van de 

getuigenissen van Philiberts gemachtigde Jan Turck wordt Boreel bovendien aangewezen als 

hoofdschuldige aan de Middelburgse beeldenbreking. Baljuw Tjomme Rollema had in zijn 

verklaring al vastgesteld dat Boreel, ontvanger van het  gereformeerde consistorie, aan de 

brekers de instructies had voorgelezen welke dit verboden kerkbestuur had opgesteld en 

gepubliceerd. Maar de verdachte zag de bui al hangen en blijkt in de zomer van 1567 

gevlucht te zijn uit Middelburg. Het arrestatiebevel wegens beeldenbreking kan daar dus niet 

worden uitgevoerd, maar de opsporing gaat door. Het gezin Boreel gedraagt zich verdacht 

bij een inschepingspoging te Grevelingen aan de Vlaamse Noordzeekust (nu Gravelines, Dép. 

Nord, Frankrijk, ten noordoosten van Calais). Boreel wordt van boord gehaald en gevangen 

gezet, toch op hernieuwde verdenking van betrokkenheid bij Toulouse’s inval op Walcheren. 

Hij wordt vrijgelaten omdat de beschuldiging van medeplichtigheid ongegrond werd 

bevonden door het plaatselijke Gerecht, al schijnt hem dat wel wat gekost te hebben. Daarna 

is hij met vrouw en kinderen overgestoken naar Engeland. In mei 1568 zal Pieter Boreel, 44 

jaar oud, koopman en gewezen regent van Middelburg, deken van het goudsmidsgilde, 

‘graissier’ (vetwariër), makelaar in bieren, ontvanger van de bieren-makelaardij, lid van de 

schutterij en scriba van de verboden gereformeerde kerk, bij verstek veroordeeld worden 

door de Raad van Beroerten in Brussel, in de volksmond genaamd ‘de Bloedraad’.332 De Raad 

loopt wat achter door de ophoping van rechtszaken en weet niet dat Boreel dan al drie 

maanden niet meer onder de levenden is. Op 9 januari 1568 is hij in vrede overleden te 

Norwich.333 Het vonnis zal hem dus niet meer deren. Zijn weduwe Catharina Joossensdochter 

van Reimerswael zal in 1574 uit Engeland terugkeren naar Middelburg en hertrouwt daar 

met Pieter Jansz. van Solt, die zich een waardig stiefvader zal tonen van de half verweesde 

kinderen Boreel.334  

 

 
Stouthamer, Hervorming in Zeeland 319 n.27, en: op 18 juli 1566 preekt te Bergen op Zoom een ‘bedienaer en 
predicant der Calvinistische secte’, zie hierna hfdstk. VII.  
331 Zie Bijlage 3 (18) ‘Haeck en Van Serooskerke’. 
332 ‘Namen van Nieuwgezinden in Middelburg’, bijlage bij Rooze-Stouthamer ‘Hervorming in Zeeland Ca.1520-
1572’ overgenomen in Beeldenstorm in Middelburg (Middelburg 2005; versie 2, 2016), 258-259.    
333 Ibid., en: Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland 513-514.  
334 N.A. 80 (1989) 221.  
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Zeeuwen smeken niet 

Het door landvoogdes Margaretha van Parma gelaste verhoor van Philibert vond plaats op 3 

september 1567, onder volkomen andere politieke omstandigheden dan die tijdens de 

Middelburgse troebelen. Op 22 augustus 1567, precies twee weken voor het verhoor, was 

de hertog van Alva met zijn leger van 10.000 man in Brussel aangekomen, om orde op zaken 

te stellen voor koning Filips II. Daags na Alva’s aankomst werden de eerste arrestaties 

verricht. Op 9 september liet hij de graven van Egmont en van Hoorne gevangen zetten. De 

Raad van Beroerten of ‘Bloedraad’ hield al op 20 september zijn eerste zitting onder Alva’s 

voorzitterschap.335 Kennelijk voorzien van nieuwe instructies, hebben de Mechelse 

‘auditeurs’ totaal onverwachts een geheel ander onderwerp aan de orde gesteld, 

halverwege het Middelburgse verhoor. Het gaat om een ‘samenzwering’ van ruim een jaar 

geleden, juli 1566. De teleurgestelde edelen van het Verbond waren toen opnieuw 

bijeengekomen. Om veiligheidsredenen werden zij door hun voormannen geconvoceerd 

naar Sint-Truiden in het prins-bisdom Luik,336 dus buiten de Habsburgs-Bourgondische 

Nederlanden en de daar geldende rechtsmacht. Oranje had via zijn broer Lodewijk contact 

gehouden met de Verbondsedelen, na Margaretha’s afwijzing van hun eisen. Maar de prins 

was er zelf niet bij in Sint-Truiden. Hij verontschuldigde zich wegens de troebelen in 

Antwerpen, waar hij dan burggraaf is en dus verantwoordelijk voor de openbare orde. De 

voormannen van het Verbond vergaderden daarom in het geheim met Egmont en Oranje in 

Duffel, onder Antwerpen. Er werd in Sint-Truiden een tweede Smeekschrift opgesteld, en op 

30 juli 1566 door Lodewijk van Nassau c.s. in Brussel aangeboden aan Margaretha van 

Parma. In februari 1567 werd de landvoogdes nog een derde smeekschrift overhandigd. Tot 

verontwaardiging van haar entourage werd daarbij met geweld gedreigd, mocht zij de 

‘requeste’ niet toestaan.337 Tegen het einde van het verhoor op 3 september 1567 voelen de 

twee Mechelse juristen Philibert aan de tand op een manier die suggereert dat hij informatie 

achterhoudt. Bij de aanbieding van het eerste Smeekschrift, in 1566, waren geen Zeeuwse 

edellieden betrokken, dat is bekend. Maar daarna is het Verbond der Kooplieden tot stand 

gekomen, hetwelk op zijn minst de sympathie had van de grote handelshuizen van Veere en 

Vlissingen, weten de   ondervragers.338 In ieder geval waren de georganiseerde kooplieden 

bij de vergadering te Sint-Truiden vertegenwoordigd en hebben zij samengespannen met de 

consistoriën. Bovendien zouden de rijke kooplieden ieder naar vermogen hebben 

bijgedragen om de edelen in staat te stellen zich zonodig met kracht van wapens te 

 
335 De Raad van Beroerten telde ongeveer 9 à 16 raadsheren in wisselende samenstelling, onder wie slechts 
twee Spanjaarden. De bekendste permanente raadsheren zijn de juristen Hessels en Jehan de la Porte; 
‘permanent’ betekent: in tegenstelling tot de hoge Zuid-Nederlandse edelen die minder vaak in de Raad 
compareren. 
336 Tegenwoordig in de Belgische provincie Limburg. Er werd te Sint-Truiden vergaderd van 14 tot 22 juli 1566.  
337 Zie Bijlage 3 (15) ‘Bloys van Treslong en het derde Smeekschrift’. 
338 Zie Bijlage 3 (17) ‘Verbond der Kooplieden’. 
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verzetten.339 Dat geeft te denken. Zijn er in ‘St. Truye’ wél Zeeuwen bij geweest?340 Ja of 

nee? En wat voor zaken zijn daar behandeld? Wat is daarop uw antwoord? De ambtsedige 

verklaring die van Philibert verwacht wordt, is van groot belang voor de verhoorders. Niet 

alleen wegens zijn status van Zeeuws burggraaf en rentmeester-generaal Bewesten Schelde, 

maar vooral omdat hij – samen met Adolf van Borssele voor Beoosten Schelde – de Eerste 

Edele van Zeeland vervangt, de facto de voortvluchtige Willem van Oranje.341 In die functie 

convoceerden Adolf en Philbert de Zeeuwse Ridderschap en Edelen ter Statenvergadering 

en ter vergadering van de Staten-Generaal. Philibert van Serooskerke wordt dus geacht weet 

te hebben van het doen en laten van alle Zeeuwse edelen. Hij draait er een beetje om heen 

en verklaart ‘deels’ niet te weten en ook nooit gehoord te hebben dat er iemand naar de 

genoemde stad gekomen is, edelen of anderen, om zich met zulke zaken bezig te houden.342 

Uit het proces-verbaal kan men opmaken dat hij zich als gedaagde goed geweerd heeft tegen 

de kritiek op zijn optreden tijdens de Middelburgse troebelen en zich afdoende heeft 

‘ghedisculpeert’, naar plicht en geweten. Met inachtneming van het desbetreffende 

stedelijke privilege heeft hij toestemming van het Middelburgse stadsbestuur verkregen 

voor het inzetten van hellebaardiers. Deze moesten een eind maken aan de 

ongeregeldheden en toekomstige ordeverstoringen voorkomen.343 Anderzijds kan worden 

vastgesteld dat Philibert er niemand bijgelapt heeft voor mogelijke deelneming aan de 

gewraakte bijeenkomst in ‘St. Truye’. Of hij degene is die Pieter Boreel de kans gegeven heeft 

het vege lijf te redden, blijft in de nevelen der geschiedenis verhuld.344 

 

Het eindrapport van Mechelse juristen bevat een overzicht van de maatregelen die Philibert 

ambtshalve getroffen heeft tijdens de hagepreken en de beeldenstorm. Daaraan is een 

verslag toegevoegd van jonker Tjomme Rollema, de al eerder genoemde Middelburgse 

baljuw. Rollema heeft uiteraard geen jurisdictie buiten de stad Middelburg. Daarom had hij 

telkens wanneer hij ook in het buitengebied moest ingrijpen, een machtiging gevraagd van 

rentmeester-generaal Philibert van Serooskerke, c.q. naderhand diens consent verkregen. 

Het verslag leest als een wederzijdse getuigenis van voorbeeldige plichtsbetrachting door 

beide regeringstrouwe hoogwaardigheidsbekleders. Maar uiteindelijk zal het slechts één van 

hen lukken zichzelf schoon te praten. Philibert ontspringt de dans, Tjomme Rollema niet. In 

 
339 G. Oosterhof, La Vie Littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde: et son Tableau des Differens de la Religion 
(Kampen 1909; herdruk Genève 1971) 19, met verw. in n.4 naar Blok, 1,c, III, 44, en in n.3 naar G. Brandt, 
Historie der Reformatie (Amsterdam 1677) 310. Marnix van Sint Aldegonde zou in de zomer van 1566 twee 
maal de Antwerpse synode van gereformeerde kerken bijgewoond hebben, en lijkt betrokken geweest te zijn 
bij de totstandkoming van het Verbond van Kooplieden, waarvan hij de thesaurier geweest zou zijn. 
340 Van Vloten, Onderzoek, 23. 
341 Rechtens (hoewel betwist door de curatoren van de boedel van wijlen Maximiliaen van Bourgondië) is de 
minderjarige Filips Willem graaf van Nassau-Buren de Eerste Edele van Zeeland. Hij wordt vertegenwoordigd 
door zijn vader als voogd, en bij diens ontstentenis door de zwagers Adolf van Borssele en Philibert van 
Serooskerke voor Beoosten- resp. Bewestenschelde, voor heel Zeeland door laatstgenoemden gezamenlijk 
maar in feite vaak door een van beiden met mandaat van de ander.  
342 Van Vloten, 23. 
343 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland 255. 
344 N.A. 80 (1989) 252, XVd.vo. De sinds 1931 gemeenschappelijke nazaten van Pieter Boreel en Philibert van 
Serooskerke kunnen in deze mogelijkheid een teken van voorbeschikking zien. 
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maart 1569, maar liefst anderhalf jaar na het verhoor, wordt Rollema op last van Alva in 

hechtenis genomen en opgebracht naar Brussel waar hij zal worden voorgeleid aan de Raad 

van Beroerten. Rollema wordt ervan verdacht een der Friese ondertekenaars te zijn van het 

Smeekschrift der Edelen, maar dit blijft onbewezen.345 De Raad veroordeelt hem tot 

gevangenisstraf wegens nalatigheid bij het bestrijden van de Middelburgse troebelen. De 

baljuw, intussen uit zijn ambt ontzet, wordt opgesloten te Brussel, eerst in de sombere 

gevangenis van Treurenburg, en vanaf 1570 in het iets comfortabele stadhuis. Verbitterd om 

de miskenning van zijn goede bedoelingen bij de ordehandhaving, ondergaat hij 

gedesillusioneerd zijn straf. Maar op voorspraak van zijn verwant en voormalige 

streekgenoot Viglius van Aytta komt Rollema in 1571 vrij. Hij wordt verbannen naar 

Friesland, met verbod ooit nog een voet te zetten in Zeeland of in Holland. Tot verdriet van 

oom Viglius voegt Rollema zich bij de ‘vrijheidzoekende Friezen’. Viglius beticht hem van 

medeplegen van beroving en verwoesting van ‘de meeste kloosters in Friesland’.346 In 1574 

wordt Rollema daarom uitgesloten van amnestie. Bij het Staats worden van Middelburg in 

dat jaar, verbreekt  Rollema de ban en wordt hij aldaar herbenoemd tot baljuw. Na een in 

goede harmonie uitgediende ambtstermijn zal Rollema in 1577 het baljuwschap van 

Vlissingen aanvaarden.347 Aan het rapport van de Mechelse juristen zijn twee notariële akten 

gehecht, verleden voor notaris Deynoot te Middelburg.348 Deze bevatten o.m. een verklaring 

door Jeronimus van Serooskerke ‘onlanxckt’ rentmeester-generaal Beoosten Schelde, 

handelende als adjoinct van Philibert, alsook een verslag door Philibert zelf. Allereerst gaat 

het over de hagepreken en wat er gedaan is om herhaling te voorkomen. Vader en zoon Van 

Serooskerke rapporteren bij de tweede akte hoe zij drie Middelburgse kerken geïnspecteerd 

hebben meteen na de beeldenstorm, en welke ravage zij er aantroffen. Jeronimus heeft 

onmiddellijk de burgemeesters en schepenen aangezegd dat ze de schutterijen moesten 

oproepen, hij heeft zijn plicht gedaan, maar verklaart niet te weten hoe die in deze zaak 

verder besloten hebben. Aan hem heeft het dus niet gelegen dat het zo uit de hand gelopen 

is ..… Tevens bevat het rapport als bijlage afschriften van de twee brieven van Philibert 

rechtstreeks aan de landvoogdes, met betrekking tot de hagepreken en de beeldenstorm. 

Voorts resulteert het onderzoek door de Mechelse juristen in een lijst van ongeveer 

driehonderd verdachten.349  

 

 
345 J.W. Te Water, Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijginge 
van Vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat in de Jaaren 1565-1567. Uit veele oorspronglyke gedenkstukken 
saamgesteld, I (Middelburg 1776) VI, 186-188. Rollema staat vermeld op een der lijsten van Te Water, III, 263. 
Zie ook NNBW D9, 878: Rollema behoorde waarschijnlijk tot de Verbondsedelen, maar verliet in 1567 de zijde 
van de prins.  
346 Ibid., betr. Rollema, maar vanuit een tegengesteld politiek oogpunt: ‘[Hij] ontnam aan de kloosters hun 
kostbaarheden ten bate der algemeene zaak’.     
347 A. ’s Gravezande, o.c., 124-125; BWN D16, (1874) 433. 
348 Merkwaardigerwijs komt in een verklaring door Andries Coene, klerk van rentmeester-generaal Van 
Serooskerke, naar voren dat notaris Deynoot een van de ‘personen van reputacie’ is die het beeldenbreken 
hebben voorbereid en het tijdens de uitvoering controleren, Rooze-Stouthamer, Beeldenstorm in het 
graafschap Zeeland. [Een dubbelrol van de notaris? Blijkbaar heeft dat het vertrouwen in zijn akten niet 
geschaad.]  
349 Van Vloten, 127-132,134-135, met verw. diverse Belgische en Nederlandse archieven. 
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In 1568 neemt het regime van de hertog van Alva de vervolging en bestraffing van de 

Zeeuwen over. De meesten zullen in 1568 berecht en veroordeeld worden door de Raad van 

Beroerten in Brussel. Velen echter bij verstek, want er is ook een veelzeggend lijstje 

‘aanhangers van de nieuwe gezindte’ die zich door de vlucht onttrokken hebben aan hun 

straf.350 Oud-baljuw Pieter Haeck blijkt al op 6 oktober 1567 verbannen te zijn door het 

Middelburgse stadsbestuur, dat zodoende (met die opzet?) zijn leven gered heeft. Wat van 

hem geworden is, bleef onbekend. Alva kon weinig anders doen dan dit Middelburgse vonnis 

in februari 1568 bekrachtigen.351 In lijn met het bestraffingsbeleid in Brussel is de aanpak 

van de geloofsafvalligheid in Zeeland verhard. Sinds het voorjaar van 1568 is het gedaan met 

de tolerantie, het schipperen en het pappen en nathouden. Op Schouwen worden weer 

doodstraffen ter uitvoering gebracht, o.a. te Brouwershaven tegen een eerder in Goes 

vrijgelaten wederdoper.352 De graad van tolerantie verschilt aanzienlijk tussen de eilanden, 

maar de bisschop laat zijn nu zijn gezag gelden. De Castro had zich eerder durven verzetten 

tegen Alva’s tiende penning, toen ook de Abdij werd aangeslagen. Maar nu houdt hij zich 

‘ijverig bezig met het wreed vervolgen en straffen van diegenen welke anders dan de 

Roomschgezinden dachten’. Overigens oordeelt De Castro opvallend mild over zijn neef-

oomzegger Christoffel Roël, pensionaris van Middelburg. Deze wordt verdacht van ‘luterie’ 

maar vrijgesproken op getuigenis van zijn bisschoppelijke heeroom. ‘Gy en sult geen valsche 

getuygenisse spreken tegen uwen naesten’ staat geschreven.353 Een prelaat zal zoiets dus 

nooit doen, maar hoe zit dat met een valse getuigenis vóór een naaste? In ieder geval heeft 

Roël er zijn leven aan te danken. De stadspensionaris gaat een briljante toekomst 

tegemoet.354  

 

Ter verhindering van protestantse infiltratie door de aankomst van vreemdelingen, wellicht 

veroorzaakt door de verhevigde vervolging door het regime van Alva, moet Philibert 

opnieuw zijn hele ambtsgebied afreizen. Daarbij controleert hij conform de richtlijnen of de 

decreten goed worden opgevolgd in het onderwijs. Maar gelukkig geven alle onderwijzers 

en scholieren blijk van grote vroomheid. Philibert krijgt een catalogus van verboden lectuur 

opgestuurd uit Brussel, met de instructie de eventuele vondst van ‘quade boucken’ te 

rapporteren. Tot zijn tevredenheid zijn zulke boeken op het Walcherse platteland niet te 

 
350 Zie voor het strafbeleid van de Raad van Beroerten:  V. Soen, ‘The Beeldenstorm and the Spanish Habsburg 
Response (1566-1570) – De Beeldenstorm en het Spaans-Habsburgse antwoord (1566-1570)’ BMGN – Low 
Countries Historical Review 131-1 (2016) 110-111 ‘Punishing’. 
351 NNBW, 523. 
352 Van de Spiegel, 225,253 met verw. naar T. van Braght, Martelaarsspiegel der Doopsgezinden, 2D, 371. 
ZieTieleman Jansz. van Braght, Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spiegel der Doops-Gesinde of Weerelose 
Christenen, Die om ’t getuyygenis van Jesus haren Salighmaker geleden hebben ende gedood zijn, van CHRISTI 
tijd af, tot desen tijd toe […] (2e [vermeerderde] druk Amsterdam 1685; heruitgaven 1984 en Middelburg 2019). 
353 Exod. 20:16, Deut. 5:20; ‘Dat negende gebodt’, Cathechismus ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, 
20 in: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik [..] ( Uitg. 
1869). 
354 BWN, Nieuwe Uitgaaf, III, (Haarlem 1863) 324; Tegenwoordige Staat, IX, 57: De Middelburgse pensionaris 
Christoforus Roël (ook geschreven Roëls, Roels) vertegenwoordigt – op voordracht van Willem van Oranje – 
Prelaat en Edelen in de Gecommitteerde Raden. Na de bevrijding van Middelburg in 1574 blijft Roël in functie 
en wordt hij op 22 mei 1578 bevorderd tot pensionaris van Zeeland. 
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vinden, meldt Philibert aan Brussel. Of hij wel goede boeken aangetroffen heeft, schrijft hij 

er niet bij. Maar hij spreekt in dezelfde brief zijn wens uit dat de steden het voorbeeld van 

de dorpen zullen volgen. Alva denkt er het zijne van en geeft Philibert per brief van 16 maart 

1569 opdracht onverwachts weer een boekenrevisie te houden. De rentmeester-generaal 

weet wel beter dan zo’n bevel naast zich neer te leggen, dus slooft hij zich uit met herhaalde 

boekenkastinspecties. Er wordt wéér niets gevonden.355 In augustus en opnieuw in 

september rappeleert Philibert burgemeesters en schepenen van Vlissingen, die zich 

verdacht terughoudend opgesteld hebben terzake van de bescherming van het rooms-

katholieke geloof. Ter verzekering van de waardigheid der sacramenten moeten voortaan 

twee man de priester begeleiden, wanneer deze met de hostie of het heilige oliesel over 

straat gaat. De mannen moeten voorkomen dat de geestelijke wordt uitgejouwd of bespot, 

en ervoor waken dat het sacrament niet wordt onteerd. Als dit onverhoopt toch gebeurt, 

moeten de schuldigen aangehouden en gestraft worden. Wie niet in het goede geloof sterft, 

mag niet in gewijde grond begraven worden. Zijn lijk wordt op de plaats van justitie 

neergelegd bij de veroordeelde misdadigers, voor de kraaien en de meeuwen. 

Vroedvrouwen moeten binnen 24 uur na een geboorte aan de pastoor melden dat er een 

zieltje te redden is door de heilige doop. De rentmeester-generaal laat afschrift van deze 

reglementen betekenen in alle steden van zijn ambtsgebied. Middelburg reageert gedwee, 

met de mededeling dat aldaar niet twee, maar wel zes mannen voortaan de priester zullen 

begeleiden bij zijn gang door de stad.356 Maar misschien dient de Middelburgse boodschap 

anders uitgelegd te worden en is de tegenstand zo heftig geworden, dat zware beveiliging 

onmisbaar is.  

 

Tijdens de vervolgingen zijn de tot wasdom gekomen gereformeerde gemeenten kleiner 

geworden, niet zozeer door afvalligheid en executies, maar door de vlucht van vele  

toonaangevende gelovigen naar het buitenland. In de steden en dorpen blijven groepjes 

gereformeerden in het geheim samenkomen. In deze kringen bevinden zich de ‘faulteurs’ 

die contact houden met de vluchtelingen. Zelfs in het dorpje Poortvliet op Tholen, de 

heerlijkheid van Philiberts broer Jan, zijn deze informanten te vinden, rapporteert Philibert 

aan Alva 357 Daags daarna, op 16 juli 1570 wordt door Alva met veel bombarie een Algemeen 

Pardon afgekondigd voor alle strafbare feiten in verband met de beeldenstorm en daaraan 

gerelateerde troebelen in de Nederlanden.358 Een jaar later, najaar 1571, zijn in Zeeland de 

aard en de intensiteit van de geloofsvervolging totaal veranderd. Er wordt alleen nog 

vervolgd op verzoek van plaatselijke autoriteiten, met name wanneer ‘sectarische preken’ 

tot ordeverstoring leiden. Belediging van geestelijken wordt onmiddellijk bestraft, evenals 

het ontheiligen van de hostie, maar het aantal aangiften daalt significant. De Middelburgse 

 
355 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 426. 
356 Ibid., 432. 
357 Philibert van Serooskerke aan Alva 15 juli 1570, geciteerd door Rooze Stouthamer, De opmaat, 226, n.79. 
358 V. Soen, ‘The Beeldenstorm and the Spanish Habsburg Response (1566-1570) – De Beeldenstorm en het 
Spaans-Habsburgse antwoord (1566-1570)’ BMGN – Low Countries Historical Review, 131-1 (2016) 99-120, 
aldaar 115 ‘Pardoning’.  
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stadsregering had een galg geplaatst op de Markt, om de straffen van alle aanstokers van 

oproer, seditie en godsdiensttwisten met snelrecht te executeren. Deze kan nu worden 

weggehaald en wordt opgeslagen voor eventueel toekomstig gebruik. De centrale overheid 

laat het vervolgingsbeleid over aan de rentmeesters-generaal. Men kan voor waar 

aannemen dat Philibert hecht aan de bescherming van het traditionele roomse geloof, maar 

toch heeft hij steeds matigheid betracht in de uitvoering van de plakkaten. Nu de Brusselse 

instructies uitblijven, kan hij de vervolging staken zonder zelf in de problemen te komen, 

mag de gevolgtrekking zijn. Dit is trouwens beter voor zijn imago op de eilanden en voor zijn 

veronderstelde streven naar continuïteit van de goede bestuurlijke reputatie van zijn familie. 

Philiberts rapportages nemen in frequentie af, zonder dat Brussel vragen stelt. 

 

Philibert had tijdens het verhoor dor de Mechelse auditeurs in 1567 aannemelijk gemaakt 

dat er geen Zeeuw betrokken is geweest bij het Verbond der Edelen, in welke fase dan ook, 

noch bij het in 1566 aangeboden Smeekschrift of de latere petities. Van de Friezen werd dat 

ook wel beweerd, maar ten onrechte.359 Er is inderdaad geen Zeeuw te bekennen in de 

diverse gepubliceerde (en onderling afwijkende) rijtjes deelgenoten van het Verbond, 

ondertekenaars van het Smeekschrift, deelnemers aan de intocht in Brussel, latere 

toetreders, en samenzweerders van Sint-Truiden. Zelfs in de Sententiën van Alva staat geen 

enkele Zeeuw vermeld als schuldig aan samenspanning in het Verbond.360 Philibert mag daar 

terecht trots op zijn. Enerzijds omdat er schijnbaar geen noemenswaardige ‘verraders’ 

waren in zijn provincie, anderzijds omdat hij wellicht zijn eventuele opstandige 

provinciegenoten gevrijwaard heeft van vervolging en terechtstelling. De 18e-eeuwse 

geschiedschrijver Jona Willem te Water wijdt in zijn magnum opus een compleet hoofdstuk 

aan de oorzaken van het ontbreken van Zeeuwse deelnemers.361 Hij wijst op de continuïteit 

van convocatieprocedures bij de Zeeuwse Staten in het decennium 1562-1572. Philibert van 

Serooskerke en zijn aanverwant Adolf van Borssele hadden al op 12 oktober 1562 van 

stadhouder Willem van Oranje opdracht kregen ‘de andere Edelen ter dagvaart te 

beschrijven’. Philibert heeft die taak vervuld namens de prins tot 1567, toen Oranje uit de 

 
359 Het criterium behoort te zijn: deelneming aan het Verbond, of latere ondertekening van het Smeekschrift 
dan wel ondertekening van volgende petities; niet of de deelnemers en ondertekenaars in alle opzichten 
‘edelen’ zijn, want dat is een kwestie van semantiek en van gewestelijke verschillen. Er waren zeker 16 à 20 
Friese ondertekenaars. J.W. te Water, Verbond VI, 17-43 en 186-188; J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd 
(Leiden 1962) 322-324.  
360 J. Marcus, Sententiën en indagingen van den Hertog van Alba Uitgesproken en Geslagen in zynen 
Bloedtraedt […] (Amsterdam 1735); De in digitale overzichten ten onrechte als Zeeuw vermelde Verbondsedele 
Jan de Casembroot was een Vlaming. Hij werd na veroordeling door de Raad van Beroerten onthoofd (een 
‘voorrecht’ van edellieden; onedelen werden gehangen of gewurgd, geradbraakt etc.). Te Water, 236-258 
verschaft lijsten A, B, C van ruim vierhonderd Verbondsedelen, zonder één Zeeuw, al kan men twijfelen over 
Van Nispen (lijst B). Het is de vraag of laatstvermelde de Brabantse ridder Adriaen van Nispen is, of zijn 
naamgenoot Adriaen Aertszn van Nispen, een in Bergen op Zoom geboren Vlissinger koopman in harde waren, 
rijk geworden door leveranties van spijkers ter bevestiging van tralies in de gevangenis van Filips II te Vlissingen, 
N.A. 89 (2000-2001) N-Pl, 87. Ook vermeldt Te Water zekere van Welle, maar nergens blijkt of deze een lid is 
van het Zeeuwse (van oorsprong Schouwse) geslacht van die naam, familie van Philibert. De naam komt ook in 
andere provinciën voor. 
361 Te Water, Verbond,  VI, 186-188. 
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Nederlanden vertrok. Daarna werd Philibert door Alva met nieuwe ambten belast, maar 

tevens in zijn bestaande functies gehandhaafd. Hieruit blijkt – aldus Te Water – dat ten tijde 

van het Verbond de plaats van Eerste Edele van Zeeland bekleed wordt door Philibert van 

Serooskerke en Adolf van Borssele tesamen. ‘Daar uit kan men duidelijk afleiden de waare 

oorzaak waarom niemand van den Zeeuwse Adel het Verbond heeft onderteekend, 

goedgekeurd en bevorderd’. Beiden hadden ‘ambten van den Koning, en bleven ook zeer 

gehecht aan den Roomschgezinden Godsdienst. Zij zouden derhalven niet hebben willen 

dulden, dat een der Zeeuwsche Edelen met de andere Bondgenooten zou samenspannen 

[tegen] de Roomsche Kerk en het gezag des Konings’. Ridderschap en edelen van Zeeland 

hebben Philibert van Serooskerke en Bruninck van Wijngaerden in 1568 ‘indemnificatie’ 

verleend wegens een heffing van 25.000 gulden die Alva van Zeeland eist. Nog in 1571 heeft 

Philibert alle edelen Bewesten Schelde geconvoceerd voor de Statenvergadering van 

Zeeland op 21 oktober van dat jaar. Zelfs na de Pacificatie van Gent (1576) blijkt dat de 

edelen van Zeeland ‘afkeerig zijn gebleven van de Vrijheid’, met als reden dat de 

rentmeesters-generaal uit hun ambten zijn ontzet en een andere persoon voor hen in de 

plaats was gesteld. Drie heren Van Serooskerke, zowel vader Jeronimus als diens zoons Jacob 

en Philibert zijn roomsgezind geweest, meldt Te Water. Of Jacob van Serooskerke bij de 

roomse godsdienst is gebleven, is Te Water niet gebleken, maar Philibert ‘was zelfs een 

vervolger van de gereformeerden, van waar ook zal men de oorzaak haalen, dat de 

geschreeven lijsten der Ridderschap en Edelen van Zeeland, die sedert de jaaren 1566 ter 

dagvaart verschenen, niet meer te vinden zijn’. Ook de registers en notulen van de Zeeuwse 

Ridderschap en Edelen zijn daarom ‘verdonkerd’ of ‘uit de wereld geraakt’. Een sluitend 

betoog, vindt Te Water zelf, en onderbouwt het met verwijzingen naar de gezaghebbende 

17e-eeuwse auteurs Famiano Strada en Pieter Cornelisz Hooft.362  

 

 

Vervolger van gereformeerden363 

Is deze 18e eeuwse typering een correcte kenschets van Philiberts rol tijdens het eerste 

decennium van de Opstand? De oprechtheid van zijn trouw aan de Kerk van Rome is boven 

elke twijfel verheven. Bijzondere uitingen van vroomheid zijn hem echter vreemd, voorzover 

blijkt uit zijn overgeleverde brieven en rapporten. De instructies die hij uit Brussel krijgt om 

maatregelen te treffen tegen de doopsgezinden en de gereformeerden in zijn ambtsgebied 

voert hij stipt uit, althans in de eerste jaren, maar met een zekere terughoudendheid naar 

het lijkt. Misschien uit mededogen of om de onder zijn gezag staande bevolking te 

beschermen, maar ook op grond van de overweging dat een te rigoureuze vervolging tot 

ongeregeldheden kan leiden. Zoals al eerder gerapporteerd, heeft Philibert na de 

beeldenstorm hellebaardiers laten aanrukken, met instemming van het stadsbestuur, ter 

 
362 Ibid., 190, 192-208; F. Strada S.J., De Bello Belgico Decades Duae ab Excessu Caroli V.Imp.usq. ad Initium 
Prefecturae Alexandri Farnesii Parmæ […] (Frankfurt 1632; uitg.1678) IVIII, 478ev. Zoals Te Water terecht 
opmerkt, verwart Strada vader Jeronimus en zoon Philibert met elkaar. Bovendien spelt de jezuïet de 
gelatiniseerde geslachtsnaam verkeerd SEROSQUEQUIUS (met weglating van de letter R).  
363 Te Water, o.c.,188. 
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voorkoming van nieuwe godsdienstrellen.364 Hij doet zijn plicht, maar neemt blijkbaar de 

ruimte die zijn mandaat hem biedt. Opvallend is bijvoorbeeld dat Philibert in de maanden 

volgend op de Middelburgse troebelen van dat jaar, geen bezwaar heeft gemaakt tegen 

diverse beschikkingen van het stadsbestuur ten gunste van de nieuwe religie, zoals het 

processieverbod en de herhaalde opschorting van de plakkaten tegen de ketterij. Hieruit valt 

op te maken dat Philibert van Serooskerke zich kan vinden in de beduchtheid van het 

stadsbestuur voor acties die nieuwe ongeregeldheden kunnen uitlokken. Of gedoogt hij de 

houding van het stadsbestuur om zelf een confrontatie te ontlopen? Uit de rapportages en 

correspondentie kunnen geen conclusies getrokken worden met betrekking tot Philiberts 

mogelijke morele overwegingen bij zijn doen en laten. Wel kan gesteld worden dat de stijl 

en aard van Philiberts acties niet duiden op geloofsijver maar veeleer op bestuurlijke 

plichtsvervullking. In vergelijking met de vervolging door zijn zwager Bruninck van 

Wijngaerden in diens ambtsgebied Beoosten Schelde, valt niettemin op dat Philiberts aanpak 

strenger is. Bij Bruninck lijkt het soms alsof hij al te moeilijke opdrachten negeert. Wanneer 

Philibert afwijkt van uit Brussel verkregen instructies, doet hij dat weloverwogen en nooit 

onberaden. Hij rapporteert dat in extenso en verontschuldigt zich wanneer dat past, steeds 

met een duidelijke uitleg van de motivering van zijn beslissingen, en zonder de zaken op de 

spits te  drijven. Kan er een tegenstelling bestaan tussen fides en religio, in dit geval Philiberts 

plicht en zijn geweten? Het was Philiberts taak uitvoering te geven aan de Habsburgs-

Bourgondische plakkaten tegen de ketterij. Dit heeft hij met plichtsbetrachting gedaan, dat 

moge duidelijk zijn. Maar kwantitatief gezien, valt het aantal Zeeuwse doodvonnissen toch 

in het niet bij vergelijking ervan met de Vlaamse, Brabantse of Hollandse aantallen, ook 

indien beschouwd in relatie tot het de kleinere bevolking van Zeeland.365 Zeker is dit het 

geval in de periode tussen Philiberts ambtsaanvaarding in 1564 en de nasleep van de 

beeldenstorm van 1566. Uitgaande van gemiddelden per Zeeuws ‘kwartier’, kunnen er in dit 

tijdvak hooguit één à twee executies van doodvonnissen per jaar zijn geweest Bewesten 

Schelde.366 In het kader van deze studie werd het geschatte aantal niet specifiek onderzocht, 

noch wie de ongelukkige gestraften waren. Voorts zegt zo’n relatief gering aantal 

doodvonnissen lang niet alles. Er bestond helaas een heel scala aan andere lijfstraffen, om 

de tortuurmethoden maar buiten bespreking te laten.367 Vanaf 1568 loopt het aantal 

bestraffingen echter op. Toch zijn er slechts enkele voorbeelden van plaatselijke vervolging 

 
364 Ibid., 255. 
365 Aantallen doodvonnissen tussen ca. 1520 en 1567: in Holland minstens 402, Vlaanderen 264, Brabant 228, 
Zeeland 23, volgens A.C. Duke, ‘Building heaven in hell’s despite: the early history of the Reformation in the 
towns of the Low Countries’, in: A.C. Duke en C.A. Tamse, eds., Britain and the Netherlands, 45, geciteerd door 
Van Nierop, Van ridders tot regenten 155 n.7 en 223 n.7. Van de aantallen in de periode na 1567 bestaan geen 
verantwoorde schattingen. 
366 Hoewel de omstandigheden aanzienlijk verschillen, valt op dat de bestraffing van beeldenstormers elders  
soms veel strenger was. O. Mörke, 106 vermeldt dat Willem van Oranje als burggraaf van Antwerpen in de 
dagen na 28 augustus 1566 zes beschuldigden ter dood liet brengen en andere gevangen nemen. Bovendien 
liet Oranje afkondigen dat voortaan beeldenstormen en acties tegen rooms-katholieke erediensten of priesters 
met de doodstraf vergolden zouden worden.  
367 Tot 1795 was in de Republiek de bekentenis het belangrijkste bewijsmiddel in lijfstraffelijke zaken en werd 
deze vaak verkregen door middel van tortuur of door bedreiging daarmee.  
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en berechting in Zeeland. Zo zou een ouder echtpaar uit Souburg terechtgesteld zijn omdat 

de vrouw haar pantoffel gebruikt had om een Mariabeeld te slaan dat ergens op de grond 

lag na het ‘breken’. Zij had dat in haar hart al vaker gedaan, volgens haar bekentenis, en nu 

kon zij het eens met de hand doen. Haar echtgenoot werd ervan beschuldigd zijn mannelijke 

plicht verzaakt te hebben door de vrouw niet te weerhouden van haar schanddaad. Beiden 

werden opgehangen, een triest verhaal. De Middelburgse timmerman Pieter Joossen had 

gezien hoe de grijsharige lijken van het bejaarde koppel te kijk hingen aan de galg, vermeldt 

hij in zijn Ao.1602 opgeschreven herinneringen.368 Of hij zelf de galg getimmerd had, schreef 

hij er niet bij.369 

 

De overleveringen en schaarse gedocumenteerde feiten overziende, kan worden gesteld dat 

Philiberts opsporings- en vervolgingsbeleid – inclusief zijn toezicht op de justitie binnen de 

hoge heerlijkheden, en met inachtneming van de stedelijke autonomie – gekenmerkt werd 

door een zekere terughoudendheid. Dit blijkt zowel uit de eerder vermelde voorbeelden als 

uit zijn stilzwijgende besluit, secundum fidem et religionem, tot vertraging en uiteindelijk 

stopzetting van de opsporing en vervolging na het Algemene Pardon van juli 1570. Na 1571 

zal de handhaving van het primaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Zeeland een kwestie 

worden van ‘redden wat er te redden valt’. De prioriteit van de centrale regering ligt dan bij 

het verdedigen van het grondgebied tegen de aanvallen door de Geuzen.  

 
368 Dit droevige verhaal wordt als voorbeeld van de bestraffingen vermeld door J. Pollmann, ‘Iconoclasts 
Anonymous: Why did it take Historians so long to identify the Image-Breakers of 1566?’ in: ‘Beeldenstorm: 
Iconoclasm in the Low Countries’ BMGN – Low Countries Historical Review, 131-1 (2016) 162. 
369  Zie over de Middelburgse meester-timmerman en kroniekschrijver Pieter Joosten (†1626), ooggetuige van 
de beeldenstorm en de troebelen van 1566 alsook de val van de stad in 1574, tevens interviewer van ‘andere 
geloofweerdige mannen’: A. van Dixhoorn, Lustige geesten: rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-
1650) (Amsterdam 2009) 165-167.  
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PECUNIA NON OLET 

 

 

Economische crisis 

De beeldenstorm heeft grote schade aangericht en de politieke tegenstellingen verscherpt, 

maar van een algemene rebellie is in Zeeland nog weinig te merken. Er was wat opschudding 

over het Compromis der Edelen en het Smeekschrift dat zij hebben aangeboden aan de 

landvoogdes. Men maakt er zich in Veere of Vlissingen niet druk over. Eigenlijk is het 

Compromis der Kooplieden van 1566 een veel sterkere reactie op de economische crisis.370 

Er is geen twijfel mogelijk, de crisis is te wijten aan het desastreuse beleid van de centrale 

overheid. Dit is de bestuurders op de eilanden natuurlijk een doorn in het oog. Zo krijgen 

hun goede bedoelingen geen kans van slagen. Landvoogdes Margaretha van Parma krijgt van 

haar broer Filips II instructie het Smeekschrift der Edelen te verwerpen. Met behulp van haar 

Consulta speelt zij de oppositie uit elkaar, is het beeld dat opdoemt uit de vaderlandse 

literatuur.371 Margaretha breekt het verzet van de hoge adel, de lagere edelen, de 

beeldenstormende activisten en de ‘calvinistische’ kooplieden. Zij werft aanzienlijke 

legereenheden aan, die de oproerige bewegingen in de steden onderdrukken. De 

gereformeerde stadsbestuurders in Valenciennes in Henegouwen weigeren een garnizoen 

te accepteren en moeten daar zwaar voor boeten. Doornik op de grens met Vlaanderen en 

de stad Rijssel geven zich gewonnen.372 De prediking van protestantse godsdiensten wordt 

overal in de Nederlanden verboden en niemand waagt het meer zich daartegen te verzetten. 

De  landvoogdes is de toestand meesteres.373 Maar haar koninklijke halfbroer vertrouwt het 

niet. Al spoedig na de komst van de hertog van Alva in augustus 1567 raakt Margaretha met 

deze in conflict en vertrekt zij naar Parma. Welbeschouwd komt hiermee een einde aan een 

 
370 Zie over de invloed van de (o.m.) Antwerpse kooplieden:  E.J. Potgieter, ‘Mengelingen’, in, P.N. van Kampen 
eds., De Gids 10:2 (1846) 79-127. Ibid., ‘Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog’, 
I, ‘De Adel’ (vervolg) 623-626. Potgieter’s theorie in grote lijnen: de samenwerking tussen enerzijds de 
consistoriën en (de daarin vaak vertegenwoordigde) kooplieden die de verdediging van de godsdienstvrijheid 
zouden financieren, en anderzijds de Verbondsedelen heeft gefaald. Dit is te wijten aan de ‘scheiding der 
geesten’ in Sint-Truiden, waarna de rooms-katholieke edelen het Verbond verlieten. Uiteindelijk hebben toch 
de kooplieden getriomfeerd, zie hun opkomst als dragende kracht van de welvaart in de latere Republiek en de 
achteruitgang van de adel. 
371 ‘Consulta’ is het gewone Italiaanse woord voor ‘raad’ bijv. ook in ‘consulta municipale’, ‘Consulta di Stato’ 
e.d. De consulta van landvoogdes Margaretha van Parma zou als bijzonder adviesorgaan bestaan hebben uit 
Berlaymont, Viglius van Aytta en (tot 13 maart 1564) Granvelle. Deze opvatting is in het verleden ontstaan door 
de constatering dat dit drietal frequent geraadpleegd werd door de landvoogdes, zodat historici er een 
afzonderlijk instituut in gezien hebben. Daarbij werd niet onderkend dat de drie raadsheren vaak ook 
individueel of apart geconsulteerd werden. Het driemanschap was wel bij uitsluiting bevoegd tot advisering 
over bepaalde belangrijke benoemingen. Zie Bijlage 3 (26) ‘Consulta of Achterraad’. 
372 Brugmans, Kernkamp, 172. 
373 De actieve rol van de landvoogdes bij het uiteenvallen van het verzet, wordt tegenwoordig betwijfeld. Er 
is in die moderne visie veeleer een implosie door tegenstellingen tussen hoge- en lage adel, rooms-katholieken 
en gereformeerden, kooplieden en edelen, heerschappen en en stadsbestuurders.  
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tijdperk van zestig jaar ‘vrouwen-aan-de-macht’, namelijk vanaf 1507 toen haar peettante 

Margaretha van Oostenrijk aantrad als gouvernante.374  

 

Afgezien van de ‘Gelderse oorlogen’ tussen Karel V en Karel van Egmond, waren de 

Nederlanden ook in de tijd van Maria van Hongarije – pleegmoeder van haar nichtje 

Margaretha later hertogin van Parma – verschoond van grote binnenlandse 

conflicten. De staatkundige eenheid werd onder het regime van de drie 

opeenvolgende landvoogdessen tot stand gebracht. De bestuurlijke en justitiële 

instituties werden versterkt. De intolerantie op godsdienstig gebied nam weliswaar 

toe in de loop van deze periode, als reactie op de geloofsijver van de vroege 

Hervormers, maar bleef in aard en omvang onvergelijkbaar met de repressie in het 

komende tijdvak onder Alva. Secundum fidem et religionem is als adagium zeker ook 

van toepassing op de plichtsbetrachting en de zelfopoffering van deze Habsburgse 

tante en zusters die vele kastanjes uit het vuur hebben gehaald voor hun vorstelijke 

neefje respectievelijk broer.   

 

Na het vertrek van de hertogin van Parma leek de opdracht van Filips II aan Alva als nieuwe 

landvoogd niet moeilijk: de ketterij uitroeien en het koninklijke absolutisme vestigen, naar 

beproefd Spaans model. De economie zal in goede banen geleid worden. Als eerst maar de 

overheidsfinanciën op orde zijn. In het kader van een strakker financieel regime, worden bij 

koninklijk decreet alle goederen geconfisqueerd van ballingen, vluchtelingen, veroordeelden 

en vermisten ‘door de troebelen’ in de Nederlanden. Dit decreet raakt zowel edellieden en 

kooplieden als burgers, vriend en vijand. Hun goederen worden onder bewind gesteld van 

de centrale overheid. Er zijn hoge geldswaarden mee gemoeid. Bij besluit van Filips II op 

voordracht van Alva, Brussel 3 februari 1567 [in nieuwe tijdrekening 1568]375 wordt ‘Philibert 

de Seroetskercke’ aangesteld tot rentmeester der verbeurd verklaarde goederen in het 

kwartier Bewesten Schelde.376 Tevens benoemt Alva hem tot baljuw en rentmeester van de 

aloude en zeer prestigieuze hoge heerlijkheid Borssele op Zuid-Beveland, die had 

toebehoord aan de verrader Anthonie van Lalaing graaf van Hoogstraten.377 Philibert van 

Serooskerke, dan 29 jaar oud, aanvaardt dit nieuwe takenpakket loyaal bij akte van 17 

februari 1567 [nieuwe tijdrekening 1568].378 Het is een blijk van groot vertrouwen bij Alva 

en bij de Raad van Financiën. Een vertrouwen dat Philibert niet zal beschamen, naar plicht 

 
374 Zie Bijlage 2. Tijdens afwezigheid of ontstentenis van landvoogdessen berust het gezag bij een regent of bij 
regentschapsraden, tussentijds gedurende in totaal ongeveer vier jaren. Van 1555-1559 is de landvoogd 
Emmanuel-Philibert van Savoye, zoon van Margaretha van Oostenrijk.   
375 “Gegeven in onser stadt van Brussele den derden dach van Februario int jaer ons Heeren duysent vyff 
hondert seven eñ t’sestich”. Een nieuw jaar begint volgens de toenmalige (overigens niet algemeen toegepaste) 
tijdrekening op Pasen, de eerste zondag na volle maan in de lente. In de betrokken periode is de aanstaande 
jaarwisseling op 18 april. Op zaterdag 17 april 1567 volgt dus Paaszondag 18 april 1568.     
376 ‘Akte van commissie Ph. van Serooskerke dd. 3 februari 1567’, transcript in: Kronijk van het Historisch 
Genootschap gevestigd te Utrecht, 16 (1860) 4e serie, I, 21-24; Zie ook CACH Cph IV, Appendice CXVI, ‘Liste des 
commissaires et receveurs des confiscations’, sept. 1567, ‘Zéelande’.  
377 Zie Bijlage 3 (13) ‘Hoogstraten’. 
378 Akte van commissie, 24. 
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en geweten. Overigens kan hij er goed aan verdienen, mag hij verwachten, mits een 

winstgevende exploitatie mogelijk blijft. De bewindvoering wordt namelijk betaald in 

percentages van de revenuen. Maar de uitvoering van deze omvangrijke taken naast 

Philiberts algemene verantwoordelijkheid als rentmeester-generaal, geeft aanleiding tot 

voortdurende competentiegeschillen met lokale overheden. De opsporing van stilgehouden 

tegoeden gaat niet altijd even zachtzinnig. Achtergebleven regeringsgetrouwe familieleden 

van bannelingen en politieke vluchtelingen maken bezwaar tegen deze inmenging in de 

financiële belangen van hun andersdenkende geliefden. Er zijn geen precedenten, noch is er 

jurisprudentie waarop de rentmeester-generaal zich kan beroepen. Daarbij loopt Philibert 

de kans persoonlijk aangesproken te worden door protesterende benadeelden. Gelukkig 

slaagt hij er spoedig in het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te dekken. Zijn 

‘compagnon’ Arent van Valckensteyn, die voor de helft beleend is met Popkensburg bij Sint-

Laurens op Walcheren, wordt aanvaard als borg voor Philibert inzake diens handelingen als 

rentmeester der verbeurde ‘tilbare ende ontilbare’ goederen Bewesten Schelde.379 Adriaen 

Blancx, dijkgraaf Bewesten Yerseke, verhoogt zijn al eerder aan Philibert als ontvanger van 

de 100e penning verstrekte borgtocht.380 Bovendien hoeft Philibert zijn werk niet alléén te 

doen. Ter uitoefening van deze nieuwe ambten stelt Philibert bij volmacht van 17 februari 

1567 [nieuwe tijdrekening: 1568] Jan Turck aan als zijn ‘stadthouder’ (plaatsvervanger). Zoals 

al eerder is gebleken weet Turck van aanpakken. Hij is een veelzijdig en bereisd man, 

gewezen deurwaarder in Den Haag en nazaat van een Vlaamse kruisvaarder. Zoals van hem 

verwacht mag worden, voert hij een moderne Italiaanse boekhouding van de onder bewind 

gestelde goederen.381  

 

Als rentmeester-generaal zit Philibert van Serooskerke tussen twee vuren. Alva wil het 

koninklijke bewind onafhankelijk maken van de Staten. Tot dusver konden de Staten de 

landsheerlijke aanvragen voor nieuwe beden namelijk ‘trageren’ of op de lange baan 

schuiven. Met vaste en blijvende heffingen die de buitengewone beden vervangen, zouden 

de Staten van de onderscheiden provinciën het vestigen van een eenheidsstaat onder 

absoluut gezag van de vorst niet kunnen verhinderen.382 Daarom heeft Alva in maart 1569 

een nieuw belastingstelsel aangekondigd in de Staten-Generaal, in vergadering bijeen te 

Brussel. Hij dreigt dat Filips II als souverein gerechtigd is zonodig ook zonder toestemming 

 
379 Te Water, Verbond, 193. Philiberts oudere broer Jacob van Serooskerke heer van Welland wordt bij 
dezelfde akte erkend als gemachtigde Beoosten Schelde van hun zwager Bruninck van Wijngaerden ‘geboren 
tot Zierikzee maar van ouden Hollandschen Adel’. 
380 UA,76,2.3.05.3.849, Philibert van Serooskerke, Maatschappelijk, ‘Akte van borgtocht door Jan Adriaansz. 
Blancx [alias Adriaen], 1569. Afschrift, (16e eeuw)’. 
381 ‘Procuratie J. Turck door Philibert van Serooskerke 17 februari 1567’ transcript in: Kronijk van het Historisch 
Genootschap gevestigd te Utrecht, 16, 4e serie, I (1860) 24-25. Philiberts weduwe zal in 1610 de door Jan Turck 
gevoerde boekhouding overdragen aan de Staten van Zeeland, die deze zal raadplegen bij procedures over 
restitutie aan gedupeerde rechthebbenden in de Republiek en bij schikkingen met Zuid-Nederlandse edelen 
tijdens het Twaalfjarig Bestand.  
382 De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 119, met citaat L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het 
Nederlandse Recht (9e  druk; 1950). 
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van zijn onderdanen belasting te heffen.383 De geachte afgevaardigden zijn er beduusd van, 

tot bij hun doordringt dat niemand de dans ontspringen zal. Als de bezwaren loskomen, is 

de hertog al uit ‘s lands vergaderzaal vertrokken. De uitvoeringsmaatregelen laten niet lang 

op zich wachten.384 De eerste nieuwe heffing is de ‘honderdste penning’, zoals Alva schrijft 

in een ambtsbericht aan Philibert van Serooskerke.385 Een heffing ineens van 1 procent op 

alle materiële bezittingen, zowel roerende als onroerende. Deze nieuwe belasting zal weinig 

problemen opleveren, is Alva’s verwachting, omdat zij qua systeem overeenkomt met de 

aloude schotheffingen op grondgebruik, al is de categorie aangeslagenen nu minder 

specifiek.386 Niemand, geen persoon of rechtspersoon, wordt van deze eenmalige 

belastingaanslag vrijgesteld, noch de geestelijkheid, noch de edelen, noch de derde stand. 

De nood is namelijk hoog bij de centrale overheid: op 3 november 1569 verzoekt Alva de 

Staten van Zeeland de begrote opbrengst van de nieuwe belasting vóór te schieten aan de 

beide rentmeesters-generaal ‘daer die somme nodig zij voir de voir de inningh vande 

100sten penningh gestelde termijn’.387 Ondanks deze meer praktische dan principiële 

argumentatie van Alva’s verzoek, legt Philibert alle bezwaren van de Zeeuwse Staten terzijde 

en besluit hij  door te zetten.388 Hij is en blijft onder alle omstandigheden naar plicht en 

geweten een loyale ambtsdrager, kan men voor waar aannemen. Of het gevraagde 

voorschot er nu komt of niet, de betaling van de 100ste penning zal nu goedschiks of 

kwaadschiks afgedwongen worden bij alle schatplichtige overheden, edelen en burgers, 

zonder aanzien des persoons. Allereerst worden de hoge en lagere heerlijkheden 

aangeslagen. De heren zullen het goede voorbeeld moeten geven. Zoveel verschilt deze 

nieuwe belasting toch niet van de gewone schotheffing. De ‘OW-ers’ die de in beslag 

genomen goederen van gevluchte Zeeuwse landeigenaren in bezit gekregen hebben, 

beginnen te morren want ook zij krijgen een belastingaanslag. Dat kan toch niet de bedoeling 

zijn? De kwestie wordt voorgelegd aan Alva, die Philibert per brief van 24 oktober 1569 

mededeelt dat de huurder of de pachter van geconfisqueerde goederen opdraait voor 

eenzesde van de verschuldigde 100e penning. Dat valt mee. 

 

 

 

 
383 I.H. Gosses, Welgeborenen en Huislieden: Onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Holland 
(Groningen-Den Haag 1926) 32. 
384 Zie voor een analytisch overzicht van de nieuwe belastingen en hun achtergrond uit een oogpunt van 
overheidsfinanciën, alsmede de implementatie, gedeeltelijke mislukking en impact: F.H.M. Grapperhaus, Alva 
en de Tiende Penning (Zutphen-Deventer 1982); voor de invoering van het nieuwe belastingstelsel in Zeeland: 
Rooze-Stouthamer, De opmaat, 56-79.    
385 Brief Alva aan Philibert van Serooskerke 24 oktober 1569, geciteerd door Rooze-Stouthamer, o.c., 61, met 
verw. naar vindplaatsen origineel en contemporaine afschriften in respectievelijk ZA Middelburg; SA Veere; GA 
Goes, SA.  
386 Het ‘graeffelijck schot’ is een uit de middeleeuwen daterende belasting op in leenrecht uitgegeven polders, 
die ooit met grafelijke financiering zijn bedijkt.  
387 ZA, Rkk. II, 86, fo 291 losse st. (uittreksel). 
388 De hierna volgende parafraserende weergave van Philiberts acties ter implementatie van de nieuwe 
belastingen is mede gebaseerd op Rooze-Stouthamer, De opmaat, ‘Zeeuwse werkorganisatie nieuwe 
belastingstelsel’. 
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Massaal protest 

De invoering van deze goederenbelasting stuit in Zeeland op massaal protest. De bezwaren 

tegen het centraliserende beleid van de regering krijgen dus een voornamelijk economisch 

karakter. Dit geeft een forse impuls aan het verzet. Men is gewend aan de aloude indirecte 

verbruiksbelastingen: accijns op bier, brandewijn, Rijnse wijn, boergonje, marc, rode en witte 

porto, slaapbollekes, geest van zout en wat niet al. Daar valt helaas weinig aan te doen 

behalve matigheid betrachten.  Het ‘maelrecht, vischrecht, puttegeld, brugghegeld’ kan men 

nog wel ontlopen door wat minder te malen, te vissen enzovoorts, al is dat niet bevorderlijk 

voor de economie. Wie goed de weg kent, weet dat hij met zijn paard-en-wagen om de tol 

kan rijden als de polder niet te nat is. Maar de heffing van de 100ste penning ontduiken, 

wordt moeilijker. Enkele steden, Vlissingen voorop, weigeren hun belastingkohieren ter 

inzage te geven aan de rentmeester. Zij wijzen op hun verschoningsrecht, zoals dat van 

oudsher gestipuleerd is in den lande van Walcheren. De landsheer mag blij zijn dat de steden 

nog sommige belastingen voor hem vergaren, in de vorm van opcenten bij verleende 

vergunningen en dergelijke. De poortersrechten, de afdracht door de gilden, de heffingen 

ter financiering van onderhoud van interstedelijke wegen op het platteland: overal graait de 

grafelijkheid mee. Maar hoe die belastingen geheven worden, en bij wie, daarmee heeft een 

landsheer in deze eeuw niets te maken. Dat is verleden tijd. Dus per definitie moet ook ‘s 

konings rentmeester en raad daar buiten blijven. De hoge heerlijkheden van het platteland 

voegen zich bij het bezwaar van de steden. De veelgeplaagde rentmeester-generaal gooit 

het nu over een andere boeg. Op 21 mei 1571 roept Philibert alle hoge- en ambachtsheren 

van Walcheren bijeen te Middelburg, en vordert in naam van de landsheer i.c. koning Filips 

II het schotrecht op iedere heerlijkheid, zijnde de revenuen van een stuk akker- of weideland 

van ‘tien groten steensschoten en tien grootten bij den breede op elk gemet.’ Dit schotrecht 

is weliswaar een oeroud Zeeuws mos, objectief gewoonterecht nog uit de tijd van Jacoba 

van Beieren en haar geheime Zeeuwse echtgenoot Frank van Borsele, maar voor de heren 

klinkt het nieuw. Wapperend met de bundel antieke wetten bewijst de rentmeester zijn 

gelijk.389  

 

Het opeisen van deze het grafelijke domein toekomende heffing is paradoxaal. Alva’s op 

Spaanse (deels Italiaanse) leest geschoeide belastingherzieningen hadden immers juist ten 

doel een eind te maken aan de wirwar van obsolete, van gewest tot gewest verschillende 

heffingen, accijnzen, opcenten, retributies, leges en lasten. Philiberts eisen gaan de 

vergadering te ver. Machtige edelen zoals Maximiliaen van Cruyningen nemen het woord.390 

De rentmeester-generaal gaat door de pomp. Hij verontschuldigt zich voor de Brusselse 

instructies, waarin weer geen rekening gehouden is met de omstandigheden op onze 

eilanden. De voorbereiding van de belastingvernieuwing is geheel buiten hem om gegaan! 

 
389 In Nederland was tot 1998 de term ‘schot’ in gebruik als benaming van het aandeel in de onderhoudskosten 
van een polder, waarvoor de ingelanden of gebruikers worden aangeslagen door een waterschap. 
390 Maximiliaen van Cruijningen en Heenvliet, een van de hoogste edelen van Zeeland, van moederszijde 
afstammeling van Jan II van Glymes alias ‘Jan metten Lippen’ (Jean aux grosses lèvres) en van de Bourgondische 
hertogen. Zie ook hierna, Slotbeschouwing en Verantwoording, en Bijlage 3 (23) ‘Maximiliaen van Cruyningen’. 
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Zonder enig voorbehoud neemt hij het op voor Maximiliaen en de andere bezwaarden. 

Vooral bepleit Philibert de belangen van de “kleyne ambachtsheeren van gheringer aensien”. 

Edelmoediger betoog dan dat van Philibert is zelden gehoord in de Zeeuwse hoofdstad. Men 

vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Iedereen weet echter wel dat ook het 

eigenbelang van Philibert in het geding is. Hij is immers heer van Serooskerke en van een 

andere fiscaal aangeslagen ambachtsheerlijkheid op Walcheren, namelijk Popkensburg. En 

dat terwijl dit edeleigengoed al sinds eeuwen vrijdom geniet van heffingen, gezien de 

essentiële defensieve functie van de burcht. 

 

De conclusies van de hoorzitting worden op voorstel van de rentmeester-generaal verwoord 

in een verzoekschrift aan de Staten van Zeeland. De Staten onderschrijven de bezwaren en 

besluiten deze als remonstrantie in te dienen bij de hertog van Alva. Het zal niet baten. Niet 

alleen Zeeland, maar ook Holland maakt zich zorgen over de nieuwe belastingen. Joost van 

de Werve, zwager en achterneef van Philibert, is baljuw van het Hollandse eiland Voorne.391 

Hij schrijft Philibert een brief met de vraag of het verzoek van de Zeeuwse Staten iets heeft 

opgeleverd? Dat zou de plaatselijke overheden veel problemen schelen. Maar als Alva er wél 

gehoor aan geeft, zal dit nadelige consequenties hebben voor ‘onse afsonderlijcke 

ghewesten’. Die zullen dan wel moeten opdraaien voor het Brusselse begrotingstekort. Mon 

cher, wat hebben we ons op de hals gehaald!392 Brussel antwoordt niet, laat Philibert weten 

aan zijn Hollandse zwager. De 100e penning zal al snel gevolgd worden door de 20e penning, 

eveneens een nieuw soort heffing in de vorm van een overdrachtsbelasting van 5 procent 

op de verkoop van onroerende goederen. Niet alleen land, maar ook woningen, boerderijen, 

herenhuizen, kastelen, molens, smederijen, fabrijken en trafijken zijn onroerend van aard. 

Schepen zijn onroerend door bestemming. De notarissen moeten de 20e penning meteen 

innen bij de levering van het goed, en onmiddellijk afdragen aan de rentmeesters. Er is al 

sprake van een 18e penning, maar daar schijnt het toch niet van te komen. En dan – je kunt 

er op wachten – kondigt Alva zonder pardon de gevreesde 10e penning aan, een 

omzetbelasting volgens cumulatief cascadestelsel naar Spaans model.393 Deze zal worden 

geheven op alle koopwaar, ‘gheene uytghesondert’.394 Tot schrik van de Zeeuwse edelen zal 

 
391 Joost (Jodocus, Joos, Josse) van de Werve is de echtgenoot van Philiberts zuster Geertruida (Gertrude). 
392 J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XXXII, 456: Op 12 oktober 1562 had stadhouder Willem van Oranje  
het driemanschap Joos van de Werve, Adolf van Haemstede en Adolf van Borssele last gegeven tot het horen 
en sluiten van ‘s lands rekeningen Beoosten Schelde. Voor Bewesten Schelde had Oranje per dezelfde datum 
gemachtigd: Pieter Haeck baljuw van Middelburg, Philibert van Serooskerke en Jacques [Sandelijn] van 
Heerenthout. 
393 In wezen gebaseerd op de Castiliaanse alcabala, vermoedelijk van Moorse (Arabische) origine en zelfs 
toegeschreven aan Haroen al Raschid, Bagdad, 9e eeuw. Door Alva al eerder in Napels ‘uitgeprobeerd’, met 
meer succes dan in de Nederlanden.  
394 De 21e-eeuwse belastingbetaler, geplaagd door 21% BTW, zou de 10e penning graag terugwensen! In de 
vaderlandse geschiedenislessen is de gevreesde ‘tiende penning’ een van de belangrijkste aanleidingen voor 
onze Tachtigjarige Oorlog. De heffing ervan is echter niet doorgezet, nadat in 1571 de hoogste edelen en zelfs 
de juristen in de RvS protest hadden aangetekend. Een door Alva voorgestelde afkoopsom van f 2 miljoen 
jaarlijks voor de jaren 1570/1571 is door de Staten-Generaal in behandeling genomen en onder voorwaarden 
goedgekeurd, maar of, hoe en waar deze geëffectueerd is, blijft onduidelijk. Later zal Oranje in Holland en 
Zeeland de 15e penning (6,66% omzetbelasting) heffen ter financiering van aanwerving van legereenheden. Zie 
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de 10e penning ook geheven worden op bepaalde opbrengsten van heerlijkheden, zoals de 

verkoop van agrarische produkten van boerderijen in eigen beheer. De steden worden 

verplicht 10 procent af te dragen van hun inkomsten op leges bij vergunningen. De Zeeuwse 

steden en heerlijkheden moeten ieder twee collecteurs (belastingontvangers) aanstellen die 

de penningen zullen innen en periodiek afleveren aan het comptoir van de rentmeester. Er 

komt niets van terecht. Domburg, het dorp achter de duinen en de manteling, is de 

hardnekkigste wanbetaler. Er is geen geld, want de oogst is mislukt door de regen, het 

weiland verdord door de zon. Philibert kan deze achterstalligheid natuurlijk niet op zich laten 

zitten. Domburg grenst aan de binnenkant van de polder immers aan Oostkapelle; 

daarachter ligt Philiberts duur gekochte eigen heerlijkheid Serooskerke, een welvarend dorp 

dat wél netjes betaald heeft.395 Na drie keer gerappeleerd te hebben, legt rentmeester 

Philibert het weerspannige Domburg een betalingsregeling op, met strafrente bij 

overschrijding der termijnen. Wie niet horen wil moet voelen. Maar Domburg blijft helaas 

weer in gebreke, waarna Philibert geen geduld meer heeft. Ten gunste van de koning neemt 

hij een voorschot uit de hem in onderpand gestelde kas van het Gasthuis der Armen. De 

koning is immers ook ziek en arm, moet men maar bedenken. 

 

 

Ultimatum 

Het schiet maar niet op met de belastingontvangsten. Philibert stelt op 12 februari 1571 met 

groot ongenoegen vast dat geen stad of dorp Bewesten Schelde zelfs maar een poging 

gedaan heeft de 10e penning te innen. Zijn plaatsvervanger Jan Turck krijgt instructies om – 

samen met administrateur Pieter van Erembodegem – alle schepencolleges exploot te doen. 

De steden en dorpen krijgen drie dagen respijt om de inning te verwerkelijken.396 De 

deurwaarders zijn ingeschakeld en zullen hun plicht doen. Dit is de laatste waarschuwing!  

Het ultimatum valt slecht bij de verantwoordelijke bestuurders. Maar Philibert legt alle 

bezwaarschriften terzijde. Toch blijft het moeilijk de zeer impopulaire belastingen te innen. 

Daarom kondigt de rentmeester-generaal op last van Alva een algemene vergadering aan 

voor 19 september 1571. Alle steden en alle dorpen op Walcheren moeten ieder twee 

afgevaardigden sturen om uitleg te krijgen over het door Alva opgelegde belastingsysteem. 

De vergadering zal worden gehouden in Koudekerke, wellicht voor de opgeroepen 

dorpelingen een minder intimiderende locatie dan de burcht Middelburg, die steenklomp 

met zijn vestingmuren, stadhuis en abdij.397 Tevreden kan de rentmeester-generaal 

vaststellen dat elk dorp en elke stad rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Men is dus niet alleen 

 
Swart, Willem van Oranje 56-59 ‘Impopulaire belastingen’ voor een overzicht van de sinds 1573 door de prins 
ingevoerde belastingen, veel hoger dan die in de nog loyaal gebleven Gewesten. 
395 Zie hierboven Hoofdstuk IV, ‘Huwelijken’, over Philiberts belening met Serooskerke op Walcheren. 
396 In ZA Middelburg, gecit. door Rooze-Stouthamer De opmaat, 71. 
397 Evenals bijvoorbeeld Koudekerke a/d Rijn in Zuid-Holland, het tegenwoordig Duitse Kaldenkirchen over de 
grens bij Venlo en Coudekerque in Noord-Frankrijk, ontlenen deze plaatsen hun naam aan een kerk die eerder 
in onbruik is geraakt, veelal door overstroming of gewelddadige verwoesting van het dorp. Soms werd de 
locatie later herbewoond (en soms de kerk herbouwd). R. Reinsma, ‘Namen op de Kaart’, in: Onze Taal, 9 (2016) 
27. Als reactie op dit artikel: H. Hagen, ‘Gesignaleerd’ in: Onze Taal, 12 (2016) 7. Van het verdwenen dorp 
Koudekerke op Schouwen staat nog slechts de Plompe Toren aan de Oosterschelde.  
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gekomen om te luisteren naar de voorlichting; er kunnen ook besluiten genomen worden. 

Met een klap van de voorzittershamer opent Philibert de vergadering. Na een rustig begin, 

loopt de spanning op bij kennisneming van de maatregelen die zijn voorgenomen ter 

handhaving van de belastingmoraal. De goedbedoelde algemene vergadering eindigt in 

algemeen tumult als Andries van Hamerstede, schout van Briggendam, op een stoel klimt en   

met de hand op het gevest van zijn degen   schreeuwt dat ‘gheen Walchers dorp sal 

meedewercken aen dees innovatie oft nyewicheit’.398 

 

 

Breed gedragen verzet 

Het verzet tegen de nieuwe belastingmaatregelen is algemeen en breed gedragen. Het zal 

ook effectief zijn. Bij het (vermeende) laatste besluit van de nog onverdeelde Staten van 

Zeeland, eind 1571, hebben Prelaat en Edelen samen met de vijf goede steden ‘eendragtelyk’ 

besloten de invordering van de 10e en 20e penning te doen ophouden, totdat de andere 

provinciën deze eventueel in werking zullen stellen. Quod non.399 Philibert van Serooskerke 

lijkt daar vrede mee te hebben. Van enige uiting van teleurstelling zijnerzijds over het 

mislukken van de belastingvernieuwing is althans niets gebleken. Het unanieme besluit van 

de Staten is niet alleen opvallend als blijk van de toen nog bestaande eensgezindheid, maar 

ook omdat het een van de zeldzame openlijke verzetsdaden door Zeeuwse instituties is in 

het tijdvak tot april 1572. De eerdere nalatigheid van bijvoorbeeld het Middelburgse 

stadsbestuur, dat tot tweemaal toe afzag van publikatie van de plakkaten tegen de ketterij, 

is veeleer te duiden als stilzwijgend lijdelijk verzet. Ook het object van het unieke verzet door 

de Staten is bijzonder, namelijk de belastingmaatregelen. Eensgezinde oppositie tegen 

andere elementen van het beleid der centrale overheid is ver te zoeken. Noch de repressie 

van nieuwe godsdienstige gezindten, noch het intrekken van privileges van edelen en steden, 

noch de invoering van de criminele ordonnantiën heeft zo’n eenparig protest 

teweeggebracht.  

 

De Staten vergaderen bijna nooit plenair maar meestal in beperkte samenstelling, namelijk 

vertegenwoordigd door de Prelaat, twee representanten van de Eerste Edele, en een 

vertegenwoordiger elk van ieder der vijf ‘goede steden’. Ook bij deze gelegenheid was dit 

het geval. In deze periode is de nog net minderjarige Filips Willem van Nassau-Buren 

(geboren in 1554) Eerste Edele van Zeeland. Hij verkeert echter als gijzelaar in Spanje, sinds 

zijn kidnapping uit Leuven. Krachtens mandaat door Willem van Oranje als voogd van zijn 

zoon wordt Filips Willem in de Staten nog steeds vertegenwoordigd door de zwagers Adolf 

van Borssele en Philibert van Serooskerke gezamenlijk. Zij spreken en stemmen dus met 

inachtneming van de belangen van de totaliteit van Zeeuwse edelen, die hun standpunten 

vaak voorbereiden in gremia zoals de ridderschap. Tevens is Philibert van Serooskerke nog 

 
398 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 71. 
399 Van de Spiegel, o.c., 88-89; Te Water, Tweede Eeuwfeest, Bijlage, 24; ’s Gravezande, Tweede- 
Eeuwgedachtenis, 150ev. De Staten hebben over hetzelfde onderwerp opnieuw vergaderd en conform 
besloten in maart 1572, hetgeen dan hun laatste onverdeelde vergadering geweest is  tot in 1577. 
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steeds gevolmachtigde van Filips Willem in diens hoedanigheid van heer van Sint-

Maartensdijk op Tholen.400 In de Statenvergadering treedt Philibert dus niet op als 

rentmeester-generaal, maar qualitate qua als woordvoerder van de Eerste Edele. Naar plicht 

en geweten laat Philibert in dit bijzondere geval het financiële belang van de Zeeuwse edelen 

en dat van Zeeland als gewest prevaleren boven het belang van de centrale regering bij het 

invorderen van de belastingen. Besluitvorming is immers niet alleen afweging van belangen, 

maar ook een kwestie van moraal. Uiteraard loopt hij het risico dat zijn instemming met het 

stopzetten van de invordering hem op kritiek vanuit Brussel komt te staan. Voorzover 

bekend, is een Brusselse reactie echter uitgebleven. 

 

Het Zeeuwse verzet tegen de belastingvernieuwing was niet uniek, zoals blijkt uit de 

bezwaren die in bijna alle gewesten naar voren kwamen. Daarin klonk echter nog nauwelijks 

het besef door dat de fiscale hervorming geen doel op zichzelf was, maar middel ter 

effectuering van het nieuwe beleid. Alva voert de wil des koning uit, maar neemt ook zelf  

initiatief: ‘Het zou goed zijn wat orde te scheppen in deze Staten, om hen te verenigen onder 

een nieuwe wet en gewoonten’ schrijft hij aan Filips II.401 ‘Wat er gedaan moet worden, zoals 

u zal zien, is een nieuwe wereld op te zetten en bij God, zou dat maar opnieuw kunnen, want 

de verouderde gewoonten afschaffen bij een volk zo vrij als dit, was altijd al en is nog een 

bewerkelijke materie.’402 De landvoogd wantrouwt de Collaterale Raden en in het bijzonder 

de Raad van State die hij nalatigheid verwijt. Daarom laat hij zich voor zijn beleidsdaden 

adviseren door de Raad van Beroerten die hij kort na zijn aantreden had ingesteld.403 

Ondanks het falen van de belastingmaatregelen is Alva erin geslaagd een lange reeks 

koninklijke besluiten uit te vaardigen tussen de jaren 1567 en 1573. Vele daarvan houden 

uiteraard verband met de binnenlandse oorlogssituatie en de rebellie. Zo werden diverse 

verordeningen uitgevaardigd ter verplichting van civiele dienstverlening in de vorm van 

logistieke steun aan het leger en levering van voedingsmiddelen. Er kwam een verbod op 

dienstneming bij vijandig geachte buitenlandse strijdkrachten.404 Hiermee tracht de 

landvoogd te voorkomen dat de Engelse en Franse legers alsook die van protestantse Duitse 

vorsten versterkt zouden worden door gedesillusioneerde militairen uit de Nederlanden. 

Evenzo werd handel drijven met de vijand verboden. De plakkaten tegen de ketterij werden 

aanvankelijk verscherpt. De uitvoering ervan zou beter gecontroleerd worden. Maar lang 

niet alle nieuwe verordeningen zijn repressief van aard. Alva lijkt veel geleerd te hebben van 

het in de kiem gesmoorde protest van het intussen niet meer bestaande Verbond van 

 
400 De hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk was evenals de andere bezittingen van Filips Willem in de 
Nederlanden gesequestreerd na de vlucht van zijn vader naar de Dillenburg in 1567. In het kader van deze 
studie is niet nagegaan hoe de juridische verhouding is tussen Philibert als gevolmachtigde en de sequester (i.e. 
wellicht Philibert zelf, Bruninck van Wijngaerden of Adolf van Borssele).  
401 “Seria bueno dar alguna órden en estos Estados, para juntarlos debajo una nueva ley y costumbres.” 
402 Alva aan Filips II, 6 jan. 1568, Colección de documentos inéditos para la Historia de España (CODOIN) 113 
vols. (Madrid 1842-95) 37:84, geciteerd door R. Fagel, in: M. Ebben, M. Lacey-Bruijn, R. van Hövell tot 
Westerflier, eds., Alba  General and Servant to the Crown (Rotterdam 2013) 434, n.42 en n.43. 
403 G. Janssens, ‘The Duke of Alba: Governor of the Netherlands in Times of War’, in: M. Ebben, M. Lacey-
Bruijn, R. van Hövell tot Westerflier, eds., o.c., 91-115. 
404 Ibid., 109-110 ‘Government in Times of War’. 
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Kooplieden. Bij zijn aankomst was hij geschokt door de slechte staat waarin de koophandel 

verkeerde, slechter dan hij aan Zijne Majesteit durft rapporteren. Ter verbetering ervan liet 

Alva onder meer verbluffend moderne voorschriften voor de zeeverzekering ontwerpen en 

afkondigen.405 De landbouw en de bosbouw werden beter beschermd en in noodsituaties 

zou de graanexport beperkt of verboden kunnen worden. De meest ingrijpende 

voorgenomen hervorming is echter de harmonisatie en modernisering van het 

rechtssysteem, om te beginnen de strafrechtspleging en de rechterlijke organisatie.406 Bij de 

bevolking leidt dit allerminst tot protest. Er zal hopelijk een einde komen aan de 

rechtsongelijkheid, bevoorrechting, belangenverstrengeling en corruptie. Maar de 

rechtsprekenden in de vierscharen en schepenbanken denken er anders over, gelijk de 

ganzen over Kerstmis. Het ius commune  (Romeins recht en canoniek recht) wordt in één 

afkondiging uniform van kracht in alle Zeventien Nederlanden en zal prevaleren boven 

afwijkende gewestelijke rechtsregels. Het gebrek aan begrotingsmiddelen als gevolg van het 

mislukken van Alva’s belastingvernieuwing heeft het succes van zowel de goede als de kwade 

plannen van de landvoogd ernstig belemmerd.407 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
405 T.J. Dorhout Mees, o.c., IX, 495-500. 
406 G. Janssens, o.c.,‘Legal reform’ 107-108. 
407 Ibid., ‘New taxes’ 104-106. 
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VII 

BERG OP ZOOM, HOUDT U VROOM 

 

 

Superintendent Jeronimus 

Philibert van Serooskerke houdt zich vroom. Tevens houdt hij contact met vader Jeronimus 

in de loop van hun beider carrières. Jeronimus is in 1564 afgetreden als rentmeester-

generaal Beoosten Schelde, met effect per december 1565. Hij is in dat ambt níet opgevolgd 

door zijn zoon Philibert, maar door schoonzoon Bruninck van Wijngaerden. De hoofdprijs is 

immers eveneens in 1564 naar Philibert gegaan, die geïnstalleerd werd als rentmeester-

generaal Bewesten Schelde. Zo heeft de familie de touwtjes strak in handen, i.c. de koorden 

van ‘s Zeelands beurs. Maar ook de buren in de regio krijgen te maken met het bewind van 

de familie Van Serooskerke: Per 12 april 1568 is vader/schoonvader Jeronimus van 

Serooskerke, dan 67 jaar oud, door Alva benoemd tot superintendent en administrateur-

generaal van het markiezaat Bergen op Zoom. Ook deze benoeming mag wel een hoofdprijs 

genoemd worden. Bij koninklijk besluit was Jeronimus van Serooskerke eerder in 1568 al 

aangesteld als luitenant-admiraal, in feite de hoogste marinefunctie in dit resort. 

 

Bovenstrooms aan de Oosterschelde, bijna twee Duitse mijlen na de bocht waar dit 

estuarium zich afsplitst van de Honte of Westerschelde, ligt de geopolitiek belangrijke 

hoofdstad van het gelijknamige markiezaat.408 De laatste markies of markgraaf van Bergen 

op Zoom, wijlen Jan IV van Glymes genaamd van Bergen (Jean IV de Glymes dit de Berghes) 

was tevens stadhouder voor de Spaanse koning in Henegouwen. De markies was een 

medestander geweest van Willem van Oranje. Het markiezaat grenst in het oosten aan de 

baronie van Breda. Willem van Oranje en Jan IV van Glymes genaamd van Bergen waren dus 

'buren'. Beiden zijn ridders van het Gulden Vlies. Jan van Bergen is een van de rijkste edelen 

in de Nederlanden, maar vooral in landbezit. Uit protest tegen het brute optreden van de 

Spaanse troepen, had hij zijn stadhouderschap van Henegouwen opgezegd. Uiteraard kan 

deze stap niet op instemming rekenen van de koning. De markies werd daarnaast verweten 

dat hij de Watergeuzen niets in de weg had gelegd toen zij eens kwamen provianderen in 

Bergen op Zoom. Niettemin hebben zijn collegæ-stadhouders Egmont, Hoorne en Oranje 

hem afgevaardigd om samen met Montigny, gouverneur van Doornik, (allen Vliesridders!) 

het Compromis der Edelen toe te lichten aan Filips II. Montigny werd in Madrid opgesloten 

en in zijn cel gekeeld, naar verluidt in opdracht van Filips II. Het lot van Jan van Bergen is 

wellicht minder gruwelijk, maar wel triest. Jan is een fanatiek sportsman. Zijn aankomst in 

Madrid is vertraagd nadat hij op de kolfbaan van Brussel gewond was geraakt aan zijn 

 
408 Bergen op Zoom wordt ter onderscheiding van Bergen (Mons) in Henegouwen en Bergen in Noord-Holland 
in de 16e eeuw meestal geschreven ‘Berghen op ten Soom’. De stad ontleent haar naam aan de 'bergen' 
(duinen, zandheuvels) waarop zij gebouwd werd, aan de 'zoom' met het laagland. Alternatieve etymologische 
duiding: 'Soom' in de betekenis van drassig land, ‘zomp, sump, swamp’. 
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scheenbeen door een keiharde essenhouten kolfbal. Eerst leek het mee te vallen, maar de 

wond was tijdens de vermoeiende reis naar Spanje gaan ontsteken en dat betekende zijn 

dood. Bergen stierf in de nacht van 21 mei 1567 eenzaam aan zijn koortsen in Segovia, waar 

hij tevergeefs genezing had gezocht. Of heeft de nachtzuster in opdracht van de koning een 

overdosis papaversap toegevoegd aan zijn pijnstiller?409 Filips II had de markies posthuum 

laten veroordelen in een showproces, wegens lèse-majesté, majesteitsschennis. Alle aan zijn 

status van markies verbonden ambten en voorrechten waren opgeheven. Het vacante 

markiezaat van Bergen op Zoom was in 1567 beslag genomen en ressorteert nu rechtstreeks 

onder de Spaanse kroon. Het wordt wél apart geadministreerd, met het oog op mogelijke 

overdracht in de toekomst aan betrouwbare Spaansgezinde nazaten van de laatste markies. 

Misschien zouden die – ook in financiële zin – wel boete willen doen voor zijn ontrouw? 

Daarnaast vallen de persoonlijke bezittingen van de overledene onder deze ‘sequestratie’, 

zowel binnen het markiezaat als daarbuiten. Inclusief het graafschap Walhain in het Zuiden 

van Brabant, vanouds een leen aan het geslacht De Glymes, en grote landerijen in 

Henegouwen. Protesten van invloedrijke familieleden vinden bij Filips II geen gehoor, al 

probeert de koning de familie op andere manier te vriend te houden, met het oog op de 

toekomst. Zo mag neef Maximilien de Berghes in september 1568 rustig logeren in het 

koninklijk paleis (waar hij zal sterven).410 

 

Jeronimus van Serooskerke waardeert het vertrouwen dat de koning in hem stelt, mag men 

aannemen. Hij zal er blij mee geweest zijn, want het nieuwe ambt komt hem ook privé goed 

uit. De Serooskerke’s bezaten namelijk goederen te Ossendrecht, in de Zuidpunt van het 

markiezaat. Deze werden gehouden uit het leenhof van het markiezaat van Bergen op Zoom. 

Met name maakt hiervan deel uit het Beyershoff, bestaande uit een huis en hof met 16 

gemeten land, waar het goed toeven is. Dit was in 1503 afgesplitst uit de helft van het 

leengoed Ossendrecht, hetwelk door de toenmalige heer uit het (oorspronkelijk Schouwse) 

geslacht Beyers van Voxdale was verkocht aan de heer van Bergen op Zoom, Jan III van 

Glymes, een oudoom van Jeronimus van Serooskerke. Het herenhuis stond vlakbij de (in de 

 
409 Tweede apocriefe versie: De markies van Bergen kreeg een scheutje uitgeperste digitalis 
(vingerhoedskruid) toegediend in zijn papavermelk door don Assuero, de (Nederlandse) opperhofschenker van 
Filips II. Oral history [ceci n’est pas un jeu de mots.]; Het lijk van de markies werd naar de Nederlanden 
verscheept en in het familiegraf te Bergen op Zoom bijgezet. Alva volgde de lijkbaar, zie J. Kleyntjes S.J. en C. 
Slootmans, ‘Hervorming te Bergen op Zoom - Hare ontwikkeling en vestiging in de 16e eeuw’ in: Corpus 
Iconoclasticum III  (Bergen op Zoom 1933) 54 met verw. in n.122 naar Oudheidkundig Jaarboek (Oud-Bergen), 
ontleend aan Jaerboek van Verbruggen in: Toxandria XXIX, 46. Dit verhinderde de landvoogd niet een posthuum 
proces bij de Bloedraad aanhanging te maken tegen de markies; CACH Cph II, XXXVI: Volgens [de Spaanse spion] 
frater Lorenço de Villavicencio was de markies van Bergen de eerste bestuurder in de Nederlanden die vroeg 
de ketters niet te straffen. 
410 V. Soen, aantekening op concept manuscript AvR (Leuven 2017); UA,76,851(23e): Blijkens brief 
(aartsbisschop) Maximilien de Glymes 1567 uit Kamerijk aan Philibert van Serooskerke, noemen Maximilien en 
Philibert elkaar eveneens ‘cousyn’. Philiberts overgrootmoeder Catherine de Glymes dit de Berghes (Katelijne 
van Glymes gezegd van Bergen) is een dochter van Jan III van Bergen, die tevens de overgrootvader is van 
achterneef Maximilien. 
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19e eeuw afgebroken) parochiekerk van Ossendrecht.411 Jeronimus zal er in zijn laatste 

levensjaren vaak verkeren. Maar nu heeft hij belangrijker dingen te doen. Onmiddellijk na 

zijn aanstelling in Bergen op Zoom maakt Jeronimus een eind aan de rommelige besturing 

van het markiezaat in de afgelopen decennia.412 Deze aanscherping van de discipline was 

een eis van Alva, die de superintendent onder zijn rechtstreeks gezag had gesteld. In 

vergelijking met de vroegere autonomie van de markies is de macht van de superintendent 

nu wel enigszins beperkt door zijn rapportageplicht aan de landvoogd, maar het oog van de 

meester maakt het paard vet. Er wordt nu bijna dagelijks vergaderd in het oude 

Markiezenhof, onder Jeronimus’ straffe leiding.413 De Gecommitteerde Raden van raad en 

rekening zijn voortaan een adviescollege, en niet langer meer beleidmakers noch 

bestuurders. De magistraten, ambachtsheren en alle gezinshoofden op het grondgebied van 

het markiezaat van Bergen op Zoom moeten Jeronimus van Serooskerke de eed van trouw 

zweren.414 Dit gebeurt in alle steden en dorpen ‘plechtighlijck’ op 7 april 1570, twee jaar na 

Jeronimus’ aanstelling. Blijkbaar werd dat tegen die tijd alsnog nodig geacht. De eedaflegging 

gebeurt onder toezicht van gewapende landsknechten. De functie van superintendent weegt 

zwaarder dan de posities van welke ambtenaren ooit tijdens het voormalige bewind.415 Het 

leenhof continueert de aloude rechterlijke functie, maar vonnist voortaan in naam des 

konings, dus niet langer namens een markies. Als ‘administrateur principael’ reorganiseert 

Jeronimus de rechtsvordering en de rechtspraak in het markiezaat, in het kader van Alva’s 

streven naar modernisering en harmonisatie van de uiteenlopende rechtsstelsels in de 

Nederlanden.416 De rechtsongelijkheid die zich alom voordoet, was bij de toenemende 

eenwording van het Habsburgs-Bourgondische gebied evident geworden en werd nu door 

de Brusselse juristen als onrechtvaardig ervaren. Volgens de graaf van Megen, stadhouder 

in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland, is dit tevens de persoonlijke visie 

van Filips II.417 De nieuwe criminele ordonnantiën hebben mede ten doel de opsporing en 

vervolging van misdrijven (inclusief politieke delicten) effectiever te maken. Met de 

toepassing van de strafmaat overeenkomstig het nieuwe rechtsstelsel lijkt het in Bergen op 

Zoom in het algemeen mee te vallen. Vergeleken met het verleden doet zich een zekere 

 
411 Mededeling W.A. van Ham, oud-gemeentesecretaris Bergen-op-Zoom (20.7.201); Zie N.A..95 (2010) 408 
voor verwantschap Jeronimus van Serooskerke – Jan II van Glymes.  
412  Kleyntjes en Slootmans, 48ev. 
413 W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat: Een politiek-institutionele studie over stad en land van 
Bergen op Zoom (Nijmegen-Hilversum 2005) 146 n.205.  
414 Ibid., 145-146, met verw. naar vindplaatsen res. 29mrt.-5apr.1570. 
415 Ibid., 143ev. 
416 O. Moorman van Kappen, ‘M. van de Vrugt, De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen 
over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden’ BMGN – Low Countries Historical Review, 94:2 (1979) 
298-300. De door Alva vastgestelde Criminele Ordonnantiën van 1570 bevatten een radicale afschaffing van de 
uiteenlopende, veelal gewoonterechtelijke strafrechtspleging in de onderscheiden Gewesten. Deze 
vernieuwing vormt de eerste codificatie van straf- en strafprocesrecht van de Nederlanden, inclusief regulering 
gevangeniswezen, maar stuit op grote weerstand. Buiten werking gesteld bij de Pacificatie van Gent.   
417 Charles de Brimeu graaf van Megen (sept. 1571) geciteerd door De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 119, met 
bronnenverwijzing in n.305: Filips II “begeerend te remedieeren op die abuisen, procederende deur diversiteyt 
van costumen, die men in de landen van deerwaertsover gebruickt, ende om te versien van die inconvenientie, 
die daeruyt spruiten”. 
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vermindering voor van de zwaarte van de straffen zoals superintendent Jeronimus en 

gecommitteerden die opleggen.418 Hieruit komt weer het beeld naar voren van de naar 

matiging en evenwicht strevende invloed van de Serooskerke’s als gewestelijke uitvoerders 

van het regeringsbeleid. Jeronimus had daarvan al op jonge leeftijd blijk gegeven, toen hij 

wel eens een oogje dichtkneep als baljuw en schout van Zierikzee.419  

 

Het markiezaat Bergen op Zoom beslaat geografisch een flink deel van het oude hertogdom 

Brabant, waarvan het al eerder bestuurlijk min of meer was afgesplitst.420 Deze gesteldheid 

leidt nu tot toekenning van buitengewone bevoegdheden aan de superintendent. Jeronimus 

mag namens het centrale gezag ingrijpen in de stedelijke besluitvorming, ongeacht de 

privileges die kennelijk als verouderd beschouwd worden. In het westen grenst het 

markiezaat aan de Schelde (de huidige Oosterschelde en een klein stukje Honte of 

Westerschelde), in het noord-westen aan de heerlijkheid Steenbergen,421 in het noord-

oosten aan Holland, in het oosten aan de baronie van Breda en in het Zuiden aan het 

markiezaat Antwerpen. De hoofdstad Bergen op Zoom is van strategisch belang, evenals 

Ossendrecht in de zuidpunt, bij de splitsing van de twee grootste estuaria van de Schelde. Er 

is van daaruit goed zicht op de vaarweg. De kanonnen staan opgesteld met de lopen in drie 

richtingen: de Schelde, Brabant en Antwerpen. Superintendent Jeronimus heeft de koning 

van Hispanje altijd geëerd. Zijn trouw is boven elke twijfel verheven. Hij was al luitenant-

admiraal in Zeeland, en nu ook hier. ‘Plaatsvervangend admiraal’ betekent deze rang 

letterlijk, maar in feite is Jeronimus maritiem opperbevelhebber van het markiezaat. Er is 

sinds 1568 namelijk geen ‘admiraal’ meer, in het verleden een titel van de markies van 

Bergen op Zoom. De luitenant-admiraal bestrijdt de watergeuzen actief maar lijkt soms toch 

bereid tot compromissen, om invallen af te kopen. Jeronimus en een van de luitenants-

admiraal der watergeuzen, Joost van den Eynde (alias Joos of Jodocus van den Ende) zijn 

beiden geboren te Zierikzee. Zij hebben waarschijnlijk dezelfde overgrootvader en zijn in dat 

geval achterneven.422 Willem graaf van der Marck heer van Lumey,423 admiraal der 

watergeuzen, laat het bestoken van Zeeland en het markiezaat over aan zijn plaatsvervanger 

Jodocus van den Eynde. De estuaria van de Schelde zijn voor deze Zeeuw bekend vaarwater, 

waar hij zijn gang kan gaan. De eilanden-provincie mag dankbaar zijn dat Lumey haar 

bespaard gebleven is. Deze concentreert zijn offensief op Holland, en met succes. Hoewel 

Luiks edelman, heeft hij familie tot in de hoogste Hollandse bestuursorganen hetgeen hem 

 
418 Van Ham, Macht en gezag, 146, n.207, met verw. res. 2 mei 1569 en 30 juli 1569. 
419 N.A.95 (2010) 408. 
420 Van Ham, o.c., 66,90,204. 
421 Steenbergen wordt in bepaalde tijdvakken als deel van het markiezaat Bergen op Zoom beschouwd maar 
is sinds 1458 definitef (althans tot 1795) leenroerig bezit, zij het niet onbetwist, van de graven van Nassau 
buiten de eigenlijke baronie van Breda. 
422 N.A.95 (2010) 408. Jeronimus’ moeder Jacoba van den Eynde is een dochter van Augustinus van den Eynde 
heer van Eyndhoudt en diens echtgenote Kathelijne van Bergen (Catherine de Glymes dit de Berghes); BWN V, 
137-138; A.’s Gravezande, Tweede Eeuwfeest, 348,511,514. 
423 Guillaume comte de la Marck sieur de Lumayn / Wilhelm von der Marck baron v. Lummen. Afstammeling 
van de eveneens beruchte Evrard de la Marck (Eberhardt von der Marck) ‘le Sanglier des Ardennes - het Zwijn 
der Ardennen’. 
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tot voordeel strekt in dat opstandige gewest.424 Meer nog dan Willem van Oranje is Lumey 

verwant aan de oude Hollandse adelsgeslachten zoals Brederode, met nog steeds pretenties 

naar de verloren gegane status van graaf van Holland. Lumey’s moeder is Margaretha van 

Wassenaer, een dochter van de Bourgondische veldheer Jan II van Wassenaer en Zuidwijk, 

in leven burggraaf van Leiden en stadhouder van Friesland. Als kleinzoon van die zelfs in 

Friesland beroemde Hollander, krijgt geuzenadmiraal Lumey veel steun in deze twee 

Noordelijke provincies, ondanks zijn beruchte verleden.425 In Zeeland en in het markiezaat 

schijnt Jeronimus van Serooskerke contacten gehad hebben met geuzenkapiteins. Ook is er 

losgeld betaald voor gevangen genomen dorpspastoors, die anders opgehangen zouden 

worden. Naast zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid door het weren van de 

watergeuzen, heeft Jeronimus het vreemdelingenbeleid tot taak. In het eerste jaar van 

Jeronimus’ bewind is er nog nauwelijks sprake van immigratie van vervolgde 

gereformeerden uit Vlaanderen en Frankrijk in Bergen op Zoom.426 Deze zoeken vooral hun 

toevlucht in Zeeland. De goudsmid en makelaar in bieren Pieter Boreel uit Sluis was 

gedurende de jaren ’50 in Vlaanderen al verdacht van aanstichting tot afschaffing van de mis. 

Rond 1560 had hij asiel gekregen te Middelburg, en was er zelfs in de stadsregering 

benoemd. Als je ze de vinger geeft, nemen ze de hele hand. Wat zich daarna heeft afgespeeld 

op Walcheren, is ook in Bergen op Zoom bekend. De Walcherse kerken ontdeden zich van 

heiligenbeelden. Wandschilderingen verdwenen achter een laag witkalk. In het markiezaat 

dreigt nu hetzelfde te gebeuren. Dit moet koste wat kost voorkomen worden! Toch groeit in 

Bergen op Zoom het aantal aanhangers van de nieuwe religies, uit eigen land en van 

buiten.427 Het handels- en scheepvaartverkeer met Antwerpen brengt de Bergenaren in 

contact met Engelse en Noord-Duitse protestanten. Al in 1537 waren er banden met het 

 
424 O. Mörke, Wilhelm von Oranien (1533-1584): Fürst und “Vater” der Republik (Stuttgart 2007) 157, met 
verw. 279 n.201 naar K. Vetter, Wilhelm von Oranien: Eine Biographie (Berlijn-Oost 1987). Lumey pretendeert 
het stadhouderschap van Holland en verwacht van de Staten van Holland de bevestiging van zijn aanspraken. 
425 Met een vendel Bosgeuzen uit de Ardennen had Lumey de stad Hoei (Huy) aan de Maas veroverd, waarna 
zijn manschappen de bewoonsters van het nonnenklooster als oorlogsbuit hadden beschouwd. De stad Hasselt 
heeft hij met geweld gedwongen een ‘calvinistisch’ stadsbestuur te aanvaarden. In 1572 opdrachtgever tot de 
moord op de 19 Gorkumse martelaren door ophanging in de turfloods van het Augustijner klooster te Brielle. 
Geen voorstander dus van de door Oranje bepleite vrijheid van godsdienst. Cornelius Musius (Cornelis Muys), 
de uit Delft gevluchte prior van het Sint-Agatha klooster – later het Prinsenhof – werd op gezag van Lumey 
gemarteld en in Leiden opgehangen. Naar verluidt is Lumey uit wroeging rooms-katholiek geworden en heeft 
hij gebiecht en boete gedaan voor zijn moorden. Zie voor een gedetailleerde weergave van de terreur door 
Lumey en zijn rivaliteit met Oranje: Swart, Willem van Oranje 42-43,50-54,56. 
426 Zie voor de vroege reformatie in Bergen op Zoom, met voorbeelden van ter plaatse gepleegde ‘luterie’, de 
veroordeling te Antwerpen van de Bergenaar H. Hendrickx in 1526 wegens verspreiding van ‘boecxkens 
inhoudende de ketterie leeringh van Martinus Luther’; invloed van Middelburg en van Engelse kooplieden: 
Kleyntjes en Slootmans, 1-21. 
427 Ibid., aldaar 15 en n.17 met verw. Taxandria XXXIII:  Burgers van Bergen op Zoom worden door Engelsen 
aangezet om in de vastentijd vlees te eten (1533); 17ev ketterverbrandingen en andere executies, aanvankelijk 
vnl. dopersen. Weigering van het slagersgilde mee te gaan in de jaarlijkse processie op 3 mei (1535), met verw. 
10 n.9 naar H. Levelt, O.L. Vrouw van Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1923), 20. Zekere Rosiana gegijzeld 
[vermoedelijk een non], ‘beticht van Lutherie’ (1537). Over ‘de confessie by huer op den poorten gedaen’ [in 
navolging Luther, Wittenberg?] vergadert de Raad van Antonius van Glymes markies van Bergen op Zoom op 6 
en 7 oktober 1537.  
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lutherse hertogdom Würtemberg.428 De allerergste ketters zijn de dopersen, was al door de 

Inquisitie vastgesteld.429 Maar die gaat over het geloof, niet over de openbare orde. Tijdens 

Jeronimus’ bewind worden daarom strafbepalingen van kracht in het kader van de centraal 

georganiseerde nieuwe rechtsorde, zodat de dopersen volgens wereldlijk recht gevonnist 

kunnen worden terzake van hun wangedrag.430 Zo zijn er ook andere veranderingen van het 

rechtsstelsel. Een daarvan bezorgt Jeronimus bevoegdheden met belangrijke implicaties 

voor de rechterlijke organisatie. Sinds de confiscatie van het markiezaat door Filips II draagt 

de superintendent de mannen der Wet voor aan de vorst ter benoeming in de schepenbank. 

In feite worden burgemeesters en schepenen aldus ondergeschikt aan het centrale gezag in 

Brussel.431 Ook verscheidene andere instituties stelt Jeronimus onder zijn gezag. Zo greep hij 

in toen de Weeskamer niet naar behoren functioneerde, en werd de regeling van haar 

werkzaamheden herzien in 1570.432 

 

De polders ten Noorden en ten Zuiden van de stad werden getroffen door stormvloeden in 

maart 1570. Toen de schade nog nauwelijks hersteld was, kwam de Allerheiligenvloed er nog 

overheen. Alle kwartieren van het markiezaat hebben ervan te lijden, maar de Noord- en 

Zuidpolders ter weerszijde van de stad nog het meest. Hele dorpen raken afgesloten van de 

buitenwereld. De problemen die hierdoor zijn ontstaan, zal Jeronimus bij leven niet meer 

kunnen oplossen. Maar in zijn laatste levensjaar laat hij zich nog éénmaal kennen als een 

doortastend regent. In april 1571 varen de Watergeuzen de Schelde weer op, langs het 

 
428 Ibid., met verw. Taxandria XXIX : De markies wil persoonlijk onderzoek doen in Antwerpen en Brussel naar 
verdachte contacten met Heidelberg van een Bergense burger en diens echtgenote. Glymes ontvangt verzoek 
van hertog Christian van Würtemberg tot vrijlating van de burger, hetgeen zonder verder onderzoek gedaan 
wordt (1559). Ibid., 22-53, ‘De gebeurtenissen van 1566 en 1567’: 18 juli 1566 prediking door [Erasmus de 
Wever] ‘eenen armen lynenwever, dien ze hieten doctor Spoel’ ‘bedienaer en predicant der Calvinistische 
secte’ ‘preekte de leere van Calvijn’. Vervolging van een pastoor op aanbeveling van Granvelle. Van deze 
pastoor is bekend dat hij ‘oick zeer hanteerde die luyden in den Moyses ende hun geslachte’ en deze tot 
aanhangers maakte van de nieuwe leer. Familie Van Vosbergen en andere patricieërs ‘bewerkt’ door dezelfde 
pastoor. Gewapende bijeenkomsten van hervormden ‘in velden ende bosschen’ waarin voorgaat een 
‘predicant, die van Genève compt’. Ketterij in het klooster der Augustinessen. Mr. Jasper van Vosbergen 
bedingt religieuze concessies van de markiezin. In 1562 weigeren ook de beenhouwers mee te gaan met de 
processie zondag na 3 mei; Hervormde gemeente gesticht mei 1567, met verw. Taxandria XXIX 212-213 en 
XXXII 264ev. 
429 De term ‘dopersen’ komt eind 16e eeuw in gebruik als vervanging van de benamingen anabaptisten en 
wederdopers. Later worden zij – met een uit het buitenland overgenomen naam – ook menisten of 
mennonieten genoemd en pejoratief: secte van Menno, naar de Friese voorman van de ‘vreedzame dopers’ 
Menno Simonsz (1496-1561). De lidmaten van deze kerkelijke groepering streven ernaar de christenheid te 
hervormen tot de zuivere leer van de eerste apostolische gemeenten. Zij willen dat de doop bewust ondergaan 
wordt en hebben daarom de kinderdoop afgeschaft. ‘Zweert niet […]; maar uw ja, zij ja en het neen, neen’ 
(Jak.5:12, Matth.5:34-37) dus verwerpen zij de eed, zelfs wanneer de overheid die eist. Bovendien weigeren zij 
de wapens te dragen, hetgeen hun verhouding tot de overheid compliceert. Bekeerlingen nemen ontslag uit 
burgerwachten en schutterijen. Vanaf de 18e eeuw noemt men hen doopsgezinden, sinds 1811 in Nederland 
grotendeels als kerkgenootschap verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.  
430 I.H. Gosses, De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen (Groningen 1917) 242-250; zie ook 
Van Ham, Macht en gezag, 144-147; C. Dekker, Zuid Beveland: De historische geografie en de instellingen van 
een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen (Assen, 1971) 550-552. 
431 Van Ham, o.c., 206, n.21; P. van Peteghem, Het commissariaat voor de wetsvernieuwing 102. 
432 Ibid., 282 en n.162 met verw. naar ord. 14 juni, 2 april 1570 in SA Bergen op Zoom.  
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markiezaat. Er worden verdachte personen en ballingen gesignaleerd op het eiland van 

Ruigenhil! Sommige eilandbewoners heulen met de rebellen en zouden de piraten geholpen 

hebben bij het aanmeren.433 Jeronimus van Serooskerke, hoewel oud en der dagen zat, 

neemt passende militaire maatregelen om de geuzen te verjagen en hun helpers te 

ontmoedigen. Drie dagen voor zijn dood treft de superintendent zijn ultieme beschikkingen, 

met als laatste een plakkaat ‘tegens de pieraten die men noemt waterguesen hier binnen 

lants te water grayende’.434 In de toren aan de Waterschans wordt een speciale militaire 

eenheid gelegerd ter beveiliging tegen de geuzen. Voorzien van de sacramenten der 

stervenden overlijdt Jeronimus van Serooskerke, ridder, op 15 mei 1571 in het Markiezenhof 

te Bergen op Zoom.435 Met ‘eerbewijzen, pomp en luister’ wordt hij begraven in de 

parochiekerk van Ossendrecht, naast het oude familiebezit Beyershoff.436Op voorbeeldige 

wijze heeft de overledene zich bij leven gekweten van zijn taak. Er zijn tal van bestuurlijke 

veranderingen gerealiseerd, maar het werk is nog lang niet af.  

 

 

Superintendent en gouverneur Philibert 

Jeronimus’ opvolger als superintendent van het markiezaat Bergen op Zoom is zijn zoon 

Philibert, krachtens benoeming namens koning Filips II, Brussel 30 juni 1571.437 Het onrustige 

gebied moet streng aangepakt worden, blijkt uit de duimdikke geheime koninklijke 

instructies d.d. 13 augustus aan Philibert de Seroeskercke persoonlijk: Hij moet resideren in 

de stad Bergen-op Zoom, gevaarlijke bijeenkomsten beletten, toezicht houden op 

vreemdelingen, de oude rooms-katholieke godsdienst handhaven en oorlogsvoorraden 

aanleggen. Nieuwe infrastructurele werken mag hij niet beginnen, tenzij op geaccordeerde 

begroting, al moet hij bijzondere maatregelen van waterstaat nemen indien die nodig zijn. 

Daarnaast krijgt Philibert gedetailleerde aanwijzingen voor een optimaal bestuur, de 

begrotingsprocedure en het archiefbeheer. Het is in het algemeen niet de bedoeling dat hij 

de functionerende ambtenaren en stadsbestuurders ontslaat en laat vervangen. Wel moet 

eenieder hem gehoorzaamheid tonen, maar ondergeschikten mogen rekestreren. Tenslotte 

 
433 Ibid., 357 en n. 40, met verw. naar De Mey, De Watergeuzen (Amsterdam-Londen 1972) 140,141; Van Ham, 
‘De Noordwesthoek tussen Nasau en Bergen’ in: Jaarboek De Oranjeboom 23 (1970), 106-129, aldaar 111,112, 
met verw. rapporten 10 mei, 8 aug. 1571, in ARR; Rooze-Stouthamer, Hervorming, 358. 
434 SA Bergen op Zoom, Verordening 12 mei 1571 n.a.v. acties door de Watergeuzen bij Steenbergen, Pap.de 
rebelles juill./août 1578 (betr. mei 1571); Taxandria XXXIII (1926) ‘Inname van Steenbergen’.  
435 Van Ham, o.c. 144, n.201: het overlijden van Jeronimus van Serooskerke 15 mei 1571 is gedocumenteerd 
in de marge van ARR no.16, fol.29; Vgs. Rietstap, II, 231.232, is Jeronimus’ overlijdensdatum 14 mei 1571. 
436 Bericht W.A. van Ham, oud-gemeentesecretaris Bergen op Zoom (20.7.2017): Andere mogelijkheid is dat 
zich in het Beyershoff een huiskapel bevond, met een familiegraf waarin Jeronimus bijgezet kan zijn. K. Booij 
en W.A. van Ham Grafmonumenten in de Grote- of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom (1993)160, 165: In de 
17e eeuw hebben de kleinkinderen een ‘graf’monument’ laten plaatsen voor Jeronimus en Eléonore van 
Serooskerke-Micault in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. [Sterfjaar Eléonore op monument onjuist 
vermeld als 1539, AvR. Zij overleed Mechelen 20 juli 1552, N.A. 95(2010) 409. Beyershoff is in de 18e eeuw in 
bezit gekomen van de familie Van Aerssen Beijeren van Voshol, verwant aan het dan uitgestorven geslacht 
Beyers van Voxdale.] 
437 Instructie namens Filips II aan ‘Philibert de Seroeskercke’, orig. UA,76,2.3.05.3.850. 
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heeft hij opdracht een plaatsvervanger aan te wijzen.438 Omwille van de continuïteit en van 

het beklijven van de door wijlen Jeronimus bewerkstelligde verbetering van het bestuur, 

moeten alle Gecommitteerden van Raad en Rekenkamer aanblijven. Maar niet alle 

gecommitteerden zijn daar gelukkig mee. Twee van hen willen graag opstappen, omdat het 

tractement te laag is in hun ogen. Bovendien vinden zij  zichzelf te oud voor hun zware taak. 

Ontslag wordt hun echter niet gegund onder de ‘zeer straffe regering’ van de nieuwe 

superintendent.439 Een ander belangrijk aandachtspunt is de verstandhouding met de 

Brabantse buren. Evenals zijn vader, moet Philibert goede betrekkingen onderhouden met 

de bewindvoerders van gesequestreerde goederen van de aanpalende baronie van Breda 

die is afgenomen van Willem van Oranje, en met de bewindvoerders van het graafschap 

Hoogstraten ten Zuiden van Breda.440 Hierbij heeft Philibert ongetwijfeld profijt van zijn 

ervaring bij het aan hem opgedragen bewind over de hoge heerlijkheid Borssele bij Zuid-

Beveland, eveneens ontnomen aan de opstandige Anthonie van Hoogstraten die inmiddels 

zelf niet meer onder de levenden is. Moeilijke opdrachten, waaraan echter goed verdiend 

kan worden. Na zijn inwerkperiode krijgt de nieuwe superintendent er in het voor deze 

streken eerste oorlogsjaar 1572 een militaire functie bij: Philibert aanvaardt zijn benoeming 

tot gouverneur van het markiezaat, territoriaal commandant.441 Met goede moed zal 

Philibert begonnen zijn aan zijn uitdagende nieuwe taken. Wellicht een verademing na zijn 

ongetwijfeld frustrerende ervaringen te Middelburg, waar zijn functioneren bemoeilijkt 

wordt door de veranderde politieke omstandigheden. De gebruikelijke zittingstermijnen van 

schepenen en burgemeesters zijn kort; meestal beperkt tot twee jaar. Het Middelburgse 

stadsbestuur verjongt zich door coöptatie, en bestaat nu gedeeltelijk uit openlijk 

gereformeerden en heimelijk prinsgezinden. Philiberts optreden tegen de gereformeerden 

evenals zijn financiële regime als rentmeester-generaal in dienst van de koning hebben hem 

zeker imago-schade opgeleverd en verlies van vrienden. Toch blijft hij zijn Zeeuwse 

verantwoordelijkheden ernstig nemen, blijkt uit de continuïteit van zijn ambtelijke 

beschikkingen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, houdt hij vanuit Bergen op Zoom de 

administratie van Bewesten Schelde bij. Ook de status van Zeeuws burggraaf blijft voor 

Philibert van belang, evenals zijn functie van hoogbaljuw als rechtsgrond voor zijn 

maatregelen ter handhaving van de orde en de publieke rust op de eilanden. Op last van Alva 

maakt Philibert van Serooskerke bekend dat alle autoriteiten in zijn ambtsgebied toezicht 

moeten houden op komende en gaande personen. Na zonsondergang mag niemand een 

vreemdeling herbergen. Wordt er ‘s nachts onraad ontdekt, dan moet men op een koperen 

bekken of een ketel slaan, zodat iedereen in het geweer kan komen. Men moet dan 

 
438 Kleyntjes en Slootmans,  71, samenvatting in 21 punten. 
439 Ibid., 48; Van Ham, Macht en gezag, 146, n.205, m. verw. naar C. Slootmans S.J., Jan Metten Lippen, 429. 
[C.F.J. Slootmans, Jan Metten Lippen, zijn familie en zijn stad: een geschiedenis der Bergen op Zoomsche Heeren 
van Glymes (Rotterdam-Antwerpen 1945).] 
440 Ibid., 143. 
441 Philiberts functies zijn enigszins anders dan die van wijlen zijn vader. Jeronimus is in combinatie met zijn 
superintendance (bestuursfunctie): luitenant-admiraal (marinefunctie), maar niet geïnstalleerd als gouverneur 
(territoriale landmachtfunctie). Philibert is superintendent en gouverneur, maar geen luitenant-admiraal. 
Waarschijnlijk is laatstgenoemde functie opgeheven door incorporatie van de gewestelijke marines in de 
armada, de koninklijke Spaanse marine. 
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onmiddellijk lichten uithangen aan deuren en vensters. Schippers en veerlieden mogen geen 

verdachte personen overvaren, op straffe van zelf voor begunstigers van het kwaad 

gehouden te worden.442 Maar Philiberts prioriteit is nu de superintendance en het 

gouverneurschap van het markiezaat van Bergen op Zoom. Deze combinatie van civiele en 

militaire taken maakt de dan 35-jarige edelman tot feitelijk alleenheerser in zijn nieuwe 

ambtsgebied, mede dankzij het vertrouwen dat Alva in hem stelt. In de opkomst van het 

geslacht Van Serooskerke was de aanstelling van Jeronimus ter functionele vervanging van 

de markies al een grote stap. Nu wordt de opgaande lijn versterkt via Jeronimus’ opvolging 

door Philibert. Dit zal de loyaliteit van Philibert jegens de koning zeker niet doen afnemen.  

 

Alva dringt aan op spoedbetrachting bij de harmonisatie van de wetgeving en de rechtspraak 

in de Nederlanden, teneinde die onder controle te brengen van het centrale gezag. In grote 

delen van westelijk Europa werd tijdens de Renaissance het oude Romeinse recht nieuw 

leven ingeblazen door Italiaanse en daarna Franse, Bourgondische en Duitse 

rechtsgeleerden. In sommige landen was een begin gemaakt met codificatie ervan in 

moderne vorm, ter substitutie van c.q. in combinatie met rudimenten van het oude 

inheemse gewoonterecht, dat uiteraard per land of gewest aanzienlijk verschilt.443 De 

Nederlanden vormden echter grotendeels – en niet alleen bij dit onderwerp – een 

achtergebleven gebied. Op het stuk van de rechtsvordering implementeert Philibert in het 

markiezaat nu de ingrijpende herziening die onder gezag van zijn juridisch geschoolde vader 

Jeronimus was ontworpen, maar bij diens dood nog geen volledige ingang had gevonden. 

Een van Philibert's eerste judiciaire besluiten in dat kader is de organisatie van de berechting 

van doperse burgers. De vervolging en berechting van dopersen werd in overleg met het 

episcopaat definitief onttrokken aan de kerkelijke rechtsmacht. In beginsel is dit een 

verbetering van hun rechtspositie. Zij werden niet langer vervolgd wegens hun geloof, maar 

ter handhaving van de openbare orde, alsmede wegens onwelvoeglijk gedrag en 

eedweigering. De jonge superintendent krijgt veel lof toegezwaaid uit Brussel. Toch 

verdwijnen bijna ongemerkt de rust, de orde en de regelmaat uit het bestuur van het 

markiezaat.444 Er zijn oproerkraaiers aan het werk. Als de kat van huis is, dansen de muizen 

op tafel. Philibert verblijft herhaaldelijk buiten zijn ambtsgebied, niet alleen voor de dienst 

maar ook om privéredenen, juist in het roerige voorjaar van 1572. In de stad is dan bekend 

geworden dat de Geuzen het Oostkwartier en het Noord-Oostkwartier van het markiezaat 

hebben bezet, zo’n drie respectievelijk zes Duitse mijlen verwijderd van de vesting Bergen 

op Zoom. Gelukkig heeft dat niet lang geduurd, maar de schrik zit er nog in bij de 

stadsbevolking. Het gevaar is nog niet geweken. In mei 1572 klimt een groep gewapende 

‘Zeelanders’ over de stadsmuren van Bergen op Zoom, bij de Zuidmolen, in het nachtelijk 

duister. Een Italiaan van het garnizoen ontdekt de insluipers tijdens zijn ronde en slaat alarm, 

anders zouden zij ‘ongetwijfeld’ de stad hebben ingenomen door gemene zaak te maken met 

 
442 Van de Spiegel, 109-110, openbare afkondiging door Philibert van Serooskerke dd. 29 december 1571, met 
voetnoot vindplaats in ‘Publicatieboek der Stad Goes’. 
443 De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 38-40. 
444 Van Ham, Macht en gezag, 146, 147. 
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oproerige Bergse inwoners. Met achterlating van hun ladders, twee doden en enkele 

gewonden, vluchten de rebellen naar hun schepen, die daarna het anker lichten en de 

Schelde oversteken. Voor Reimerswaal blijven de Zeeuwse schepen liggen, om een nieuwe 

kans af te wachten. De bevoegde Spaanse ondercommandant verbiedt de Bergse burgerij 

alle contacten met de schepelingen en hij sluit de kuststrook af. Niemand mag daar 

aanmeren of zich daar bevinden zolang de schepen van de rebellen nog voor Reimerswaal 

liggen.445 De economische schade is groot, want een aantal Engelse koopvaarders met 

waardevolle lading aan boord, wendt de steven in de richting van veiliger havens.446 Tijdens 

de nachtelijke poging van de rebellen om de stad bij verrassing te nemen, was Philibert net 

weer absent. De superintendent was nogal haastig vertrokken ‘om particuliere zaken af te 

doen’.447 Hoewel hij voorzover bekend daaraan geen ruchtbaarheid gegeven heeft, houdt 

Philiberts langdurige afwezigheid waarschijnlijk verband met de ziekte en de dood van zijn 

vijfjarige zoontje Hiëronymus in Antwerpen, voorjaar van 1572, en wellicht ook met emotie 

en stress bij de nieuwe zwangerschap van zijn echtgenote. Philiberts langdurige verblijf 

elders komt hem op kritiek te staan van de kant van de de burgerij en de magistraten van de 

stad. Zij doen hun beklag bij de landvoogd. Alva neemt het voor hem op en schrijft het 

stadsbestuur dat hij Philibert nodig had in Brussel. De kwestie lijkt daarmee afgedaan, maar 

de burgerij blijft wrokken.448  Pas op 23 juni 1572 verschijnt Philibert weer ter vergadering in 

het voormalige Markiezenhof van Bergen op Zoom.449 Catharina bevalt op 8 september 

1572, een reden voor Philibert om opnieuw naar Antwerpen te reizen. Tot hun vreugde en 

troost – mag men aannemen – is de boreling weer een zoon. Deze wordt eveneens 

Hiëronymus gedoopt, naar zijn vorig jaar overleden grootvader en ter nagedachtenis aan het 

eerder in het jaar overleden broertje.450 

 

Een belangrijke klus die Philibert moet klaren is het herstel van de dijken aan de Scheldekant 

van de Noord- en Zuidpolders aan weerszijden van de stad Bergen op Zoom,  in feite 

grotendeels een nieuwe bedijking. Zijn vader had niet de tijd van leven gehad om dit werk te 

beginnen. Met koninklijk octrooi trachten Philibert en de gecommitteerden het project te 

financieren en te realiseren. Het gaat niet alleen om de polders zelf, want ook de 

scheepvaartroute op de Schelde ondervindt een probleem dat aangepakt moet worden. Het 

slib dat wegvloeit uit de verdronken Zuid-Bevelandse polders vormt sediment in de vaargeul. 

De rivier is aan het vervlechten en verlegt haar bedding. Dit leidt tot moeilijkheden met de 

stad Antwerpen, waar men zich zorgen maakt over de toenemende hinder voor de 

scheepvaart. Helaas wil het maar niet lukken met het bedijken en kanaliseren, niet alleen 

 
445 Alternatieve datering: eerste twee weken april 1572, Baselis, De belegeringhe van Berghen op ten Zoom 
(Bergen op Zoom 1603), 5, geciteerd door Kleyntjes en Slootmans, n.150. 
446 J.C.de Meij, De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572, 29. Engelse kooplieden mijden Bergen op 
Zoom wegens de blokkade door de geuzen. 
447 Van Ham, o.c., 147 n.219, en 357-359. 
448 Ibid., overzicht activiteiten Philibert van Serooskerke in Brussel, omschreven als ‘Zijner Majesteits Affaires’, 
res. 31 mei 1572 en 6 juli – 2 aug. 1572 met vindpl. in ARR.  
449 Ibid., 147, n.209. 
450 UA,76,2.3.05.2.842, Philibert van Serooskerke, Persoonlijk, Aantekeningen over de geboorte van [..] zijn 
kinderen, met vermelding van doopgetuigen (eind 16e eeuw).  
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door technische oorzaken en zich herhalende stormvloeden, maar ook doordat de 

garnizoenssoldaten van Tholen en Steenbergen niet willen meewerken. Beroemde (maar 

dure) waterbouwkundigen zoals Andries Vierlingh worden ingehuurd voor een herziening 

van het bestek. Maar de dijkgraaf met de gezworenen en de penningmeesters van drie 

polders kunnen of willen de kosten niet vergoeden die op last van Philibert zijn 

voorgeschoten door de gecommitteerden. Hun zwakke argument dat het bouwland opnieuw 

is ondergelopen zodat er geen middelen gegenereerd kunnen worden voor de afbetaling, 

wordt door Philibert niet geaccepteerd. Er komt een rechtszaak van, die aan het einde van 

Philiberts ambtsperiode nog niet zal zijn afgewikkeld.451 Maar zover is het nu nog niet. Alva 

bekommert zich niet om waterbouwkundige kwesties, al wordt de uitvinding van de dukdalf 

aan hem toegeschreven en is dit paalwerk ter bescherming van kademuren en binnenhavens 

naar hem genoemd. De politieke situatie baart de hertog meer zorgen. Als koninklijk 

ambtenaar rapporteert de superintendent van Bergen op Zoom rechtstreeks aan Alva. In zijn 

Zeeuwse functie van rentmeester-generaal had Philibert al een goede reputatie bij de 

landvoogd. Van de fiscale maatregelen is niet veel overgebleven, maar zonder Philibert zou 

de belastingherziening Bewesten Schelde op een totaal fiasco zijn uitgelopen. Ook in Bergen 

op Zoom dreigde er weinig van terecht te komen. Behalve de mislukking van de invoering 

van de tiende penning is het uiteindelijk goed gegaan, maar op het nippertje. Philiberts 

uitstekende verstandhouding met de landvoogd is gebleven en prevaleert boven zijn imago 

bij de burgerij. Philibert hoeft niet terughoudend te zijn wanneer hij voorstellen doet of om 

actie vraagt. Alva zal hem met regelmaat ontbieden voor overleg in Brussel ter zake van het 

civiele bestuur. Daar blijft het niet bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
451 Van Ham, o.c., 375 en n. 146. De kwestie wordt pas beslist bij vonnis d.d. 10 maart 1578, acht jaar na de 
tweede grote schade. De Raad van Brabant veroordeelt de polderbesturen alsnog hun aandeel te betalen in de 
kosten, voorzover gemaakt vóór de nieuwe overstromingen.  
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VIII 

BELEIDER EN BEVRIJDER 

 

 

Jesaja 

‘Uw leiders zijn verleiders’ roept Jesaja tot het volk Israels ‘en maken de weg die u tot pad 

moest zijn, tot een doolweg’.452 Maar wat is een ‘beleider’?453 Philibert van Serooskerke, 

superintendent en gouverneur van Bergen op Zoom voor de Spaanse koning, is 

'hoofdbeleider' van de invasie in Zeeland door de Ejército de Flandes, het koninklijke Spaanse 

leger in de Nederlanden. Dit zal blijken uit de heftige ontwikkelingen in het jaar 1572.454 Als 

gouverneur is Philibert territoriaal bevelhebber van het markiezaat Bergen op Zoom, en dus 

‘nevengeschikt’ aan het Spaanse leger. De gouverneur is er de ‘eerstaanwezend 

gezaghebber’ wanneer er oorlog heerst. Hij maakt het beleid. De rol die hij in het gewest 

Zeeland speelt is enigszins anders; de verhoudingen zijn er gecompliceerder. Burggraaf is in 

die tijd geen erfelijke titel, al was Philibert de opvolger van zijn vader. Formeel is ‘burggraaf’ 

een rechterlijke en representatieve dubbelfunctie, vanouds gecombineerd met 

coördinerende militaire bevoegdheden. Philibert beschouwt die functie zeker niet als een 

betekenisloos historisch overblijfsel of als een uitsluitend ceremoniële taak. De in Zeeland 

vaak gebruikte Franse versie van de titel, vicomte, heeft zelfs de letterlijke betekenis 

‘plaatsvervanger van de graaf’ i.c. in deze periode koning Filips II. Dit lijkt een overblijfsel van 

een dode traditie, maar is het niet, onder de omstandigheden. Philibert vervangt de facto de 

graaf, althans Bewesten Schelde. Er bestaan in deze roerige periode echter twee 

rivaliserende plaatsvervangers de jure: stadhouder Willem van Oranje, die door Filips II 

ontslagen is maar door de Staten werd gehandhaafd, en zijn door de koning aangestelde 

opvolger, de graaf van Bossu. Niemand kan twee heren dienen.455 Philibert van Serooskerke 

maakt dus zelf de dienst uit. Hij is ‘hoofdbeleider van 's lands zaken bewester Schelde’.456 

 

 

1572 Het tij keert 

In het verloop van de oorlog is 1572 een uiterst belangrijk jaar. Volgens afspraak zou Willem 

van Oranje in de lente steun krijgen van de Franse admiraal en hugenotenleider Gaspard 

graaf de Coligny, die vanuit Frankrijk de Nederlanden zou binnenvallen. Bovendien is Oranje 

 
452 Jes. 3:12. 
453 H. Kuiper, A. Opprel, P.J. van Malsen jr. eds., Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, 4e 
Uitg., (‘s-Gravenhage-Leiden-Antwerpen 1904) 219, BELEIDEN: ‘[...] besturen; (gew.) op iets leiden: dit pad mag 
niet met vee beleid of bedreven worden.’   
454 Rietstap, II, 232.  
455 Matth.6:24. Oranje was in 1567 als stadhouder opgevolgd door Bossu. Laatstgenoemde wordt in 1573 op 
de Zuiderzee krijgsgevangen genomen door de Geuzen, en loopt over. Filips II ontslaat hem en stelt als 
stadhouder aan: Filips van St. Aldegonde heer van Noircarmes, de beruchte calvinistenvervolger van Valencijn. 
Deze overlijdt 1574. Ter opvolging wordt benoemd Gilles de Berlaymont baron d’Hierges, die actief blijft als 
legerofficier onder don Fadrique maar nauwelijks functioneert als stadhouder.  
456 BWN XVIII 248.  
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van plan vanuit de Duitse landen de Maas over te steken om Brabant in opstand te brengen. 

Daarna zou een van de grote stemhebbende steden in Holland ingenomen worden. Die zijn 

namelijk niet gemotiveerd om uit vrije wil voor Oranje te kiezen. Met het oog op het imago 

van de Opstand is het echter gunstig zo’n stad mee te krijgen. Maar nog voor en aleer die 

plannen zijn vastgesteld en met de betrokken commandanten overeengekomen, gebeurt er 

iets totaal onverwachts. De Watergeuzen overvallen op 1 april 1572 het havenstadje Brielle 

aan de Maasmonding. Ze waren eind maart uit Engeland weggestuurd door koningin 

Elisabeth, om daarmee Alva een plezier te doen. Zonder een duidelijk doel voor ogen, 

gejaagd door de wind, is de vloot van admiraal Lumey zwalkend de Noordzee opgevaren, 

gaat het verhaal. Geuzenkapitein jonker Willem Bloys van Treslong is opgegroeid in Brielle, 

waar zijn vader toen baljuw was. Het lijkt Willem een goed idee zijn geluk te proberen in zijn 

vaderstad. ‘Zonder veel moeite werd het stedeke veroverd en aan de plunderende 

zeerobben prijsgegeven’.457 ‘No es nada’, het stelt niets voor, is Alva’s laatdunkende reactie 

wanneer het nieuws hem wordt medegedeeld. Maar aan Filips II schrijft hij in vertrouwen 

dat: ‘piraten, boeven en vijanden van het menselijke geslacht, zoals lieden zijn die leven van 

dieverij en roof’ hem te slim af zijn geweest.458 Alva is zodanig gekrenkt door de overval op 

Brielle dat hij de koning verzoekt te mogen aanblijven om zelf het verzet te breken, terwijl 

zijn reeds benoemde maar nog niet ingehuldigde opvolger Medina Celi al in de Nederlanden 

was aangekomen. Bovendien heeft het verlies van Brielle, strategisch gelegen aan de 

Maasmonding en niet voor niets een vesting, weldegelijk consequenties voor de Spaanse 

legerleiding. Deze moet nu troepen onttrekken aan het Zuiden om de geuzenaanval op 

Holland te pareren. Dit schept kansen voor de Opstand. Oranje’s broer Lodewijk van Nassau 

verovert op 21 mei Bergen (Mons) in Henegouwen.459 Inderdaad weet het Oranjeleger nu 

ook dóór te dringen in Brabant, volgens plan, en bezet het enkele kleinere plaatsen in dat 

gewest. De poorten van de universiteitsstad Leuven en van de regeringsstad Brussel blijven 

echter gesloten. Het lukt de ‘Nassauschen’ niet door te stoten naar Vlaanderen of 

Antwerpen. Alva laat Willem van Oranje maar begaan op de Brabantse velden, met zijn 

enorme leger van 30.000 man. De soldij bedraagt in deze tijden drie à vier stuivers per dag. 

De Spaanse troepen doen terugtrekkende bewegingen tot het geld van Oranje op is, om hem 

zo tot de aftocht te dwingen.460 

 

 
457 Brugmans, Kernkamp, 183. Zie voor correctie van dit canonieke verhaal: Bijlage 3 (18) bij deze studie, ‘De 
Watergeus ligt voor Den Briel’.   
458 ‘[…] piratas, ladrones públicos y enemigos del genero humano, como lo son gentes que viven de latrocinios 
y robos’. Alva aan Filips II, 17 april 1572. Geciteerd  in het Engels door R. Fagel, ‘The Duke of Alba and the Low 
Countries 1520-73’ in: M. Ebben e.a., eds., 276 ; 436 n.101 citaat in het Spaans [aldaar transcriptfout 
‘lactrocinios’(sic); recte:  ‘ladrocinios’, modern Spaans ‘latrocinios’ =  ‘thieveries’, dieverijen, AvR.] 
459 Coligny werd vermoord in de Bartholomeusnacht van 23 augustus 1572, de ‘Parijse Bloedbruiloft’. De 
geplande invasie van Henegouwen door een Hugenootse legereenheid werd noodgedwongen afgelast. 
Hierdoor moest Lodewijk van Nassau de stad Bergen (Mons) in Henegouwen prijsgeven, die hij kort tevoren op 
de Spanjaarden veroverd had. De Franse massamoord op de Hugenoten heeft grote invloed gehad op het 
verloop van de onafhankelijkheidstrijd van de Nederlanden. 
460 W. Fritchy, ‘A “financial revolution” reconsidered: public finance in Holland during the Dutch Revolt, 1568-
1648, The Economic History Review, New Series, 56:1 (2003) 59 en n.19.9, met verw. naar Parker, Dutch Revolt 
108-110. 
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Philibert van Serooskerke had in het vroege voorjaar van 1572 op eigen initiatief de 

effectiviteit van het te Vlissingen gelegerde regeringsgarnizoen verzekerd door maritieme 

ondersteuning te bieden.461 Vijf korvetten uit Bergen op Zoom varen nu dag en nacht 

patrouilles vanaf de Noordzee tot de Scheldemond bij Vlissingen, en terug langs de Vlaamse 

oever van de Honte of Westerschelde.462 Zo is het behoud van deze strategisch essentiële 

haven gewaarborgd. Ambtshalve staat Philibert toe dat er troepen gelegerd gaan worden op 

het platteland van Walcheren, zodat niet alleen de garnizoenssteden maar ook de dorpen 

veilig zullen zijn.463 De Opstand in civiele zin breidt zich uit naar het Noorden, om Zeeland 

heen. Enkele Friese en Hollandse steden ‘schudden het Spaanse juk af’. Dit gebeurt over het 

algemeen vrij geruisloos en op vreedzame manier, na overleg binnen de vroedschappen en 

hoofdelijke stemming in stadsregeringen; soms zelfs zonder stemming maar met algemeen 

goedvinden zonder daaraan ruchtbaarheid te geven. Van daadwerkelijk burgerlijk verzet is 

geen sprake, mede uit angst voor een herhaling van de intimiderende doodvonnissen zoals 

de Raad van Beroerten heeft laten voltrekken. Ook in Zeeland tellen sommige 

stadsregeringen aanhangers van Oranje, al is het nog niet zover dat ze openlijk de kant van 

de Opstand kiezen. Maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voor en aleer dit gaat 

gebeuren.464 Vanuit Bergen op Zoom moet Philibert met lede ogen gezien hebben hoe de 

macht op zijn geliefde eilanden dreigt over te gaan in verkeerde handen. Om dit tegen te 

gaan, roept Philibert als burggraaf van Zeeland en gouverneur van Bergen op Zoom nu voor 

het eerst ook militaire hulp in van don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de 

Alba, niet alleen landvoogd maar tevens opperbevelhebber van de Ejército de Flandes. Het 

karakter van de strijd verandert. De politieke onenigheid en economische rivaliteit tussen de 

Zeeuwse steden heeft zich ontwikkeld tot een burgeroorlog. Deze escaleert door de 

interventie van ervaren en geharde troepen uit Spanje en de Spaanse kroongebieden van 

Italië.465 

 

 
461 Pater Placidus O.M.Cap., ‘De Opbouw der Spaanse Vloot in de jaren 1572-1576, II, De bouw van Spaanse 
oorlogsschepen te Breda’, in: De Oranjeboom, Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Lande van 
Breda, (overdruk; geredigeerd Breda 1924)112-113. 
462 In 16e-eeuws spraakgebruik heet de Westerschelde ‘de Honte’ en de hoofdstroom Oosterschelde ΅de 
Schelde’. 
463 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 362. 
464 O. Mörke, Wilhelm von Oraniën, 157 met verw. in n.199 naar H. van Nierop, Noorderkwartier:  Hollandse 
en Zeeuwse steden sluiten zich aan bij de in naam van Oranje agerende Geuzen. In vele plaatsen niet zonder 
tegenstand. Conflicten tussen magistraat en stadsbewoners. De bevolking is oorlogsmoe. Slechts met moeite 
en soms ten koste van jarenlange terreur kan zij bij de Opstand gehouden worden. In Amsterdam en 
Middelburg bleven de landgangen (‘Infiltrationsversuche’) van de Geuzen zonder succes. Zie S. Groenveld (e.a.) 
De kogel door de kerk? De Opstand in de Nederlanden 1559-1609 (Zutphen 1983) 114: Waar de magistraat 
sterk was en de onenigheid onder de bevolking beperkt bleef, kwamen de Geuzen de stad niet in. 
465 De kern van Alva’s leger bestond uit drie Spaanse tercios. Een tercio, meestal vertaald ‘bataljon’, is 1/3 van 
een legerkorps en heeft een organieke sterkte van 3000 excl. de bataljonstaf. Na aankomst in Genua werd het 
Iberische contingent (9000 man excl. legerstaf) aangevuld met Sardijnse, Siciliaanse, Napolitaanse, Albanese, 
Lombardijse en Tiroolse eenheden. Bij elkaar een expeditieleger van ca. 15.000 man S.E.&O. Sommige 
Italiaanse bataljons werden onder bevel gesteld van Spaanse hoofdofficieren, andere behielden hun eigen 
commandanten. Alva is kapitein-generaal, zoon Fadrique plaatsvervangend bevelhebber; zoon Fernando 
commandant van de caballería, ruiterij. 



127  

Kolonel don Cristóbal de Mondragón y Otálora de Mercado is met het leger van Alva 

meegekomen als commandant van een tercio (bataljonscommandant). Mondragón had al 

eerder in de Nederlanden gediend, spreekt een mondje Vlaams en is goed bekend met de 

gebruiken en ‘geplogenheden’ in deze uithoek van het Habsburgse imperium. Hij krijgt bevel 

tot het heroveren van Gelderland, en kwijt zich met succes van deze eerste opdracht. Zijn 

legereenheid verjaagt de opstandige Gelderse stadhouder Willem graaf van den Bergh.466 De 

tweede opdracht aan Mondragón is in 1572 de uitvoering van het door Alva goedgekeurde 

plan ter verdrijving van de Geuzen uit Zeeland. Daarbij moet Mondragón gebruik maken van 

alle kennis van land en water bij de weinige nog koningstrouwe Zeeuwse bestuurders, 

bovenal don Feliberto de Serosquerque. Een voor een zullen de Zeeuwse steden bezet 

worden en zonodig bevrijd van hun rebelse bestuurders. Philibert van Serooskerke is de 

beleider, Mondragón de bevrijder.467 

 

 

Expeditie Bewesten Schelde468  

Op bevel van kolonel de Mondragón zal overste Juan Osorio de Ulloa het Vlissingse garnizoen 

steun bieden, ter bescherming van de stad tegen aanvallen van de Geuzen. In overleg met 

gouverneur Philibert laat Ulloa acht vendels Spaanse voetknechten inschepen te Bergen op 

Zoom, met Vlissingen als bestemming.469 Bij aankomst in de haven van Vlissingen blijkt – tot 

Ulloa's verwondering – dat het stadsbestuur de aanvulling van het garnizoen onnodig acht. 

Hij weet echter niet dat de Vlissingers de in hun stad gelegerde Waalse detachementen 

hebben weggestuurd, zodat het garnizoen alleen nog maar uit mannen van eigen bodem 

bestaat.470 Ulloa heeft instructies de confrontatie te vermijden. Dus neemt hij afscheid van 

Vlissingen.471 Met zijn acht vendels marcheert Ulloa dwars door Walcheren naar Veere, om 

ook dáár bescherming te bieden, ter veiligstelling van de toegang tot de Oosterschelde.472 

Het stadsbestuur van Veere ontvangt de Spaanse officier hartelijk. Beleefd wordt hem dank 

gezegd voor het genereuze aanbod. Maar Veere ziet ervan af, want heeft de Spaanse steun 

niet nodig. De welvarende handelsstad staat immers sterk, zowel maritiem als aan de 

 
466 Willem IV graaf van den Bergh (1538-1586), zwager van Willem van Oranje, mede-ondertekenaar van het 
Verbond der Edelen, had Gelderland en Overijssel veroverd voor Oranje. Na de Spaanse herovering van 
Zutphen week hij uit naar Duitsland. Daarna overgelopen naar Spaanse zijde. 
467 ‘Ook Serooskerk gebruikten veel beleid, om ‘t Paapendom in Middelburg te schraagen, En ‘s Heeren volk 
hunn’ vryheid te belaagen’. Gedicht ds. Jac. Willemsen in de Inleiding van A. ’s Gravezande, Tweede Eeuw-
Gedachtenis der Middelburchse Vryheid  (Middelburg 1774) 9. 
468 Merendeels ontleend aan Tweede Eeuw-Gedachtenis, 492-493 § 41 ‘Werwaarts de Spanjaarden’  
469 Organiek ca. 960 man incl. stafeenheden.  
470 De lotgevallen van een eerdere groep kwartiermakers zijn buiten beschouwing gelaten. Zie voor een 
analytisch overzicht van de volgorde der gebeurtenissen: H.F.K. van Nierop, Het verraad van het 
Noorderkwartier: Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999) 65. 
471 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 169: Begin 1572 opstootjes in Vlissingen. Op 6 april weigerde de stad 
een nieuw aangekomen garnizoen te legeren. Dit was volgens de auteur aanleiding voor uitbreiding van de 
Opstand tot grote delen van Holland en Zeeland. 
472 Anders: A.H. Petri, Chronyck, 245. De schepen met de Spaanse vendels zouden ‘achter Vlissingen naa de 
kant van Middelburg zyn gezeild.’ Van de Spiegel, o.c., 114,115 meent echter dat ‘s Gravezande ‘het naast aan 
de waarheid komt’. De soldaten krijgen enkele malen opdracht van boord te komen, omdat hun verblijf op de 
schepen onveilig is. Sommige trajecten werden dus te voet afgelegd, andere per schip. 
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landkant. De legerleiding behoort zuinig te zijn op haar keurtroepen, meent het stadsbestuur 

loyaal. Deze dappere soldaten kunnen elders vast wel effectiever worden ingezet, in ons aller 

landsbelang. De poort van Veere blijft gesloten. Dan maar naar Middelburg, besluit overste 

Ulloa. De gouverneur van de stad komt hem buiten de muren al tegemoet, met uitgestrekte 

hand. Een grote eer voor de Spaanse overste! Antoon van Bourgondië, gouverneur van 

Middelburg, wil zijn verre Habsburgse familielid Filips II absoluut niet teleurstellen.473 

Middelburg is en blijft koningsgezind. De Zeeuwse hoofdstad kan echter haar eigen boontjes 

doppen. Het garnizoen is trouwens nét versterkt met de door Vlissingen afgedankte Waalse 

soldaten. Dus met grote waardering van het aanbod, zal Middelburg er niet op ingaan.474 

Wat Bourgondië er niet bij vertelt, is dat de komst van Spanjaarden meteen als provocatie 

zou worden opgevat door de Middelburgers en tot oproer zou kunnen leiden. De gouverneur 

ziet het als zijn roeping de vrede te bewaren in de Zeeuwse hoofdstad. Misschien willen de 

Spanjaarden wel naar Zuid-Beveland? In Goes zullen zij buitengewoon welkom zijn, verzekert 

Antoon zijn Spaanse gast, maar hier in Middelburg zijn ze overbodig.475 Daarom vertrekken 

de vendels maar weer. De mare van de komst van de acht Spaanse vendels is hun al 

vooruitgesneld naar Goes. Ook de poorten van de Bevelandse hoofdstad blijven dus 

gesloten. Ulloa wordt met zijn manschappen overgevaren naar Bergen op Zoom. Terug van 

weggeweest, meldt de overste zich aan de poort. Maar in navolging van Vlissingen, Veere, 

Middelburg en Goes, laat het stadsbestuur van Bergen op Zoom de Spaanse vendels niet 

toe.476 De stadspoorten blijven dicht en de Spanjaarden buiten. Echter niet voor lang. De 

Bergse gouverneur beslist namelijk anders. Via een onbewaakte zijpoort (vermoedelijk de 

Molenpoort) haalt Philibert de acht vendels binnen, en schrijft daarmee geschiedenis.477 

Allereerst door het in deze eeuw precaire evenwicht te verstoren tussen het gezag van een 

stadsbestuur en dat van een door de centrale overheid aangestelde gouverneur. Philibert 

laat de balans naar zijn kant doorslaan. Dit besluit heeft een impact op de duur van de oorlog 

en op de territoriumwinst van de Opstandelingen. Terwijl de Zeeuwse steden behalve Tholen 

tussen 1572 en 1574 één voor één overgaan naar Staatse kant (zij het dat Goes en Zierikzee 

tussentijds door de Spaanse krijgsmacht heroverd worden) blijft het markiezaat Bergen op 

Zoom een regeringstrouwe en grotendeels rooms-katholieke enclave, die nog jarenlang 

beveiligd is tegen gevaren van buiten én van binnen.478  

 

 
473 Het hoogadellijke Brabantse en Zeeuwse geslacht Van Bourgondië stamt af van Filips de Goede. 
474 Anders: Petri, Chronyck, 104. Middelburg zou de acht Spaanse vendels geaccepteerd hebben. Dit wordt 
weerlegd door ’s Gravezande, Tweede Eeuw-Gedachtenis, 493. 
475 E. van Rheid, Historie der Nederlandscher Oorloghen, 12. 
476 ‘s Gravezande, o.c., 493, met verw. Montanus, Byv. op Vlissingen. Guicciardyn, […] 528. [Montanus = P. van 
den Berge, samen met C. Kiliaan vertalers van L. Guicciardini, Descittione di tutti i Paesi Bassi altrimenti dette 
Germania inferiore (1567; Antwerpen 1681); NNBW, 911: ‘Als stadhouder van Bergen op Zoom zorgde hij 
[Philibert] in 1572 voor de veiligheid der spaansche soldaten die te Vlissingen waren afgewezen’. Sommige 
auteurs vermelden het aantal te Bergen op Zoom binnengelaten vendels als vijf. 
477 De in totaal misschien acht maar in ieder geval drie vendels – [een transcriptfout van 8 naar 3 of andersom 
is gauw gemaakt] – zijn op 9 of 10 april binnengelaten in Bergen op Zoom blijkens antwoord Alva aan Philibert 
van Serooskerke 12 april 1572 op diens brief van 10 april. 
478 Pas in de herfst van 1577 wordt Bergen op Zoom ingenomen door met Oranje verbonden Antwerpse 
troepen van de S.G. 
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Laatstbedoeld gevaar is niet denkbeeldig. Op 13 april 1572 heeft het stadsbestuur van 

Bergen op Zoom besloten de jaarlijkse processie te verbieden. Het is achteraf beschouwd 

niet zeker of dit een tegen de rooms-katholieken gerichte daad was, of een maatregel om 

een reactie door geprovoceerde hervormden vóór te zijn. In de stad heerste een ‘oproerige 

gezindheid jegens de Spaanse regering’. De Spaanse vendels kwamen net op tijd om 

eventuele pogingen tot verzet te verijdelen.479 Philiberts beslissing tot toelating van Spaanse 

troepen is niet alleen van invloed op Bergen op Zoom zelf, maar heeft ook elders effect. De 

stad beheerst immers de ‘hals’ van de Oosterschelde, toen nog het belangrijkste vaarwater 

naar en van Antwerpen. Bergen op Zoom is tevens geschikt als marinebasis om bijvoorbeeld 

Zierikzee te bestoken, nu in de Staatse invloedssfeer. De nauwte in de Oosterschelde tussen 

Noord-Beveland en Zierikzee op Schouwen is een toegangspoort tot Antwerpen, maar 

tevens tot het Hollandse en Gelderse achterland. Het binnenlaten van de Spaanse vendels in 

de vesting Bergen op Zoom is van cruciale betekenis geweest zowel voor de positie van 

Zierikzee als voor de toekomst van Antwerpen.  

 

Secundum fidem et religionem is het onderzoeksthema van de onderhavige studie. 

Dit citaat uit het juridische œuvre van Cicero staat zelfs op het titelblad van deze 

dissertatie, niet als devies maar als adagium. Het is dan ook passend Philibert’s 

hierboven beschreven beleidsbeslissing er aan te toetsen. Zijn daden en besluiten 

hebben immers een grote impact gehad. Tot dusverre heeft Philibert het vertrouwen 

van zijn koning nooit beschaamd. Hij heeft ‘als rentmeester en officier’ getrouw 

uitvoering gegeven aan Zijner Majesteits plakkaten.480 De gewone taken van 

Philiberts rentmeesterschap werden verzwaard door zijn verantwoordelijkheden bij 

de invoering van Alva’s belastingmaatregelen. Deze nieuwe werklast drukt zwaar op 

Philiberts goede verstandhouding met alle deelgenoten in het economische bestel 

van Bergen op Zoom en Zeeland. De bewindvoering over gesequestreerde goederen 

van vluchtelingen, bannelingen en vermisten kwam daar nog bij. Ten opzichte van 

deze partijen en hun naasten moet hij toch óók zijn plichten nakomen. Maar het 

inroepen van Spaanse militaire steun ter bescherming van ’s konings belangen en van 

zijn eigen bestuurlijke positie is van een volstrekt andere categorie. Hoe verhoudt 

deze daad zich met het vertrouwen op de deugdelijkheid van het handelen van een 

goed bestuurder, zoals dat ex fide gesteld mag worden door de bewoners en 

instituties van Philiberts ambtsgebieden? Het aangehaalde woord religio heeft als 

primaire klassieke betekenis: gemoedsbezwaar, gewetensbezwaar, bedenking, en 

kan overdrachtelijk gelezen worden als: de drempel waar iemand overheen moet 

stappen om iets te doen of na te laten; een metafoor dus voor morele afweging. 

Philibert van Serooskerke haalt ‘vremde troupen’ binnen. Het gaat hem om 

beveiliging, defensie. Maar toch brengt deze stap over de drempel hem 

onherroepelijk in het kamp van de gewelddadige bestrijding van de Opstand. 

 
479 Kleyntjes, Slootmans, 74,  op grond van Spaans militair rapport 13 apr. 1572. 
480 Van Vloten, Onderzoek, 17. 
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Bovendien eindigt door zijn ingrijpen – historisch gezien – een tijdperk van ruim vijf 

jaar waarbinnen Zeeland en het markiezaat Bergen op Zoom verschoond gebleven 

waren van de oorlog die in andere gewesten van de Nederlanden al volop woedde.481  

Zonder een waardeoordeel uit te spreken, kan gesteld worden dat de gebiografeerde 

ten volle de ernst van zijn handeling beseft moet hebben, maar weloverwogen ertoe 

besloten heeft omdat hij de Spaanse militaire steum noodzakelijk achtte ter 

voldoening aan de eisen van zijn plicht en geweten, fides et religio. Wederom geldt 

daarbij dat fides in dezen niet in confessionele zin een parameter is die Philiberts 

afweging bepaalt. Het gaat hem evident om een res publica. Dit oogmerk definieert 

het karakter van zijn fides. Daartegenover zal in de volgende eeuw juist de 

confessionele interpretatie betekenis geven aan de samenleving.  De confessie zal 

dan onder meer een identiteitskenmerk worden van de latere natiestaat. Op haar 

beurt zal deze ontwikkeling in nog later tijden een aanzet geven tot het classificeren 

van geloof als apart domein in het leven.  

 

Hulpkonvooi naar Walcheren  

De gevreesde vale zeilen verschijnen steeds vaker aan de horizon en zaaien schrik langs de 

Zeeuwse zeearmen. Nadat Alva zijn bril verloor op 1 april 1572 (inval Watergeuzen in Brielle), 

verliest hij ook nog zijn fles (Flessingue, Vlissingen).482 En dat terwijl de toegang tot de Honte 

verzekerd zou zijn door de Vlissingse garnizoenssoldaten, die immers geen versterking nodig 

hadden.….. Niet dus; want het rot zit van binnen. Vive le gueux! Vlissingen verklaart zich voor 

de Opstand, 6 april 1572, en laat de Watergeuzen toe op 22 april, als eerste stad na Den 

Briel.483 De bemanning van hun veertien schepen bezet de strategisch gelegen havenstad en 

omstreken. Veere laat na een halve dag van onderhandelingen de Watergeuzen binnen op 4 

 
481 De term ‘Tachtigjarige Oorlog’ evenals de naam van de Frans-Engelse ‘Honderdjarige Oorlog’ en de Duitse 
‘Dertigjarige Oorlog’ komen voort uit de (verouderde?) behoefte een per decades afgerond tijdperk te 
benoemen. Al  ruim vóór 1568, namelijk in 1566-1567 leverden de legers van Hendrik van Brederode (†1568), 
Anthonie van Bombergen alias ‘Bomberg’ en Jan van Marnix graaf van Toulouse (†1567) slag met 
regeringstroepen en stedelijke verdedigers. Tevens is 1568 in de vaderlandse  geschiedenis gemarkeerd als 
beginjaar omdat Oranje en zijn broers Adolf en Lodewijk van Nassau toen de leiding van de gewapende opstand 
overnamen. Het vierde couplet van het Wilhelmus: ‘Graeff Adolph is ghebleven in Vrieslandt in den Slagh’ 
wordt soms een geografische onjuistheid geacht. Adolf sneuvelde immers niet in de slag bij Jengum in 
(Oost)Friesland, maar bij het klooster Heiligerlee in de tegenwoordige provincie Groningen, 23 mei 1568. Het 
is echter geen aardrijkskundig foutje van zuiderling Marnix van St. Aldegonde, de vermoede dichter van het 
Wilhelmus, maar een archaïsme. Wellicht ook een politiek ‘statement’: Het oude vijfde deel van Reidingerland 
sind de 15e eeuw gevoegd bij het Oldambt, in de 16e eeuw onder gepretendeerde jurisdictie van de stad 
Groningen, maar door tegenstanders van de stad nog steeds beschouwd als Fries gebied. Vgl. de term ‘Friese 
Ommelanden’. 
482 Het geuzenlied werd tot ezelsbruggetje in de geschiedenisles bij jaartal 1572: ‘Den eersten April verloor 
Alva zijn Bril. Aprilletje zes verloor Alva zijn Fles. Den vierden van Mei zijne Veer nog erbij.’ (Zes dubbelrijmende 
tetrameters van telkens een jambe en drie anapesten. ‘Aprilletje zes’ analoge associatie met ‘Aprilletje zoet’.) 
483 J.W. te Water, Verbond, 192 dateert de ‘afval der Vlissingers’ op 8 april 1572. Verschil verklaarbaar door  
de tijdspanne tussen het binnenlaten der Watergeuzen en formeel besluit stadsbestuur. Volgens Swart heeft 
de anti-Spaanse opstand in Vlissingen in oorsprong niets te maken met de overval op Den Briel op 1 april, die 
volgens hem zeker voorbarig was zo niet voorzien, zie R. Fagel, M.E.H. Mout, H. van Nierop en erven K.W. 
Swart, eds., met bijdragen van J. Israel en A. Duke, K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 
1572-1584 (Den Haag 1994; dbnl 2008) 32. Zie echter ook Bijlage 3 (16) bij deze dissertatie. 
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mei. Oranje maakt daar onmiddellijk gebruik van om zijn offensief te richten op de Zeeuwse 

hoofdstad Middelburg, vanaf de rede van de overslagplaats Arnemuiden. Het ‘Spaanse’ 

garnizoen in Middelburg (grotendeels geformeerd uit Waalse eenheden) zit klem tussen aan 

de ene kant het aanvalsleger van de prins en aan de andere de ondergelopen polders.484 De 

ingelanden hebben met grote zelfopoffering de dijken doorgestoken om de Spanjaarden te 

isoleren. Prinsgezinde Zeeuwen hebben de bevaarbare kreken en stromen geblokkeerd met 

‘goed bemande boten’. De Spanjaarden kunnen geen kant op. Maar ook de belegerde 

stadsbevolking hongert. De rattenplaag wordt bestreden door de beesten op te eten. 

Besmettelijke ziekten eisen hun slachtoffers.485 De steden Vlissingen en Veere alsmede een 

groot deel van platteland van Walcheren zijn dan nog steeds in handen van de rebellen. Als 

dit zo blijft, is het is slechts een kwestie van tijd tot ze de Schelde aan beide kanten van het 

eiland beheersen. Mondragón krijgt opdracht dit gevaar te keren. Bij Sas van Gent in 

Vlaanderen aan de linkeroever van de Honte (Westerschelde) ligt een regiment Walen onder 

zijn bevel, maar hij heeft geen schepen om ze over te varen. Hij zou Spaanse troepen kunnen 

onttrekken aan Brabant, maar hoe krijgt hij ze naar de eilanden? Philibert van Serooskerke 

weet raad.486 In zijn hoedanigheid van Zeeuws burggraaf en Raad des Konings vraagt 

Philibert aan Alva toestemming tot het maken van een plan om het Middelburgse garnizoen 

te ontzetten, de stad opnieuw te bevoorraden en het leger van de prins te verjagen. Alva 

stemt in met Philiberts verzoek. Walcheren is volgens de landvoogd en opperbevelhebber 

immers ‘de sleutel der Nederlanden’. Het is hem duidelijk geworden dat de Spaanse 

oorlogsschepen – met name de galjoenen – te log en te zwaar zijn voor het gevecht in de 

Zeeuwse wateren. Hierdoor zijn de Geuzen in het voordeel. Hij heeft dit al eens aan zijn 

koning gemeld, die daar niet gelukkig mee is. Alva riskeert met zijn kritiek op de kwaliteit van 

het materieel een conflict met het opperbevelhebber van de Spaanse marine. In Breda 

bestelt de hertog van Alva nieuwe, beter wendbare oorlogsbodems met sterke masten uit 

het Mastbos. ‘Naar goed Spaans gebruik’ vordert hij koopvaardijschepen, in afwachting van 

de levering van de in Breda te bouwen oorlogsbodems.487 Alva's agenten struinen de 

Vlaamse en nog regeringstrouwe Zeeuwse havens af om koopvaardijschepen aan de ketting 

te leggen. In Bergen op Zoom hoeven ze geen moeite te doen, want op 28 april 1572 draagt 

Philibert van Serooskerke, als gouverneur van Bergen op Zoom, spontaan 30 gevorderde 

schepen over aan de Spaanse vloot. Zelf had Philibert toen al vijf schepen ingezet voor de 

kustverdediging en de beveiliging van de Scheldemond. Per brief aan Alva's zoon don 

 
484 Gebruik van aanduidingen zoals ‘Spanjaarden’ (in garnizoensdienst) of ‘Spaans garnizoen’ terwijl de 
manschappen in feite Walen, Hoogduitsers of ‘Nederduitsers’ (Nederlandstalige inwoners van de Nederlanden; 
‘Flamencos’ in het  Spaans) waren, is wijd verbreid in de geschiedschrijving. In deze biografische schets wordt 
deze simplificatie niet vermeden, omdat het past in een terugblik op het tijdsbeeld. Uit de context moge 
zonodig blijken wanneer het gaat om ‘echte’ Spanjaarden (zij het incl. Italianen uit de Spaanse kroongebieden, 
Albanezen, of Tirolers uit ‘die welsche  Confinen von Venetiën’). Slechts in bijzondere gevallen is in deze studie 
de ‘natie’ van bepaalde eenheden gespecificeerd. 
485 Tegenwoordige Staat, IX, 156-160. 
486 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 186. 
487 Pater Placidus O.M.Cap., ‘De Opbouw der Spaanse Vloot in de jaren 1572-1576, II, De bouw van Spaanse 
oorlogsschepen te Breda’, in: De Oranjeboom, Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Lande van Breda  
(overdruk; geredigeerd Breda 1924) 112. 
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Fadrique van 3 mei 1572 bevestigt Philibert dat hij beslag heeft laten leggen op alle schepen 

in de haven van Bergen op Zoom. Wat de oorlog te land betreft, meldt hij dat de rebellen nu 

de omgeving van Dordrecht verlaten (de stad is dan nog in Spaanse macht).488 Heugelijk 

nieuws, dat wel, maar ze willen terugtrekken op Den Briel en Brouwershaven op Schouwen. 

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, die om actie vraagt! Brielle was al een maand in handen 

van de Watergeuzen, maar de troepen van het staande leger van de prins hadden die positie 

nog niet geconsolideerd. Hun eventuele komst naar Voorne zou een eventuele Spaanse 

herovering illusoir maken. Schouwen met de strategisch gelegen kustplaats Brouwershaven 

aan de Grevelingen was nog steeds onder gezag van de regering, maar er lagen geen Spaanse 

troepen. Brouwershaven was dus onbeschermd. Daardoor zou het hele eiland Schouwen 

onverdedigbaar zijn. De vijand zou zonder problemen kunnen doorstoten tot Zierikzee. De 

dreigende bezetting door het rebellenleger moet voorkomen worden! Per brief van dezelfde 

datum verzekert Philibert de hertog van Alva echter, dat hij Zuid-Beveland voor de regering 

kan behouden. Dat is dan weer een geruststellend bericht.489  

 

Nog geen twee weken later dringt Philibert opnieuw aan op actie. Zierikzee heeft veel te 

lijden van misdragingen en onredelijke eisen van de Waalse garnizoenssoldaten. Er is tekort 

aan kruit, kogels, etenswaren, bier en vooral aan geld, waardoor de tucht in gevaar komt, 

schrijft hij in een tweede brief aan don Fadrique.490 De stadsbrouwerij heeft geen 

grondstoffen meer en het bierschip van Coomen Adriaensz was door de geuzen 

overmeesterd. Nu moesten de soldaten en de burgers water drinken en dat is ongezond, 

‘malsaine’, vindt Philibert. Het lijkt erop dat Philibert geen antwoord gekregen heeft. De 

prioriteiten liggen anders. In de visie van Alva is het allereerst Walcheren dat dringend 

verdediging behoeft.491 Niet alleen de contrôle over de Scheldemond dreigt hij kwijt te raken, 

ook de stad Antwerpen zelf komt in gevaar. Er is daar al een tekort aan schepen en geschut. 

Voedselschaarste heeft de noodtoestand nog verergerd.492 Het nieuwe strategische plan 

beoogt daarom niet alleen de vaart over de Honte langs Vlissingen veiliger te maken, maar 

ook de nu nog onbeveiligde noord-oostelijke route rond Walcheren langs Arnemuiden en 

Noord-Beveland. Conform dit plan voteert de Raad van Financiën te Brussel op 7 juni 1572 

een budget van f 10.000 om ‘de wateren te suyveren’.493 Met dit bedrag moeten schepen 

gecharterd worden in Antwerpen, Bergen op Zoom en Zierikzee.494 Van de steden en dorpen 

langs de vaarroute naar Walcheren wordt verwacht dat zij zullen bijdragen aan de 

kostendekking; het gaat immers ook om hún belang, schrijft Alva aan Philibert van 

Serooskerke.495 Aan de zeven volgens plan in Zierikzee uit te rusten schepen dient Philibert 

er nog achttien  toe te voegen, instrueert de landvoogd hem. Kennelijk houdt Alva zich met 

 
488 Ibid., 113.  
489 Ibid.; Zie ook in hoofdstuk IX van deze dissertatie ‘Zuid-Beveland’.  
490 Rooze-Stouthamer, De opmaat, met verw. Philibert van Serooskerke aan Don Fadrique 15 mei 1572. 
491 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’ 169. 
492 Ibid., met verw. F. Perrenot [gouverneur Antwerpen] aan Alva 24 april 1572. 
493 Huidige valuta ongeveer € 600.000 . 
494 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 143. 
495 Ibid., 171 n.73 met verw. Alva aan Philibert van Serooskerke 7 juni 1572. 
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alle details bezig, zodat er niets kan misgaan. Antwerpen moet de helft van de achtien 

schepen leveren, de andere helft moet komen uit Bergen op Zoom en Zierikzee samen, 

waarbij laatstgenoemde stad er zes moet equiperen, dus Bergen drie. Zo krijgt iedere stad 

een evenredig deel van de lasten te dragen. Op voordracht van Philibert wordt zijn zwager 

Bruninck van Wijngaerden belast met de administratie.496 Oranje had Bruninck vervallen 

verklaard van het ambt van rentmeester-generaal Beoosten Schelde, en deze was medio 

1572 naar Bergen op Zoom gevlucht. Bruninck heeft dus tijd vrij en kan de betaalde nieuwe 

bezigheid goed gebruiken. Hun beider achterneven respectievelijk aangetrouwde neven, de 

kapiteins-ter-zee Adolf en Aernout van Haemstede zullen de nodige matrozen ronselen op 

Schouwen en in Bergen op Zoom. De garnizoenen zullen benaderd worden met het verzoek 

soldeniers te leveren. Het Waalse regiment bij Sas-van-Gent zal gemobiliseerd worden. 

Behalve de Spaanse legerleiding, de Raad van Financiën en Philiberts genoemde familieleden 

heeft niemand weet van het plan, zodat geheimhouding verzekerd is. Het lukt de gebroeders 

Van Haemstede echter niet om matrozen aan te monsteren op hun geboorte-eiland 

Schouwen, noch weten zij er soldeniers te contracteren. Er is daar blijkbaar weinig animo 

voor deze riskante onderneming. Zelfs in Bergen op Zoom valt de aanmonstering tegen.497 

Daarom zullen de koopvaardijschepen in Antwerpen bemand en bevoorraad worden. De 

Scheldestad wordt dus het verzamelpunt voor troepen en proviand ten behoeve van de 

invasie.498 Philibert meldt dit besluit aan Alva in zijn brief van 18 juli 1572, een dag later 

gevolgd door een nader rapport met een uiteenzetting van de logistieke consequenties.499 

Met machtiging van de landvoogd worden nu schepen opgeeist. Philibert laat Antwerpse 

kooplieden polsen of zij graanvoorraden beschikbaar hebben. Zo niet, dan zouden zij wel 

weten waar die misschien elders in opslag liggen. Deze reserves zouden dan binnen de 

stadsmuren veilig gesteld kunnen worden ter voorbereiding van de overbrenging ervan naar 

Middelburg. De Antwerpse handelsgeest wordt vaardig. Er komt een stoet door paarden 

getrokken vrachtwagens op gang vanuit Brussel en Leuven, zo groot dat ze herhaaldelijk 

vastlopen op de wegen naar Antwerpen. Gelet op de kritische toestand waarin Middelburg 

zich intussen bevindt wordt de hulpverlening hoogst dringend. Alva spant zich tot het 

uiterste in om deze voor hem om strategische redenen zo belangrijke stad te hulp te komen. 

In Frankrijk is de macht van de Hugenoten toegenomen en ook vanuit het oosten groeit de 

dreiging. De prins van Oranje staat met 5000 ruiters klaar om vanuit Gulik de Nederlanden 

binnen te vallen, heeft Alva vernomen van een vertrouwde informant.500 De landvoogd doet 

een beroep op de Brabantse steden om de bevoorrading van hun Zeeuwse zusterstad te 

ondersteunen met manschappen, proviand en materieel. Brussel en Leuven waren al over 

 
496 Ibid., 143 n. 216 met verw. Instructies aan Philibert van Serooskerke en Bruninck van Wijngaerden, 7 juni 
1572. 
497 J. Pot, Het beleg van Zierikzee (Leiden 1925) 29 ‘Het zeevarend volk uit Zeeland was meer voor den Prins 
dan voor den Koning en wanneer de matrozen van ‘s Konings vloot de kans kregen, liepen zij naar de tegenpartij 
over.’ [Andere verklaringen van dit gebrek aan animo zijn echter denkbaar: relatief lage gage, geringe kans op 
een goede afloop, en het verwachtbare gruwelijke lot van matrozen van de verliezende partij.] 
498 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 72 en n.135. De auteur ontleende deze gegevens aan Discurso para 
el socorro de Olanda y Zeelandia, s.d.,  IVDJ.   
499 Ibid., met verw. Philibert van Serooskerke aan Alva, 18 en 19 juli 1572. 
500 Ibid., 173. 
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de brug gekomen en ook ’s-Hertogenbosch verklaarde zich bereid, maar trekt dat later terug 

omdat het stadsbestuur prioriteit geeft aan de eigen noden. Bergen op Zoom is echter 

solidair. Gouverneur Philibert van Serooskerke meldt Alva per brief van 4 augustus 1572 dat 

de landvoogd op zijn stad kan rekenen.501 Bergen op Zoom is goed voor 1100 soldaten ter 

verdediging van Middelburg. Tevens is er proviand gereserveerd voor twee weken. Zoals 

eerder gemeld, is het echter moeilijker matrozen te vinden voor de schepen die de troepen 

en levensmiddelen zullen overvaren naar Walcheren. Er zijn hier hooguit 120 à 130 van de 

minstens 500 benodigde matrozen te vinden, schrijft Philibert. Daarna reist hij weer terug 

naar Antwerpen. Uiteindelijk zal het toch moeten lukken hier wél de schepen te voorzien 

van bemanning en van de soldaten die de bezetting van Middelburg moeten aflossen.  

 

Philibert is in Antwerpen en elders druk met de organisatie, terwijl de Bergse bureaucraten 

klagen over zijn voortdurende onvindbaarheid. In alle bestuurslagen van Bergen op Zoom 

wordt de schuld van vertragingen bij ambtelijke besluitvorming in de schoenen geschoven 

van de afwezige superintendent. Deze trekt zich dat niet echt aan, kan men zich indenken. 

Voor het organiseren van deze affaires secrètes heeft Philibert namelijk een bonus 

ontvangen van 600 pond Artesisch.502 Het geld wordt goed besteed, want tussendoor weet 

Philibert een dreigende aanval van de Watergeuzen op het markiezaat af te kopen met een 

douceur. De bewoners hebben hem dus eigenlijk niets te verwijten. Daarbij komt dat zij niet 

bang hoeven te zijn voor een bestuursvacuum, want in opdracht van Alva krijgt Philiberts 

zwager Adolf van Borssele heer van Spreeuwenstein, erfbaljuw van Brouwershaven, de taak 

hem tijdelijk te vervangen als superintendent van Bergen op Zoom.503 Borssele krijgt strikte 

geheimhouding opgelegd. Niemand mag de reden van Philiberts afwezigheid weten. Buiten 

de familie en de Raad van Financiën mag geen Flamenco kennis dragen van wat er gebeuren 

gaat, verordonneert de landvoogd. Philiberts verspieders doen intussen hun werk. Ze 

‘spotten’ 60 à 70 schepen onder Hollandse vlag, die met koopwaar uit Portugal en Andalusië 

voor anker liggen op de rede van Arnemuiden. Alva had Portugal al gewaarschuwd Zeeland 

te mijden en de Portugese verladers te gelasten hun goederen door de vervoerders te laten 

lossen in Hollandse havens.504 Maar Portugezen zijn nu eenmaal eigengereid, weten de 

Spanjaarden al sinds eeuwen. Eigenlijk komt het nu goed uit dat Alva’s waarschuwing 

genegeerd werd. Een van Philiberts lucide ideeën is namelijk het plan tot chartering van die 

schepen, met overneming van de lading die dan naar Middelburg gebracht kan worden. Als 

dat niet goedschiks gaat, is kaping het alternatief. Hij heeft voldoende naar de Watergeuzen 

gekeken hoe het moet. Alva is blij met het voorstel maar geeft Philibert toch niet meteen 

toestemming. Een eventueel besluit tot confiscatie van schepen die onder Hollandse vlag 

varen, ligt politiek gevoelig omdat de belangrijke Hollandse havenstad Amsterdam nog 

trouw is aan het centrale gezag. Bovendien is er Spaanse koopwaar aan boord, zodat 

 
501 Ibid., met verw. in n.139 naar Philibert van Serooskerke aan Alva. 
502 (Huidige valuta ca. € 36.000, S.E.& O.). Zie Van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat, 143-148, met verw. 
Rijsel (Lille), Archives Départementales Nord. 
503  BWN II,2 (1855) 962.  
504 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 137. 
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confiscatie problemen zou opleveren met de verladers in Alva’s vaderland. Zo ontstaat er 

enkele dagen vertraging door het vragen van consent. Toen Philibert per koerier gunstig 

antwoord ontving, hadden de laffe Hollanders er al lucht van gekregen en het anker gelicht. 

Er is dus geen alternatief, er moet nu toch vanuit Antwerpen geopereerd worden. 

Uiteindelijk gaan 500 Spaanse voetknechten scheep in de Antwerpse haven: piekeniers, 

musketiers, hellebaardiers, boogschutters en 700 Waalse infanteristen. Naast de in 

Antwerpen ingescheepte militairen zijn er ook (Hoog)Duitsers aan boord genomen, althans 

daarvan is sprake bij aankomst in Middelburg. Vermoedelijk zijn deze scheep gegaan in 

Bergen op Zoom. Geloodst door Jan Turck, de plaatsvervanger van Philibert, varen 20 

koopvaarders van Antwerpen naar Arnemuiden teneinde daar de regeringstroepen aan wal 

te zetten. Turck treedt in deze periode op als gemachtigde van Philibert tijdens diens 

frequente reizen naar Brussel of Antwerpen.505 Veertien schepen komen onbeschadigd 

binnen. Zes worden er buitgemaakt door de Geuzen ‘doordien de Spanjaards, wyzer dan het 

Bootsvolk willende zyn, en geen Droogte geloovende daar zij Water zagen [...] op de Banken 

vast raakten [...] en straks, nevens de gevangene Matroozen, aan handen en voeten 

gebonden over Boord gesmeeten werden’.506 Het lukt de overlevende Spanjaarden en hun 

hulptroepen Middelburg te ontzetten. Rekenmeester Viron schrijft aan kardinaal de 

Granvelle – die dan de Nederlanden al acht jaar geleden heeft verlaten – dat het verzet op 

Walcheren verzwakt was door het vertrek van Franse eenheden. Deze hadden zich 

onmogelijk gemaakt door brutaal en aanmatigend optreden. De Fransen waren een jaar 

tevoren aangekomen uit La Rochelle, met de bedoeling op Walcheren een hugenoten-

republiek te stichten. De Walcherse bevolking wilde hen graag kwijt.507 

 

De geslaagde herbevoorrading levert Philibert van Serooskerke veel goodwill op. De 

Middelburgse burgerij heeft weer te eten. De ‘verse’ Spanjaarden, Walen en Duitsers zullen 

het uitgeputte garnizoen vervangen. Met instemming van Philibert wordt een detachement 

Spanjaarden gelegerd in het hem gedeeltelijk toebehorende kasteel Popkensburg bij Sint-

Laurens. Op een afstand van een Duitse mijl van de Middelburgse stadsmuren is deze 

voorpost een ideale buitencitadel. Als enige van de Walcherse kastelen zal Popkensburg alle 

aanvallen van de Geuzen weerstaan. Intussen blijft Middelburg moeilijk te bevoorraden, als 

gevolg van blokkade van de vaarwegen door de Oranjevloot van admiraal Boisot. Van 

regeringswege werden in 1573 nog drie pogingen ondernomen tot hulpverlening aan 

Middelburg, onder leiding van Philippe de Lannoy heer van Beauvois. Alle drie mislukken als 

gevolg van gebrekkige voorbereiding en de weerstand door Boisot’s cordon. Het falen van 

de recentelijk tot Spaans admiraal benoemde Vlaamse edelman Beauvois brengt deze in 

 
505 Een gelijknamige kleinzoon van Jan Turck zal na de Vrede van Munster ambassadeur in Spanje worden van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Spanje is sindsdien ongeveer de enige West-Europese staat 
waarmee Nederland en rechtsvoorgangers niet in oorlog zijn geweest.  
506 Tegenwoordige Staat, IX, 156. 
507 Bibliothèque de Besançon, Corr.Granvelle, le Maître des Comptes Viron au Cardinal, 1, II, fo sn.  Zeldzame 
documentatie betr. de mislukte Hugenoten-republiek op Walcheren. 
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conflict met Mondragón. Beauvois zal het daar niet levend vanaf brengen.508 Ook dit is niet 

bevorderlijk voor het succes van de Spaanse verdediging.  

 
508 BWN XI (1865) 150-151. Philippe de Lannoy heer van Beauvoir (Beauvois, Beauvais), als commandant van 
de lijfwacht van Margaretha van Parma bekend als ‘de slachter van Austruweel’, alwaar hij in 1567 Toulouse’s 
geuzenlegertje tot de laatste man had laten afmaken. Alva bevorderde Lannoy tot admiraal, waarna hij 
marinecampagnes in Zeeland leidde. Overleed plotseling tijdens Oranje’s beleg van Middelburg, na een hevige 
ruzie met Mondragón die hem loslippigheid verweet m.b.t. tactisch beleid.  
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IX 

VERSCHIL MOET ER ZIJN 

 

 

Schouwen, Schouwen, ‘Tsal U Berouwen 

Het ene eiland is het andere niet. De eilanden Bewesten- en Beoosten Schelde verschillen 

van elkaar in vele opzichten, zowel geografisch als economisch en politiek. Schouwen 

bijvoorbeeld, is door dik en dun loyaal aan het centrale gezag; heel anders dan het oproerige 

Walcheren. Zierikzee alsook de kleinere steden en de dorpen op Schouwen zijn de koning 

trouw, maar ze zijn moeilijk verdedigbaar. Met angst en beven vernemen de Schouwenaren 

wat er op Walcheren is gebeurd. Vlissingen heeft 6 april 1572 de Geuzen binnengehaald. 

Veere sluit zich op 4 mei eveneens bij de Opstand aan.509 Zierikzee had haar Bevelandse 

zusterstad Goes nog gewaarschuwd dat de Geuzen eraan komen, maar vreest nu zelf aan de 

beurt te zijn.510 Bruninck van Wijngaerden, rentmeester-generaal Beoosten Schelde, schrijft 

nu aan Zierikzee dat Alva de stad de keuze laat: zelf haar verdediging op orde brengen, of 

bescherming door een garnizoen accepteren.511 De ijzeren hand van Alva is gehuld in een 

fluwelen handschoen, om zodoende de betrouwbaarheid te testen van de nog 

regeringsgezinde Zeeuwse steden. Kiezen deze voor bescherming, dan mogen zij hun 

voorkeur uitspreken voor de nationaliteit van hun aanstaande beschermers: Spaanse, 

Waalse of Hoogduitse soldaten. Het Zierikzeese stadsbestuur wil er nog een nachtje over 

slapen, en besluit het Schouwse vestingstadje Bommeneede te consulteren, aan de 

Grevelingen, waar men al eens een Geuzenaanval heeft afgeslagen.  

 

De Bommeneedse baljuw Jacob van Serooskerke wordt door Zierikzee uitgenodigd advies te 

geven in de Raad. Hij is de oudste broer van Philibert, en heeft al eens eerder weerstand 

geboden tegen de eisen van de centrale overheid, verwoord door zijn zwager Bruninck van 

Wijngaerden. Zo organiseerde Jacob in 1571 het verzet tegen de invoering van het nieuwe 

belastingstelsel. Jacob had graag militair willen worden, in navolging van zijn in 1553 voor 

Metz gesneuvelde peetoom, maar daar was het in de vredesjaren toen hij opgroeide nooit 

van gekomen. Toch is hij niet gespeend van strategisch inzicht. Te gast in de Zierikzeese Raad 

oppert hij een vierde keuze: laat het stadsbestuur vragen om bescherming buitengaats door 

een eskader Spaanse oorlogsschepen. Zo hoeft men geen ‘vremde troupen’ binnen te halen 

en blijft de stad gevrijwaard van alle euvels die daarmee gepaard gaan. Jacob wordt hartelijk 

bedankt door het stadsbestuur. Een goede buur is beter dan een verre vriend.512 Maar dit 

 
509 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 169 vermeldt een aantal acties van het Vlissingse stadsbestuur om 
andere steden in Zeeland en elders over te halen zich bij de opstand aan te sluiten. 
510 ‘Regeeringe van Ziericzee aan die van Goes geschreeven op goeden Vrydag des jaars 1572 voor Paaschen’ , 
compleet geciteerd door Van de Spiegel, 111-113. 
511 Brief Bruninck van Wijngaerden aan Zierikzee d.d. 9 april 1592, geciteerd in de oratie van A. Camphuysen 
De Livino Janss. Lychnite (Zierikzee 1772). [biografie Lieven Jansson Keersemaeker, gouverneur van Zierikzee 
en Zeeland Beoosten Schelde]. De 18e-eeuwse pensionaris van Zeeland (later van Holland) L.P. van de Spiegel 
houdt de datering van de brief – waarschijnlijk terecht – op 9 mei, dus ná de overgang van Veere. Brief Bruninck 
in transcript geciteerd  door Van de Spiegel, 120-121. 
512 Spr.27:10. 
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gezegde kan men ook omdraaien. A contrario luidt het: een slechte buur is erger dan een 

verre vijand. Het gevaar komt niet van verre, maar van Veere! Bij de overgang naar Oranje 

heeft het stadsbestuur van Veere een enorme wapenvoorraad buitgemaakt, die het Spaanse 

bewind had opgeslagen in het Arsenaal. Er zal nu enthousiast gebruik van gemaakt worden 

om de zustersteden te bedreigen. Vlissingen en Veere dwingen de stad Zierikzee hun 

voorbeeld te volgen en de Princevlag te hijsen. Zierikzee was onverdedigbaar als gevolg van 

de besluiteloosheid van haar magistraten die het advies van Jacob van Serooskerke niet 

hadden opgevolgd. Op 8 augustus 1572 verklaart Zierikzee zich – na een kort beleg door ‘die 

van Vlissingen en Veere’ – voor de prins, schoorvoetend gevolgd door de rest van het eiland. 

Bij de overgang van Zierikzee was voor geheel Schouwen bedongen ‘dat een iegelyk mogt 

blyven bij den Roomschen Godtsdienst’, maar daar komt niet veel van terecht. Terwijl de 

Hervorming al vaste voet had gekregen in de steden, was de Schouwse plattelandsbevolking 

Rome trouw gebleven. Hetzelfde geldt voor de meeste van haar ambachtsheren, onder wie 

de familie Van Serooskerke en andere toonaangevende edellieden en patriciërs. Er waren 

dus nog veel regeringsgetrouwe en rooms-katholieke ‘Albanisten’ op Schouwen. Ze vluchten 

in groten getale naar Brabant en het markiezaat Bergen op Zoom. Niet alleen redden ze het 

vege lijf, maar ook brengen de vrome vluchtelingen kistjes met relieken mee uit hun kerken. 

Deze worden met plechtige missen aanvaard en veilig opgeborgen in de sacristieën van de 

kerken te Bergen op Zoom. Toch moet Philibert voorzichtig zijn met het toelaten van 

vluchtelingen. Er kunnen zich kwaadwilligen onder bevinden.513 Per brief van juni 1572 geeft 

Alva instructies aan superintendent, burgemeesters en schepenen van Bergen op Zoom om 

goed toezicht te houden op de mensen die uit Zeeland aankomen of daarheen vertrekken. 

In Philiberts aanstellingsbrief van een jaar tevoren was hem door de koning trouwens al 

opgedragen zijn officieren orders te geven alle vreemdelingen te verhoren om zich op de 

hoogte te stellen van de reden van hun aankomst.514 Philibert van Serooskerke ontvangt 

begin november 1572 per koerier een strikt geheim voorstel van Hendrick Pouwels, 

burgemeester designatus van Veere, om ook Bergen op Zoom aan de zijde van de Opstand 

te brengen. In ruil daarvoor zou Philibert benoemd worden tot president van een bijzonder 

tribunaal, dat zou oordelen over klachten tegen de wandaden van de Watergeuzen. Philibert 

antwoordt niet, maar klikt bij Alva per brief van 4 november 1572.515 Dit bewijs van 

onvoorwaardelijke loyaliteit levert Philibert weer een bonus op. Bovendien doet hij zijn 

voordeel met het onderliggende idee. Hij neemt het mutatis mutandis over en opent in 

Bergen op Zoom een klachtenbureau voor gevluchte Zeeuwse immigranten die de koning 

trouw zijn gebleven. Daar zijn er veel van, vooral uit Schouwen. De kustdorpen aan de 

Grevelingen hadden jarenlang te lijden van overvallen en intimidatie door de Watergeuzen. 

Zonnemaire, Noordgouwe en Dreischor zijn nagenoeg ontvolkt. De baljuw van Zierikzee 

 
513 Ordonnantiën 1558-1568 met Resolutiën Breeden Raad tot 1573, geciteerd Kleyntjes Slootmans, 71. 
514 Ibid., ‘[…] leur enchargeant donner bon ordre pour sçavoir & entendre de tous estrangiers y arrivans, 
l’occasion de leur venue […]’. Instructie aan Philibert van Serooskerke namens Filips II, 13 augustus 1571.   
515 Ph. van Serooskerke aan Alva, geciteerd Rooze-Stouthamer, De opmaat, 220. 
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Simon Goesman had zich al een week vóór de overgave uit de voeten gemaakt.516 Ook 

Goesman was in Bergen op Zoom beland, met de inhoud van de stadskas van Zierikzee op 

zak. Hij krijgt de schuld van de nederlaag tegen de opstandelingen: Toen bekend werd dat 

de kas leeg was, wilde het Waalse garnizoen in Zierikzee immers niet vechten voor de koning, 

op een eveneens lege maag. Philibert noemt Goesman ‘une personne de nulle authorité, peu 

de respect et de petit sçavoir’. Het spreekwoord ‘de beste stuurlui staan aan wal’ mag hier 

letterlijk opgevat worden. Een door Philibert eerder vanuit Tholen georganiseerde 

maritieme steunpoging aan het oude bewind in Zierikzee was namelijk mislukt. Het eskader 

kon niet uitvaren door slecht weer en tegenwind. Deze poging was een actie op eigen 

initiatief van Philibert, buiten zijn ambtsgebied als rentmeester-generaal Bewesten Schelde. 

Blijkbaar is hem er veel aan gelegen zijn vaderstad Zierikzee te onttrekken aan de 

invloedssfeer van de prins van Oranje. De keuze lijkt gemaakt: Philiberts loyaliteit aan de 

stadhouder is geweken voor zijn trouw aan de landsheer. Hij verantwoordt dit initiatief op 

grond van zijn algemeen-Zeeuwse bevoegdheid als burggraaf. Persoonlijke motieven tellen 

echter ongetwijfeld mee, zoals de continuïteit van de zetel van zijn regentenfamilie in de 

magistratuur van Zierikzee, het baljuwschap in andere plaatsen op Schouwen en het bezit 

van ambachtsheerlijkheden op het eiland.  

 

De Watergeuzenvloot maakt plaats voor een reguliere ‘Staatse’ marine.517 De prins heeft in 

augustus 1572 alle kaperbrieven ongeldig verklaard. Oranje heeft zelf geen zeebenen en had 

zich daarom laten adviseren door de Franse admiraal Gaspard de Coligny, kort voor diens 

vermoording in de Bartholomeusnacht. De omvorming van het losse verband der 

Watergeuzen naar een organieke en goed gedisciplineerde oorlogsvloot is op Franse leest 

geschoeid.518 De plunderingen van de dorpen aan de Grevelingen zijn gestopt. Het oude 

regime had enerzijds onvoldoende bescherming geboden tegen de Watergeuzen en 

anderzijds de Habsburgse ketterij-plakkaten en de geloofsdiscriminatie toegelaten. Het 

intussen vertrokken garnizoen regeringstroepen bestond uit onverstaanbare Walen. Ze 

hadden een horde vrouwen en kinderen meegebracht die allemaal gevoed moesten worden. 

Met een zucht van verlichting aanvaardt de stadsbevolking van Zierikzee nu een regulier 

garnizoen soldaten van Oranje, gedisciplineerde vrijgezellen naar het lijkt. Ook in 

Brouwershaven aan de Grevelingen en binnen de vesting Bommeneede worden Staatse 

detachementen gelegerd, samengesteld uit de Franse, Schotse en Engelse hulptroepen die 

 
516 In Spaanse documenten genoemd de Guzmán. Met dit hoogadellijke geslacht heeft de weggelopen baljuw 
van Zierikzee niets te maken. Alonso Perez de Guzmán hertog van Medina Sidonia, ‘de rijkste man van Europa 
en Zuid-Amerika’, was als admiraal-generaal van de Spaanse marine méér dan Alva een vertrouweling van Filips 
II. 
517 Niet alle Watergeuzen nemen afscheid van hun avontuurlijke bestaan. Sommige onttrekken zich aan 
incorporatie in de Staatse marine of werden daaruit geweerd. De beruchte Duinkerker kapers zouden ten dele 
voormalige Watergeuzen zijn. De Duinkerkers vormen in de late 17e eeuw de kern van de Franse marine onder 
luitenant-admiraal Jean Bart (de Vlaming Jan Baert) nadat hij zijn woeste baard had afgeschoren. Deze 
voormalige kaperkapitein was zijn loopbaan begonnen als matroos in dienst van Michiel Adriaenszn. de Ruyter. 
Jean Bart’s beeltenis siert het meest geliefde pakje Franse pijptabak. 
518 Van de Spiegel, 110-111 bekritiseert de 17e-eeuwse rechtvaardigingsgronden van Oranje’s soevereine 
daad (instelling nationale marine), en noemt als bron voor Coligny’s betrokkenheid ‘de Historiën’ (Hooft). 
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de prins heeft weten te contracteren. Het dagelijks leven komt weer op gang. De handel leeft 

op. In de polders kan weer geploegd, gezaaid en geoogst worden. De dijk is dicht. Men heeft 

de schaapjes op het droge. Zolang de zon schijnt, moet men hooi maken. De gereformeerden 

komen in Schouwen op het pluche. Mirabile dictu verandert er weinig qua geslachtsnamen 

van de regenten. Zelfs de naam ‘van Serooskerke’ wordt niet overal doorgestreept. Adolf van 

Borssele, echtgenoot van Philiberts zuster Levine van Serooskerke, was baljuw van 

Brouwershaven geweest, een belangrijke stapelplaats, maar moeilijk verdedigbaar. Van 

Borsele was eind april 1572 weggejaagd door de Geuzen en gevlucht naar Bergen op Zoom. 

Philibert kreeg het voor elkaar zijn oudste broer Jacob, sinds 23 augustus 1571 baljuw van 

Bommeneede, nu ook te laten benoemen tot waarnemend baljuw van Brouwershaven, 

terwijl die stad al in handen van de Geuzen was.519 Jacob van Serooskerke heer van Welland, 

het oudste gedocumenteerde feodale bezit in de familie,520 had zich ten tijde van Alva 

opgeworpen als belangrijkste tegenstander van de nieuwe belastingmaatregelen. In 

1570/1571 organiseerde hij met succes het verzet van de Schouwse edelen en 

heerschappen, tot frustratie (of door de vingers gezien?) van zijn zwager Bruninck van 

Wijngaerden, rentmeester-generaal Beoosten Schelde. Dit had Jacob het nodige prestige 

opgeleverd bij de belastingbetalers. Zijn anti-Albanistische reputatie op het eiland was in 

stand gebleven, zelfs toen hij ten stadhuize van Zierikzee voorgesteld had een tiental 

Spaanse oorlogsbodems aan te vragen ter bescherming tegen aanvallen door de geuzen. Het 

stategische belang van de vesting Bommeneede aan de Schouwse kust van de Grevelingen 

is groot. Maar de effectiviteit van de vesting werd bedreigd door een competentiegeschil: 

Het voormalige eilandje Bommeneede was van oudsher een enclave van de Hollandse 

grafelijkheid, tegen de Grevelingenkust van het Zeeuwse eiland Schouwen ‘geplakt’ door het 

dichtslibben van de oorspronkelijk landscheidende geul. Voorziening in de sterkte was dus 

een Hollandse aangelegenheid, qua logistiek zowel als financieel. Maar Holland liet het 

afweten en had de bezetting door de Geuzen toegejuicht. 

 

De benoeming van zijn broer tot waarnemend baljuw van Brouwershaven is een uiterst 

behendige politieke move van Philibert, misschien zelfs manipulatie van topklasse. Philibert 

dient zodoende uiteraard het landsbelang alsook de continuïteit van de bestuurs- en 

rechtsprekende macht van de familie, én de veiligheid van zijn geliefde eiland. Maar 

tegelijkertijd dekt hij zich in tegen alle mogelijke verdachtmakingen van 

belangenverstrengeling of heulen met de vijand, door Jacob’s aanstelling netjes te melden 

aan don Fadrique. Die vast wel wat anders aan zijn hoofd heeft, als militair. Baljuwtje meer 

of minder op zo’n eiland, daar zal Fadrique zich niet druk over maken. Ware de benoeming 

aan vader Alva gemeld dan zou Philibert er zeker van langs gekregen hebben. Eind april 1572 

hadden de geuzen Brouwershaven ingenomen, baljuw Adolf van Borssele verjaagd, en de 

omgeving geplunderd. In de tweede week van mei werden ze verdreven door een 

detachement regeringsgetrouwe Walen uit het garnizoen van Zierikzee, meldt Philibert aan 

 
519 J. Pot, o.c., 8, met verw. Notulen Staten van Holland 8 oktober 1571. 
520 Zuidland is volgens de familie ouder feodaal bezit dan Welland; [onbewezen]. 
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Alva.521 Op 28 mei waren de onstandvastige Walen er weer vandoor gegaan. De geuzen zijn 

nog tweemaal teruggekomen. Na elke landing door de geuzen zijn er Schouwenaars die zich 

bij hen aansluiten. Geen zeelieden, maar werkloze landarbeiders; het is pure armoede die 

hen drijft. Sommige wachten nog steeds op loon, dat zij tegoed hebben van hun werk aan 

het dijkherstel bij Bommeneede na de schade van overstromingen in 1570. Ze hebben niet 

te eten. Aan alles is hier gebrek. Hun voorbeeld zou wel eens door anderen gevolgd kunnen 

worden, vreest Philibert.522 Maar vanaf de laatste week van juni 1572 heeft broer Jacob het 

voor het zeggen in Brouwershaven. Er wordt eindelijk weer recht gevorderd en gesproken. 

Hij slaagt er in zich te handhaven als baljuw van Bommeneede en waarnemend baljuw van 

Brouwershaven tegelijk, ondanks de complete overgang van Schouwen naar Staatse kant.523 

Philiberts jongste broer Jeronimus duikt onder.524 Zwager Bruninck van Wijngaerden wordt 

afgezet als rentmeester-generaal en krijgt asiel in Bergen op Zoom.  

 

 

Zuid-Beveland, zonder rumoer of tumult525 

Goes, 6 april 1572. Het stadsbestuur krijgt bericht van burgemeesters en schepenen van 

Zierikzee, dat vijf dagen tevoren Den Briel is ingenomen, op het eiland Voorne, door de 

Watergeuzen. Het stadsbestuur van Goes meldt dit aan Pieter van Erembodegem, 

zaakgelastigde van rentmeester-generaal Philibert van Serooskerke. Pieter stuurt een ijlbode 

naar Bergen op Zoom, om Philibert op de hoogte te stellen.526 Binnen een week wordt heel 

Zuid-Beveland in staat van paraatheid gebracht. De noodzaak daarvan is duidelijk, nu ook 

het nieuws doordringt dat de stad Vlissingen op 6 april de Geuzen heeft binnengehaald. 

Philibert verzekert Alva dat dat hij zich geen zorgen hoeft te maken.527 Zijne Excellentie had 

zich immers al eerder tevreden betoond over de getrouwheid van Goes. De stad hoopt zich 

op korte termijn te weer te kunnen stellen zodat zij geen last van ‘kwaaddoenders’ zal 

hebben. Ook al hebben de ‘roovers van Den Briel’ enkele kwartieren van Walcheren 

ingenomen doordat ze daar binnengelaten werden, zal dat Goes niet overkomen. De stad zal 

hen gemakkelijk buiten kunnen houden, want het is maar gepeupel, niet voorzien van 

wapens. Maar Goes moet wel meteen vijftig gewapenden aannemen om overal de wacht te 

houden. Alva hoopt binnenkort troepen te kunnen sturen naar Holland en Zeeland, verklaart 

 
521 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 170 citaat uit Ph. van Serooskerke aan Alva 13 mei 1572. 
522 Ibid., 158 en n.15, citaat uit Ph. van Serooskerke aan Alva, 19 april 1572. 
523 Rietstap II, 259: Jacob van Serooskerken bleef ongehuwd, maar liet een natuurlijke zoon na, Pieter van 
Welland. Pieter erfde de heerlijkheid Welland, maar ook hij stierf zonder wettig nakomelingsschap. Welland 
(met Botland) verviel aan zijn oom Jan van Serooskerke heer van Poortvliet († 1615), broer van Philibert.  
524 Onbewezen versie: Jeronimus (Jérôme) van Serooskerke jr. was gereformeerd en mocht functioneren als 
waarnemend ambachtsheer in de leengoederen van zijn broers. De op een na oudste broer Jan, heer van 
Poortvliet op Tholen, was aldaar toen nog veilig. Later naar Delft. Geïndiceerd in UA,76,2.3.05.3.851(1e). 
525 Rooze-Stouthamer, 193 met cit. Ph.van Serooskerke aan Alva.  
526 Rooze-Stouthamer, 190. 
527 Van de Spiegel, 119 citaat in transcript, met verw. in n.1 naar ‘Publicatie van den 12 Mey 1572, in het 
Public.boek fol 99’.   
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Philibert, nu er van Frankrijk niets te vrezen valt.528 Goes besluit zich alvast te wapenen tegen 

mogelijke aanvallen. Er worden wapens en munitie besteld in Antwerpen, maar het 

stadsbestuur ziet toch maar af van Philiberts aanbod ook soldaten geleverd te krijgen. In 

geen geval wil Goes Spaanse troepen binnenlaten. Rentmeester-generaal Philibert van 

Serooskerke vindt dat onverstandig. Hij laat het stadsbestuur weten dat Alva hem verzocht 

heeft twee vendels soldaten naar Goes te dirigeren vanuit Bergen op Zoom. Met 

vooruitziende blik had Philibert als gouverneur van Bergen op Zoom Spaanse (eigenlijk 

Siciliaanse) vendels toegelaten in de stad nadat ze door Vlissingen, Veere, Middelburg en 

Goes geweigerd waren. Een verzoek van de landvoogd en opperbevelhebber kan hij 

onmogelijk naast zich neerleggen, schrijft Philibert. Bovendien zou het onverstandig zijn van 

het stadsbestuur. Niet alleen zou men zichzelf daardoor beschadigen, maar men zou zich 

Zijner Majesteits eeuwige verontwaardiging op de hals laden.529  

 

De burgers van Goes beginnen te morren, want of ze nu door de hond gebeten worden of 

door de kat, in casu de Geuzen of de Spanjolen, is hun om het even. De paniek breekt echter 

uit wanneer op 1 mei een groepje geuzen het vredige dorpje Kattendijke overvalt, aan de 

Oosterschelde, nog geen kwart Duitse mijl van Goes. Een steenrijke boer uit de polder achter 

Kattendijke wordt door de geuzen in gijzeling genomen.530 Hij wordt uitgekleed, letterlijk en 

figuurlijk. Gelukkig zit Jan Huessen heer van Kattendijke er warmpjes bij en kan hij de losprijs 

voor zijn pachter aanvullen. Huessen is niet alleen landheer, maar ook pensionaris van 

Goes.531 Kwade tongen beweren dat hij een greep uit de stadskas heeft gedaan om de boer 

vrij te kopen. Dit is gelogen, want ook Pieter van Erembodegem zal financieel bijspringen, 

sans préjudice, ten laste van de thesaurie van de domeinen. Toch zijn de geuzen nog niet 

tevreden. Philibert hakt de knoop door en geeft Van Erembodegem opdracht Huessens 

pachter met geweld te bevrijden en door een gewapende escorte naar huis te laten 

geleiden.532 De geuzen vullen hun zakken en hijsen de zeilen, tot opluchting van de inwoners 

van Goes. Wel begrijpen die nu dat er over de legering van een Spaans garnizoen gepraat 

moet worden. Zuid-Beveland mag dan wel de graanschuur zijn van Zeeland en van 

Antwerpen, maar toch ontstaat er schaarste door het aanleggen van strategische 

voedselreserves. Philibert besluit de proviandering te organiseren onder zijn direct gezag. Hij 

koopt op 23 april 1572 voorraden van Goes op, om Fort Rammekens van leeftocht te 

voorzien. Het strategische belang van dit verdedigingswerk heeft prioriteit. Goes vraagt 

Philibert bij die gelegenheid of hij als commissaire wil bemiddelen in Brussel over het 

aangekondigde Spaanse garnizoen. Honderd man kan de stad wel hebben, maar twee 

 
528 Ibid. [Philiberts opmerking dat van Frankrijk niets te vrezen valt, doelt vermoedelijk op het bekend worden 
van het Franse onvermogen meteen steun te verlenen aan Lodewijk van Nassau. Deze kon de bezetting van 
Bergen niet volhouden door uitblijven van Franse steun na de Bartholomeusnacht 23/24 augustus 1572. AvR.] 
529 Philibert van Serooskerke aan Goes 30 april 1572, transcr. Van de Spiegel, 124. 
530 Rooze-Stouthamer, 192 met verw. Ph. van Serooskerke aan Alva 3 mei 1572. 
531 Rietstap I, 204: Mr. Johan Huyssen (Hugensz) heer van Cattendijcke, Soutelande, Warendijck, 
Goidschalxoord en Muntershouck, pensionaris van Goes en later gecommitteerde raad van Zeeland. In 1599 
door koning Louis XIII geadmitteerd in de adelstand tijdens gezantschap naar Frankrijk, samen met de geboren 
Antwerpenaar Cornelis van Aerssen [in 1574 secretaris van Brussel].  
532 Rooze Stouthamer, 192. 
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vendels is te veel. Driehonderd man, zegt Philibert. Zo’n tegenbod zal de legerleiding wel 

acceptabel vinden. De stad mag zelf kiezen welke nationaliteit haar voorkeur heeft: 

Spanjaarden, Walen of Duitsers.533 Zelf kan hij helaas niet naar Brussel gaan en evenmin naar 

Goes komen, omdat hij de griep heeft.534 Hij zal echter een fatsoenlijke militair sturen om de 

zaak te bespreken, don Isidro Pacheco, commandant van een keurtroep in een Spaanse 

tercio. 

 

Hoe later op de avond, hoe beter volk. Bij het vallen van de nacht van 2 mei 1572 arriveert 

overste Pacheco onverhoeds met 300 Spaanse soldaten. Hij eist inkwartiering, lafenis en 

beddestro. De volgende weken loopt de stad vol met Spaanse troepen. De 300 van Pacheco 

worden aangevuld met nog eens twee vendels op organieke sterkte. In juni liggen er in totaal 

600 Spanjaarden en 200 Walen. De lasten worden Goes te zwaar. De twee vendels Walen 

worden weggestuurd naar Arnemuiden waar men hen graag wil hebben als versterking, 

maar de geuzen hebben de de doorvaart geblokkeerd. De overmacht is te groot en de Walen 

varen terug naar Goes.535 De bezetting verstoort het dagelijks leven en is iedereen tot last. 

Al die monden moeten gevoed worden. Het volk heeft niet genoeg te eten. Vrouwen, 

kinderen, kreupelen en oude mannen vluchten uit Goes. Antwerpen opent voor hen 

‘barmhartighlijck’ de poorten. Alva geeft Philibert opdracht de verdediging te versterken 

door schepen te charteren of te vorderen teneinde rondom de Bevelanden te patrouilleren. 

Omdat dit niet meteen wil lukken, wordt de stad Goes op 4 juni door Alva gesommeerd de 

aanwijzingen van de rentmeester-generaal stipt te volgen en hem alle medewerking te 

verlenen.536 Dit bevestigt Alva per brief aan Antoon van Bourgondië, gouverneur van 

Middelburg, ter geruststelling. In Middelburg heerst namelijk angst voor een volledig 

isolement, mocht Zuid-Beveland in handen van de Geuzen raken. Philibert krijgt tot taak de 

oorlogsvloot in opbouw te voorzien van proviand en scheepsbenodigdheden. Per brief van 4 

juni stelt Alva het stadsbestuur van Goes hiervan op de hoogte, met de instructie Philibert 

te assisteren bij aankoop of vordering.537 Daarna beveelt Alva de ontruiming van Goes, in die 

zin dat iedereen weg moet die de verdediging tot last kan zijn. Vrouwen, kinderen, grijsaards, 

zieken en zwakken die nog niet gevlucht zijn, worden uitgezet. Ook zieke of gewonde 

soldaten en moeten de stad verlaten, evenals alle soldatenvrouwen. Ze zoeken hun heil maar 

op het platteland. Het vertrek van laatstgenoemde categorie stuit op protest van de gezonde 

militairen. Zelfs Pacheco verzet zich tegen dit bevel, waarop Philibert dat meldt bij Alva.538 

Pacheco komt er vanaf met een reprimenda en moet berusten in een compromis: een deel 

van het garnizoen wordt gelegerd in Kloetinge. De soldaten krijgen hun zin: bij deze 

 
533 Van de Spiegel, 123. Blijkens Alva’s opdracht aan Beauvais tot overbrenging van 200 geoefende Waalse 
soldaten naar Middelburg en van eenzelfde aantal naar Goes, neemt de auteur aan dat Goes een voorkeur 
heeft uitgesproken voor Walen. Waarom er niettemin een Spaans detachement komt in Goes, wordt 
speculatief uiteengezet. 
534 ‘verscheide flauwe en tegenstrydige verschooningen’ vgs. Van de Spiegel, 125. Van Serooskerke voelt zich 
niet veilig in de stad omdat hij hier doorgaat voor de oorzaak van het zenden der Spanjaarden, meent de auteur. 
535 Rooze-Stouhamer, 194 n.170 met citaat Cornelis Anteunisz aan Ph. van Serooskerke 15 mei 1572.                                                                                                                                           
536 Ibid., 195 n.181 met verw. Alva aan Goes 4 juni 1572, en: Ph. van Serooskerke aan Alva, 10 juni 1572. 
537 Ibid., 190, n.147 met cit. Alva aan Antoon van Bourgondië; aan Goes, 23 april resp. 4 juni 1572, Ibid., 341. 
538 Ibid., n.209 ; Van de Spiegel, 172. 
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overplaatsing mogen ze de vrouwen meenemen. Dit leidt weer tot luid protest van de 

Kloetenaren m/v. De bezwaren van de veelgeplaagde bevolking van Goes en omgeving 

stuiten op onbegrip in Brussel. Alva heeft zelfs de komst van nog meer troepen 

aangekondigd. Het stadsbestuur heeft hem namelijk geschreven – wellicht ten overvloede – 

dat als Zuid-Beveland verloren gaat, ook Middelburg, Arnemuiden, en Fort Rammekens 

kwetsbaar zijn.539 Niettemin adviseert Philibert de hertog van Alva twee Spaanse vendels 

terug te trekken. Er zijn veel zieken onder de soldaten.540 Strompelend en op brancards 

druipen zij af om scheep te gaan naar Antwerpen. Onder dwang worden dijkwerkers ingezet 

om de stadswallen en fortificatiën van Goes te versterken. Enkele weigeraars worden 

doodgeschoten. Dit leidt tot groot misbaar bij de heren ingelanden van de polders. Wie 

onderhoudt intussen de dijken? De dwangarbeiders op de wallen van Goes hebben 

overigens gebrek aan deugdelijk gereedschap, want dat krijgen ze niet mee van de 

polderbesturen. De dijk gaat vóór. Een afvaardiging van de stad, geleid door Geert Jansz. 

Backer, schepen van Goes, bezoekt daarom de steden Antwerpen en Bergen op Zoom.541 Op 

voorspraak van Philibert krijgt Backer in Antwerpen een flinke hoeveelheid gereedschap los, 

ten behoeve van de verdediging van Goes: honderd schoppen, veertig houwelen, 

honderdzeventig bijlen. Met credietgarantie van Philibert’s thesaurie worden wapens en 

lonten gekocht. In Bergen op Zoom scoort Backer een lading buskruit De hele voorraad 

wapens, gereedschap, kogels en kruit wordt opgeslagen in de bierkelder en op de droge 

zolder van herberg De Roscam te Bergen op Zoom, met vergunning van de gouverneur. Maar 

het is wel even wachten op adequaat vervoer en marine-escorte naar Goes. De spanning 

stijgt. Wie zal Zuid-Beveland het eerst bereiken, de geuzenvloot of de beloofde ‘verse’ 

Spanjaarden? Komt de in Bergen op Zoom tijdelijk opgeslagen voorraad wapens en 

gereedschap nog wel op tijd aan? Wolphaartsdijk, toen nog een eiland, is al door de geuzen 

bezet. De ‘pyrates’ gedragen zich schandalig, weet Philibert. De kerken van ‘de dorpen dy de 

Spangiaren den cost gheven’ zijn het doelwit. De geuzen zijn ook al bij Heinkenszand 

gesignaleerd, waarschuwt hij op 15 mei in een zowel aan de stad Goes als aan don Fadrique 

gericht rapport.542  

 

De grootscheepse geuzenaanval op Zuid-Beveland komt op 24 juli 1572, een prachtige 

zomerdag met noord-oostenwind. Een strijdmacht van wel 3000 man, voornamelijk 

bestaande uit Engelsen, Walen en Fransen wordt ontscheept en rukt op naar Goes.543 Van 

drie kanten tegelijk komen ze aan. Zeeuwse rebellen wijzen de vreemde troepen de weg 

over de kreken, zowel infanterie als cavalerie en een afdeling bereden artillerie. Nog vóór er 

van een echt beleg van Goes sprake is, wordt dit schijnbaar overmachtige maar in 

werkelijkheid ongecoordineerde leger verslagen door de buiten Goes gelegerde 

 
539 Rooze-Stouthamer, 190 n.146, met citaat Magistraat van Goes aan Alva, 31 juli 1572.  
540 Ibid., 210. 
541 Ibid., 198. 
542 Ibid., 194 en n.272, met verw. Ph. van Serooskerke aan Goes 6 mei 1572. Ibid., met verw. Philibert van 
Serooskerke aan Don Fadrique, 15 mei 1572.  
543 Andere secundaire bronnen vermelden: 6000 man. Waarschijnlijk dubbeltelling. 
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Spanjaarden. Deze worden daarbij geholpen door een felle uitval van het bijna voltallige 

garnizoen, terwijl de burgerwacht de stad bewaakt. Met schoppen en spaden gewapende 

polderjongens staan hun mannetje op de wallen. Helaas kunnen zij niet voorkomen dat langs 

de haven, buiten de stadsmuren, alle molens en smederijen, fabrieken en trafieken, keten 

en ziederijen in vlammen opgaan. De schade is ongekend groot en zal nog lange tijd de 

welvaart van de stad belemmeren. Maar nu heerst de vreugde om de geslaagde verdediging 

en de aftocht van de vijand. Als eersten slaan de Engelsen op de vlucht, gevolgd door de 

Walen in Staatse dienst en dan de Fransen, sauve-qui-peut. De Waalse eenheden worden 

geteisterd door desertie. In deze fase van de oorlog bedienen beide partijen zich van 

ingehuurde Waalse soldeniers, vaak uit dezelfde streken. De broederstrijd leidt tot desillusie 

en verbittering. Rovend en plunderend trekken de verslagen troepen terug naar Walcheren. 

In elk dorp waar ze doorheen gaan stichten de geallieerden brand. Op Walcheren halen ze 

hun gram voor het falen van de verovering van Zuid-Beveland. Philibert van Serooskerke 

brengt per brief van 11 september verslag uit aan Alva, met bijzonderheden over de 

gruwelijke misdaden die de Geuzen en hun buitenlandse kompanen begaan hebben na hun 

nederlaag.544 Het lijkt hier wel een woestijn, schrijft hij. Westhove, ooit het fraaie 

buitenverblijf van de zo vriendelijke abt van Middelburg en nu van onze beminde bisschop 

Nicolas de Castro, hebben ze in brand gestoken. Kasteel Souburg ligt in puin.545 Om van 

Serooskerke maar niet te spreken. Zou de vijand terugkomen naar Zuid-Beveland en een 

tweede poging wagen? Naar verluidt zouden de Engelsen en Fransen al hergroeperen op 

Walcheren en buitengaats. 

 

Een week na Philiberts rapportage vindt te Brussel een conferentie plaats, georganiseerd 

door de Raad van State ter evaluatie van de geslaagde verdediging van Goes. Alle betrokken 

commandanten en civiele autoriteiten zijn op 17 september 1572 aanwezig. De vergadering 

wordt voorgezeten door Nicolas Micault, ridder, heer van Indevelde en Oostersteyn, 

intendant-generaal van de admiraliteit en raadsheer in de Geheime Raad.546 Hij is de oudste 

broer van Philiberts in 1552 overleden moeder Eléonore van Serooskerke-Micault. Als eerste 

spreker in de vergadering presenteert Cristóbal de Mondragón een nabeschouwing van de 

militaire operaties, met dank aan Philibert van Serooskerke voor zijn alerte optreden ter 

mobilisatie van de Spaanse tercios. Uiteraard neemt ook Philibert zelf deel aan de 

conferentie, evenals zijn achterneven de vice-admiraals Adolf en Aernout van Haemstede. 

De Antwerpse gouverneur Frédéric Perrenot de Granvelle heer van Champagney heeft er 

 
544 Rooze-Stouthamer, 207, n.228. 
545 De heerlijkheid Souburg zou in 1567 voor de helft eigendom van Philibert geworden zijn door aankoop, 
samen met Jeronimus de Rollé voor de andere helft, uit de desolvente boedel van Maximiliaen van Bourgondië. 
Ref. NNBW, IX (1933) 877. [Deze vermelding berust waarschijnlijk op een vergissing.] 
546 Nicolas Micault (1518-1589), zoon van Jean Micault uit Bourgondië en echtgenote Livine van Cats van Welle 
(Philiberts grootouders). Nicolas studeerde in Leuven en Bologna. Beëdigd in de Geheime Raad 11 april 1555 
door Viglius van Aytta, met wie hij goed bevriend was. Micault wordt beoordeeld als iemand ‘avec la réputation 
d’un ministre fidel et intègre’. Echtgenoot van Maria Boisot, eveneens uit een Bourgondisch geslacht, dochter 
van Pierre Boisot thesaurier-generaal Raad van Financiën. Maria is een zuster van de Oranjegezinde leger- resp. 
marinecommandanten Charles en Louis Boisot. Zie: M. Baelde, De Collaterale Raden, Bijlage II ‘Biografische 
notities van de hoofden, voorzitters, leden en ambtenaren in de Collaterale Raden (1531-1578)’ 284-285. 
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het hoogste woord. Hij stelt zich kritisch op.547 Adolf van Haemstede daarentegen prijst 

cousyn Philibert voor de vlotte levering van de nodige schepen. Ook van oncle Nicolas krijgt 

hij lof toegezwaaid voor de bevoorrading van de forten en de uitmonstering van de vloot. 

Maar van deze verantwoordelijkheid is Philibert nu af, want Champagney krijgt opdracht de 

herbevoorrading te organiseren vanuit Antwerpen. Hoe Philibert over deze reorganisatie 

denkt is onvermeld gebleven, maar laat zich raden. Tot slot ontvouwt Mondragón zijn 

plannen voor de verdediging tegen een onverhoopte nieuwe aanval van de rebellen. Zuid-

Beveland moet waakzaam blijven! Meteen na de conferentie doet Philibert verslag aan zijn 

zwager Bruninck van Wijngaerden, rentmeester-generaal Beoosten Schelde en rentmeester 

van Schouwen, ter voorbereiding op hetgeen deze mogelijk nog te wachten staat in zijn 

ambtsgebied.548  

 

Het welslagen van de verdediging van Zuid-Beveland was voor Philibert ongetwijfeld een 

moment van triomf. Of is het een Pyrrhusoverwinning, omdat hij de zaken niet meer in de 

hand heeft nu Champagney de vervolgopdracht krijgt? Organisatorisch gezien is het zinvol 

dat de verantwoordelijkheid voor de bevoorrading van Zuid-Beveland nu bij de Antwerpse 

gouverneur ligt, aangezien het doel ervan de handhaving van de toegankelijkheid van 

Antwerpen is. Mocht Philibert de uitkomst van de conferentie als een teleurstelling ervaren 

hebben, dan blijkt toch dat hij zich herpakt. Hij blijft loyaal, secundum fidem et religionem, 

en koestert zijn goede band met Mondragón. Philibert van Serooskerke zal zijn Spaanse 

vriend van advies dienen in de volgende fase van de strijd om de Bevelanden, die niet lang 

op zich laat wachten. 

 

 

De wateren gekliefd549 

De prins van Oranje onttrekt zijn gedecimeerde Engelse en Franse troepen aan de operaties 

in Zeeland, om hen in te zetten aan het front in Holland en Gelderland. Van hun kant, 

ontruimen ook de Spanjaarden Zuid-Beveland. De dreiging is immers verminderd en de 

verdediging kan met goed vertrouwen overgelaten worden aan Waalse eenheden die zullen 

samenwerken met de loyale burgerwachten, schutterijen en dorpsvendels van het eiland. 

Maar koningin Elisabeth van Engeland heeft haar bondgenootschap met Willem van Oranje 

herbevestigd. Zeeland is als toegangspoort van het Europese continent te belangrijk voor de 

Engelse handel om in handen van de Spaanse vijand te laten. Opnieuw zijn er dus Engelse 

troepen geland, die zich in oktober samen met Geuzen gegroepeerd hebben voor de stad 

 
547 Champagney, jongere broer van kardinaal Granvelle, werd op 1 maart 1571 door Alva aangesteld tot 
gouverneur van Antwerpen met niet alleen de gewone militaire functie maar tevens vergaande justitiële en 
bestuurlijke competentie. Een institutionele ingreep die de macht van de plaatselijke wethouders ernstig 
aantastten. Zie G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie: Ondergronds protestantisme in een 
handelsmetropool 1550-1577 (Amsterdam-Antwerpen 1996; dbnl 2007) 158-159. 
548 Rooze-Stouthamer, o.c., 210ev. 
549 ‘Toen Mozes zijne hand uitstrekte over de zee, zoo deed de Heere de zee weggaan, door eenen sterken 
oostewind, dien ganschen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd’, Exodus 14:21,  
Bijbel, Dat is de gansche Heilige Schrift [..], Ned. Bijbel-Compagnie (Amsterdam-Haarlem 1903). 
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Goes, in afwachting van uit Walcheren aankomende versterkingen. Keep your powder dry550, 

al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan in de natte Zeeuwse polders. De Engelsen slaan 

toe in de nacht van 20 oktober 1572, maar de goes van Goes verraden de aanval door hun 

gesnater, zoals eertijds de ganzen van het Kapitool. De kogels raken op. De Engelse ladders 

blijken te kort voor de recentelijk verhoogde stadsmuren. De aanvallers tuimelen van de 

nieuwe, langere, maar in haast getimmerde wrakke aanvalsladders. De tweede Engelse 

veroveringspoging mislukt. Een week later hervat het Anglo-Geuzenleger het beleg, nu 

versterkt met zeven vendels die in de loop van de week zijn aangekomen uit het noorden, 

onder commando van de Groninger watergeuzenkapitein Barthold Entens van Mentheda en 

Middelstum. Na een eerste treffen, wordt er nauwelijks meer gevochten. De troepen van 

vriend en vijand cirkelen om elkaar heen. Zo nu en dan wordt er onderhandeld, naar verluid 

op hoog niveau, ook met het stadsbestuur van Goes. Het blijkt een ‘dialogue des sourds’. 

Groningers praten met de kiezen op elkaar en Friezen zijn nauwelijks te verstaan, zeggen de 

Zeeuwen. En de Engelsen al helemaal niet. Beide partijen wachten de ontwikkelingen af. De 

wakers op de muren van Goes zien weinig troepenbewegingen op de velden rondom de stad 

en bij de schansen. Maar in de nacht branden de vuren waaraan de bivakkerende Engelsen 

zich warmen. De princevlag hangt uit de kerktorens van de door de bewoners verlaten 

dorpen; het krioelt er van de Geuzen. De dreiging blijft. Het garnizoen in de belegerde stad 

is goed bewapend, maar hoe lang de voedselvoorraad strekt, is de vraag.  

 

Alva geeft kolonel de Mondragón bevel tot voorbereiding van het ontzet van Goes. Zuid-

Beveland is de graanschuur van Antwerpen en van het nog regeringstrouwe deel van 

Zeeland. Het eiland, de grandísima importancia gelegen tussen twee Schelde-armen551, mag 

niet verloren gaan. Mondragón toont zijn krijgskunst en durf, door met een legermacht van 

3000 man infanterie, pioniers en ruiterij de Oosterschelde te doorwaden bij laagwater, op 

aanwijzing van Philiberts waterschouten en gezagsgetrouwe vissermannen. Hij doet de 

soldaten vanuit Bergen op Zoom uitgeleide tot de Scheldeoever. De troep bestaat 

voornamelijk uit Walen, maar ook Spaanse en Duitse eenheden maken er deel van uit. De 

tocht gaat van het dorpje Calfven (tussen Ossendrecht en Woensdrecht in het markiezaat 

Bergen op Zoom) naar Zuid-Beveland,552 een oversteek van twee Duitse mijlen (bijna 15 km). 

In Alva's eigen woorden is het vallen van de eb precies op dit moment ‘de tan gran 

admiración como fúe para el ejército de Pharao el abrirse el mar bermejo’ (een even groot 

wonder als voor het leger van Farao de opening was van de Rode Zee’).553 De Spanjaarden 

waden over de wadden. Bij laag tij baggeren ze door de ijskoude Oosterschelde, ‘verwarmd 

 
550 ‘Put your trust in God, but mind to keep your powder dry’, toegeschreven aan Oliver Cromwell (Durham 
1650), citaat in Oliver’s Advice, gedicht van William Blacker (Londen 1834; gepubliceerd onder pseudoniem Fitz 
Stewart, ‘Oliver’s Advice’, The Dublin University Magazine, dec. 1834) 700. 
551 Rooze-Stouthamer, 190. 
552 Aannemende dat de route gevolgd is die door de informanten (vissers) werd aangegeven, zie Rooze-
Stouthamer 205. 
553 bermejo = vermiljoen. Alva aan Diego de Espinosa en António de Toledo, 16.9.1572; aan Zayas 5.11.1572; 
aan Filips II 19 en 28.11.1572, geciteerd door G. Janssens in: Alba - General and servant to the Crown.  
Protagonissts of History in International Perspective – 3  (Rotterdam 2013) II,  278 en 436 n.113.  
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door hun angst’.554 Sommige soldaten lukt het enigszins droog te blijven met behulp van 

vlotten en gebundelde rietschoven. Anderen dragen de plunjebaal op hun pieken, terwijl ze 

verder trekken over de schorren en slikken, door de zuigende modder van het Verdronken 

Land. Een negental Spaanse soldaten is zelf verdronken. Dit verlies is te betreuren maar valt 

volgens de legerleiding mee, in aanmerking genomen de totale sterkte van de troep en de 

moeilijkheid van de oversteek; een totaal nieuwe ervaring voor de Iberische veteranen. Aan 

de overkant gekomen, klimmen de infanteristen onder bevel van Isidro Pacheco aan wal bij 

Krabbendijke. Op de zeedijk van Valkenisse maken zij een vuurteken om Philibert van 

Serooskerke, die aan de Brabantse kant gebleven is met don Sancho d’Avila, slotvoogd van 

het Kasteel van Antwerpen, kennis te geven van hun behouden aankomst.555 In hoog tempo 

marcheren de Spanjaarden door Schore en Kapelle richting Goes. Een colonne tirailleurs gaat 

langs de dijkwanden via Yerseke en Kloetinge, begeleid door de ruiterij. Bij Valkenisse lag 

een klein detachement ‘Nassauschen’, te zwak om de Spanjaarden het hoofd te bieden. Ze 

slaan op de vlucht naar de hoofdmacht van hun leger dat voor Goes ligt. Hun verhaal komt 

de Staatse belegeraars zo ongelofelijk voor, dat er de spot mee wordt gedreven. Het zal niet 

lang duren voordat het lachen hun vergaat. De Spaanse pelotons jagen de bivakkerende 

Engelse eenheden op de vlucht, doorbreken de Staatse linies en graven zich in rondom de 

Bevelandse hoofdstad. De eerste salvo’s klinken, maar tegenvuur blijft uit. Isidro Pacheco 

stuurt verspieders uit. Tot zijn verbazing lijkt de ondankbare stad niet echt blij te zijn met de 

terugkeer van de Spanjaarden. Het stadsbestuur houdt de poorten gesloten. Wel worden 

eerdere prinsgezinde verklaringen ingetrokken. Goes heeft zich goed voorbereid op alle 

denkbare uitkomsten van het conflict. Uiteindelijk geeft de stad zich gewonnen, na bekomen 

garanties dat er niet geplunderd zal worden. De Spaanse overwinnaars ontwapenen de 

schutterij en spelen de stad in handen van onverdacht koningsgetrouwe bestuurders. De 

kleinere steden en de dorpen van Zuid-Beveland verzetten zich niet. Kloetinge en 

Kattendijke, Monnickendijke en Wemeldinge, de vlag gaat niet uit, maar toch lijkt het of ze 

de Spanjaarden stilletjes verwelkomen. Tot tevredenheid van Philibert is de inname van 

Goes gelukt zonder veel bloedvergieten. Er zijn ‘slechts’ zevenhonderd doden gevallen. Ook 

de overgang van het bewind geschiedt ‘sans aulcung rumeur ou tumulte, Dieu mercy’, 

rapporteert Philibert aan Alva.556 Op deze manier kan het herstel van de macht op Beveland 

ook de andere eilanden tot voorbeeld zijn. We gaan zo dóór, Excellentie, om de 

opstandelingen een lesje te leren. Wel maakt Philibert zich zorgen over de toestand waarin 

Zuid-Beveland zal worden achtergelaten na het onvermijdelijke vertrek van de Spaanse 

troepen, wanneer die elders nodig zullen zijn nu de Geuzenmacht verslagen lijkt. De 

stadsbevolking is voor een groot deel gevlucht, weerbare mannen zijn omgekomen bij 

gevechtshandelingen, de achtergebleven boeren en buitenlui zijn ontredderd. De 

handelshuizen hebben hun vestigingen gesloten. De nijverheid is weggevaagd door de 

branden in het havengebied. Wie zal instaan voor de dijken? Hoe wordt de nodige 

 
554 ‘[...] chauffés par la trouille’: ‘verwarmd door de angst’; trouille dialectisch (Waals) ook: drol, excrement. 
Dus dubbelzinnig: hadden ze in hun broek gedaan van angst? Ze laten het dun door de broek lopen. 
555 Van de Spiegel, 163. 
556 Ph. van Serooskerke aan Alva, geciteerd Rooze-Stouthamer 193 n.162. 
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dijkverzwaring georganiseerd? Wie zorgt voor het onderhoud? En wie zal dat betalen? De 

dijken zijn nog niet eens hersteld van de schade die ze hebben opgelopen bij de 

overstromingen van 1570.557 Deze vragen en opsomming van problemen herhaalt Philibert 

van Serooskerke op 28 oktober 1572 in een brief aan het stadsbestuur van Goes, in zijn 

hoedanigheid van rentmeester-generaal en opperdijkgraaf.558 

 

Kolonel de Mondragón wordt door vriend en vijand geprezen voor zijn strenge maar op 

verzoening gerichte omgang met de Bevelandse notabelen.559 Pacheco wordt benoemd tot 

gouverneur, als commandant van het Spaanse garnizoen in Goes.560 Zuid-Beveland is weer 

Spaans. Alva meldt deze tweede belangrijke overwinning (de eerste is Gelderland) met grote 

opluchting aan de koning, die zich in Madrid al begon te ergeren aan het het getreuzel van 

zijn comandante. De Spaanse successen volgen elkaar nu snel op. Alva’s zoon Fadrique 

Álvarez de Toledo hertog van Huesca herovert in de herfst van 1572 Zutphen en Naarden. 

Na zijn gruwelijke moordpartij op de bevolking van deze steden,561 begint in december het 

beleg van Haarlem. Fadrique krijgt van zijn vader orders de stad flink aan te pakken; de 

bewoners hebben veel op hun geweten. ‘Ik hoop bij God dat niemand van die verraders in 

leven hoeft te blijven. Zelfs de Turken niet, noch enig ander volk, heeft zulke wreedheden 

begaan tegen Gods kerk en haar dienaars’.562 

 

 
557 Allerheiligenvloed 1 november 1570. Een van de grootste stormrampen in de Nederlandse geschiedenis. 
Grote delen van Zeeland liepen onder, Tholen bijna helemaal. Schade in Groningen en Friesland het grootst. 
Hollandse kustdorpen verdwenen geheel (Berkhey ter hoogte van Wassenaar) of voor de helft (Zandvoort, 
Monster, Katwijk, ‘Schevelingen’). Dodental naar schatting 20.000-25.000, zo’n 2% van de toenmalige 
Noordnederlandse bevolking S.E.&O. (vgl. Stormramp 1953 ca. 2000 doden). Sociaal-economische gevolgen 
versterkten de ontreddering die de oorlog al teweegbracht. Demografische effect bemoeilijkte de recrutering 
inheemse troepen. 
558 Geciteerd Rooze-Stouthamer, 210ev. 
559 Het verzoeningsgerichte beleid heeft succes. Pas op 22 maart 1577 zal Goes zich onder Oranje schikken. 
Het Spaanse garnizoen was toen al ‘teruggetrokken’ (in wezen: op de loop wegens betalingsachterstand van 
de de soldij, oktober 1576). De burgerwacht zou wel voor de veiligheid waken .  
560 Isidro Pacheco, ingeniero de guerra, is een beroemd vestingbouwkundige en sappeur/mineur van de 
Spaanse krijgsmacht. Volgens recente digitale informatie werd Pacheco’s schip in 1574 bij Vlissingen in een 
hinderlaag gelokt door een onzer beroemde Watergeuzen, nomina sunt odiosa, op wiens last de ingenieur – in 
strijd met alle geschreven en ongeschreven regels van het oorlogsrecht – vervolgens is opgehangen. Dit was 
echter het lot van zijn achternaamgenoot Pedro Álvarez Pacheco, neef van Alva; Isidro Pacheco sneuvelde door 
een lanssteek op Duiveland 1576 (Zie hierna hfdst. X, De Overtocht).  Anders: J. Pot, Het beleg van Zierikzee 
(Leiden 1925) 4: Pacheco werd door een kogel getroffen. Hij verzocht zijn manschappen hem aan zijn lot over 
te laten, en kwam om in het water. 
561 Behalve de algemeen bekende uitmoording van het in een kerk gevluchte deel van de Naardense bevolking, 
heeft don Fadrique alle weerbare mannen en alle jongens die boven de wielas van een affuit uitstaken laten 
afmaken op de Naarder Meent ten O. van de stad. Het spookt daar nog steeds. Het motief van deze moord is 
het wegnemen van de bedreiging die een opstandig Naarden zou vormen voor de regeringsgezinde stad 
Amsterdam.  
562 ‘Espero en Dios no ha de quedar de estos traídores hombre a vivo’. ‘[…] tan grandes crueldades y afrentes 
como ellos han hecho a la iglesia de Dios y de sus ministros […] que creo que jamas turcos ni ningun genere de 
gente, ha hecho tan grande crueldad […]. Alva aan Antonio de Guarás, gecit. door R. Fagel, ‘The duke of Alba 
and the Low Countries 1520-1573’ in:  M. Ebben, M. Lacy-Brown & R. van Hövell tot Westerflier, eds., Alba - 
General and servant to the Crown  279 en 437 n.122, n.123. [De Guarás, koopman, is de Spaanse ambassadeur 
naar het hof van koningin Elisabeth van Engeland.] 
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Veere twijfelt 

Tegen het einde van het jaar 1572 lijkt de toestand in Zeeland  stabiel. Veere en Vlissingen 

hebben zich definitief aan de kant van de Opstand geschaard. Het belang hiervan moet niet 

worden onderschat. Wie deze beide steden bezit, heeft de macht tot het blokkeren of het 

openhouden van de twee vaarwegen naar en van Antwerpen, zowel de [Ooster]Schelde – 

de toenmalige hoofdstroom – als de Honte [Westerschelde].563 Veere op Walcheren was de 

belangrijkste marinebasis in de Nederlanden.564 Grote delen van het Walcherse platteland 

hebben het voorbeeld van de twee havensteden gevolgd. Op het eiland zijn dan alleen 

Middelburg en directe omgeving de koning nog trouw. Zuid-Beveland en de kleinere 

eilanden Bewesten Schelde zijn adequaat verdedigd door Mondragón’s tercio en Waalse 

hulptroepen. De Geuzen en hun Britse bondgenoten zijn afgedropen. Beoosten Schelde is 

alleen Tholen met de omliggende kleine eilandgebieden regeringstrouw gebleven. 

Schouwen en Duiveland daarentegen zijn in handen van de opstandelingen. Oranje heeft 

twee vendels Hollanders gedetacheerd als garnizoen in Zierikzee. Nadat Veere op 4 mei 1572 

de Watergeuzen had binnengelaten, had  Oranje er een garnizoen gelegerd bestaande uit 

Waalse soldeniers. De manschappen zijn niet geliefd bij de stadsbevolking. Knokpartijen met 

de plaatselijke vissers en sjouwermannen in de haven zijn aan de orde van de dag. De Walen 

stelen brood en vis, want krijgen niet genoeg rantsoen en worden onderbetaald. Ze pochen 

dat Alva hun wel beter zou behandelen, zouden zij overlopen. De Spaanse soldij is echt wel 

hoger dan de fooi die de prins voor hun krijgsdienst over heeft, ter aanvulling van het 

schamele garnizoensgeld uit de stadskas van Veere. Ze moeten bedelen en schooien om in 

leven te blijven.565 Het Waalse detachement staat onder bevel van Jérôme de Rollé, oud-

baljuw en nu gouverneur van Veere. Hij verleent zijn mannen een luisterend oor en verklaart 

zich solidair. Maar niet alleen de militairen zijn ontevreden: ook in koopmanskringen is men 

er niet zo zeker van dat de keuze voor Oranje de goede is geweest. Wel zijn de betrekkingen 

met Schotland nog steeds uitstekend, ja zelfs verbeterd. Daarnaast geniet Veere nog steeds 

het ‘vrije kraanrecht’ op Franse wijnen.566 Maar ook Spanje was een belangrijke 

handelspartner, en dat is nu verleden tijd. Veere en Vlissingen lopen hierdoor risico op 

vermindering van hun functie als stapelplaatsen voor Zuid-Europese goederen. En dat terwijl 

Veere al sinds 1508 de Noord-Europese primeur had van de import van ‘Canari Zuiker’.567 

Portugese verladers worden door Spanje onder druk gezet Veere als bestemming te mijden. 

De portwijn vindt in Bremen een nieuw Noord-West Europees centrum voor opslag, overslag 

 
563 Naast het strategische belang is er ook een intern-Zeeuws politiek aspect, ref. J.W. te Water, Tweede Eeuw-
Feest: emancipatie van Veere en Vlissingen. Voorheen onrechtstreeks vertegenwoordigd in de Staten, namelijk 
via de markies als Eerste Edele, krijgen deze steden nu uitzicht op rechtsreekse vertegenwoordiging  als 
stemhebbende steden. Geëffectueerd 1576-1577. 
564 P.H. Damsté, Veere: Vier eeuwen markizaat (2e druk; De Bilt 1955) 16. Veere was in de 15e en 16e eeuw de 
balangrijkste vlootbasis in de Nederlanden. 
565 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 223-224. 
566 J.Chr. Sepp (Boekverkoper), Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-Atlas […] (Amsterdam 
1773) 52. 
567 Ibid. 
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en distributie. Dat steekt, dus een reactie kan niet uitblijven. Richard Barradot, een der twee 

burgemeesters van Veere en koopman van beroep, was eerder dit jaar nog een actieve en 

zeer reisvaardige Oranjeklant. Nadat Veere samen met Vlissingen de stad Zierikzee tot 

aanluiting bij de Opstand had gedwongen, was Barradot de boodschapper die Oranje dit 

heugelijke nieuws kon melden, na een lange reis langs Eindhoven en Weert tot over de Maas. 

Op de terugreis had hij brieven van Oranje bezorgd aan alle steden op zijn route, tot en met 

Goes, om deze tot de Opstand te bewegen. Daarna voerde hij belangrijke missies uit voor de 

prins via Brabant en Vlaanderen naar Mechelen. Maar nu maakte de burgemeester zich sterk 

voor de factie die spijt heeft van de aansluiting bij de Opstand. Barradot heeft met Rollé 

samengespannen om te trachten de stad weer onder het gezag van de centrale regering te 

brengen.568 Philibert van Serooskerke heeft informanten in Veere en ontvangt in Bergen op 

Zoom bericht van dit complot, via een koerier.569 Hij benadert in Brussel een  bevriende 

raadsheer in de Geheime Raad, Christophe d’Assonleville, met het plan dit complot te 

steunen.570 Deze legt het plan voor aan Alva. De rentmeester-generaal heeft aan het eind 

van het boekjaar enige ruimte in zijn begroting en krijgt in november 1572 Alva’s schriftelijke 

mandaat om de terugkeer van Veere te faciliteren door Rollé en de twijfelende 

stadsbestuurders om te kopen.571  De landvoogd heeft er veel voor over, want de ontrouw 

van Veere met haar welvoorziene arsenaal was een groot verlies voor de centrale regering. 

Er is daarom een grote som beschikbaar. Philibert van Serooskerke legt nu contact met de 

complotteurs. Hoe ongelofelijk ook gezien de onberispelijke reputatie en de verdere 

loopbaan van Rollé, is gebleken dat deze er wel oren naar had. Hij zegde Philibert toe 

soldaten te zullen sturen om Veere weer aan de kant van de regering te krijgen. De Walen 

van het bestaande garnizoen werden op zijn bevel alvast buiten de stad gelegerd, in kasteel 

Sandenburg, zodat ze niet zo gemakkelijk in het geweer zouden komen tijdens de coup. Maar 

uiteindelijk weet Rollé de verleiding te weerstaan, wellicht geholpen door  het uitlekken van 

zijn voorgenomen verraad, en het daarop gevolgde dreigement van de plaatselijke vissers 

hem te zullen doodslaan.572 De Zuid-Nederlandse edelman Jérôme de Rollé ziet de kansen 

keren en keert mee. Toen hij later het impopulaire Waalse garnizoen wilde terugroepen uit 

Sandenburg om het weer binnen de stadsmuren te legeren, werd hij opnieuw door de vissers 

 
568 Rooze-Stouthamer, o.c., 224. 
569 Indien men NNBW, 877 voor waar aanneemt, zijn Rollé en Philibert van Serooskerke goede bekenden 
aangezien zij in 1567 samen – ieder voor de helft – de heerlijkheid Souburg gekocht zouden hebben, uit de 
insolvente boedel van Maximiliaen van Bourgondië. Souburg werd in 1578 door de Middelburgse secretaris 
Lourens Mock verkocht aan Marnix van St. Aldegonde.  
570 M. Baelde, De Collaterale Raden, 227-228. [De naam van de betrokken raadsheer wordt soms ook 
geschreven d’Assonville. Na de Pacificatie an Gent correspondeert Philibert van Serooskerke met hem over de 
implementatie ervan in Zuid-Beveland, UA,76,2.3.05.3.851 (27e), Assonleuille, te Brussel, 1577.]   
571 Rooze-Stouthamer, 224, met verw. brief Alva aan Ph. van Serooskerke 28 november 1572. 
572 Vissermannen zijn door de eeuwen heen trouwere Oranjeklanten dan magistraten, ministers en andere 
regenten dat zijn. In 1572 bedreigden de Zierikzeese vissers de regeringsgetrouwe baljuw Goesman.  Uit vrees 
dat zij zich bij de geuzen zouden aansluiten, had hij hen in het voorjaar belet uit te varen. Zij zouden hem 
‘couper en hachepot’. Aangezien hier geen woord Frans bij is, kan men twijfelen of de vissers gehakt van hem 
zouden maken of hutspot. 
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bedreigd.573 Rollé heeft nog enkele stappen te gaan op zijn roemvolle loopbaan in dienst van 

Oranje. Hij krijgt het bevel over de acties op Tholen.574  Ook burgemeester Barradot schrikt 

terug van het voorgenomen verraad. Hij had uit het raam van het stadhuis gekeken toen hij 

even niets te doen had, en gezien dat de Oranjegezinde visser- en sjouwermannen twee 

galgen hebben geplaatst om de verraders aan op te hangen. Daarom is ook hij zo verstandig 

Philiberts aanbod te weigeren. Beider reputatie blijft dus ongeschonden. Toch zijn de galgen 

niet voor niets opgericht, want Veere hangt twee plaatsvervangende verraders op.575 

Philibert lijdt geen schade aan zijn ziel, nu de omkoping niet is doorgegaan. Wel zal hij een 

andere bestemming moeten zoeken voor zijn begrotingsoverschot. Moeilijk kan dat niet zijn. 

In de komende jaren zullen de belastingontvangsten en retributies sterk verminderen, terwijl 

de afdrachten ten behoeve van de defensie explosief zullen stijgen. De moraal van dit verhaal 

is dat in deze periode van de geschiedenis van de Opstand sommige belangrijke militairen 

en regenten hun keuze voor de koning of voor de rebellie nog niet gemaakt hadden, terwijl 

‘het volk’ al weet wat het wil, en Philibert van Serooskerke’s fides is gebleken. Dat het doel 

de middelen heiligt moge in dit verband onbesproken gelaten worden.  

 

 

Tholen blijft droog  

De Watergeuzen houden de eilanden in een maritieme wurggreep, die niet wordt losgelaten 

tenzij ze zich van Alva afkeren. De stad Reimerswaal bij Zuid-Beveland576 en Goes, de 

hoofdstad van het eiland, hebben lang geaarzeld of zij de Staatse kant zouden kiezen. Ter 

herkrijging van de vrije vaart naar en uit hun havens verklaren ook deze steden zich voor 

Oranje, maar van harte gaat dat niet. Goes heeft al vóór de inname door de Spanjaarden 

haar verklaring ingetrokken, onder druk van de omstandigheden. Voor de stad Tholen op het 

gelijknamige eiland is het onbetaalbaar geworden een doeltreffende verdediging te 

handhaven. De economie was zwaar getroffen door de Allerheiligenvloed van 1570. Nog in 

het voorjaar van 1572 lag er een Spaans garnizoen, maar dit werd in mei vriendelijk verzocht 

te vertrekken. Het kwam de legerleiding goed uit, want de soldaten waren nodig ter 

beveiliging van Zierikzee. De Geuzen vullen onmiddellijk het vacuum, door in de nacht van 

11 juli de nauwelijks beveiligde stad Tholen te besluipen en in te nemen. Philibert van 

Serooskerke meldt de landvoogd en opperbevelhebber dat hij zo vrij is geweest soldaten van 

het Bergse garnizoen naar Tholen te sturen. Deze zijn er in geslaagd de rebellen te 

verdrijven.577 Ze waren nu wel erg ver doorgedrongen, en dat had gevaar kunnen opleveren 

voor het markiezaat. Maar zonder permanente militaire ondersteuning van regeringszijde, 

 
573 Rooze-Stouthamer, 224, met verw. naar Anthonie van Bourgondië [gouverneur van Middelburg voor de 
Spaanse koning] aan Alva, 22 en 29 juni 1572.  
574 J.W. te Water, o.c., 189-191. Rollé zal in mei 1573 sneuvelen in een door hem ondernomen actie tegen de 
Spaanse steunpunten op Tholen. 
575 Rooze-Stouthamer, 225 n.3, met verw. ZA Middelburg, SA Veere, voorl. nr. 1387 fo 171. De scherprechter 
ontving in februari 1573 voor het ophangen 20 sc. 8 gr. Vlaams.  
576 Reimerswaal was door overstromingen in 1530-1532 nagenoeg een eiland geworden. In 1632 zal de stad 
verdwijnen in de golven. In de stilte voor een storm hoort men nog wel eens de verdronken klokken luiden. 
577 Ph. van Serooskerke aan Alva 13 juli 1572, waarnaar verwezen door Rooze-Stouthamer, 188 n.140. 
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zullen de Geuzen het vast wel opnieuw proberen, stelt Philibert. In het voorjaar van 1573 

hebben de Watergeuzen inderdaad opnieuw strategische posities ingenomen aan de 

boorden van de Oosterschelde. Aan de linkeroever bezetten zij Reimerswaal. Ook de 

rechteroever ten Noorden van Bergen op Zoom tot voorbij Sint Maartensdijk op Tholen komt 

plaatselijk in de macht van de Geuzen. Passerende koopvaarders worden door de piraten 

geënterd en beroofd. Bij laag tij varen er geen schepen langs, dus dan ondernemen de 

Geuzen ter afwisseling strooptochten landinwaarts. Ze doen navraag welke dorpen het leger 

van Mondragón doortocht hebben verleend ten behoeve van de oversteek naar Zuid-

Beveland. Die zullen ze plat branden als er niet extra betaald wordt. De beschuldigde dorpen 

vragen Alva om bescherming. Alle bewoners bezweren vrome en standvastige catholijcke te 

zijn. De opperbevelhebber vraagt Philibert van Serooskerke om raad en geeft diens advies 

door: pak je hooivork!578 Daar prik je in één keer twee gaten mee. Beter wapen dan een 

rapier, de degen der edellieden. In ieder geval moeten de kerkklokken geluid worden 

wanneer de piraten in de buurt komen, zodat alle boeren en dorpelingen gewaarschuwd zijn. 

Het stadsbestuur van Tholen is door deze incidenten in paniek geraakt. Zeven van de tien 

leden van de magistraat van Tholen zijn analfabeet. De rest bestaat uit “gens de petite 

qualité et simple (sic) laboureurs” rapporteert Bruninck van Wijngaerden aan Alva, overigens 

evenmin in onberispelijk Frans.579 Het Zeeuws van de Tholenaren is voor een in Zierikzee 

geboren Hollander zoals hij en zelfs voor aan ‘Brabantsche brabbeltael’ gewende 

heerschappen onverstaanbaar. Philibert doet er nog een schepje bovenop en meldt dat de 

plaatselijke schepencolleges inclusief het Tholense stadsbestuur bestaan uit ongeletterde 

ambachtslieden en boeren.580 Waarschijnlijk bedoelen de twee zwagers het goed en hopen 

zij met deze kwalificaties de Tholenaren te verontschuldigen bij de landvoogd. Maar Alva is 

zeer ontstemd over het feit dat de magistraten en zelfs sommige ambachtsheren op Tholen 

niet behoorlijk in het Frans, Hoogduits of Spaans kunnen communiceren. Dit schept militaire 

problemen, doordat zij de officieren niet zouden verstaan van de Spaanse, Duitse en Waalse 

eenheden die Alva overweegt te sturen ter versterking van de verdediging. Met één 

pennestreek ontheft hij daarom de plaatselijke bestuurders van hun taken. Op last van de 

landvoogd stelt Philibert een driemanschap aan als crisisbestuur dat doortastend moet 

kunnen optreden, en bruskeert daarmee alle jonkers en notabelen van het eiland. Deze 

protesteren tegen Philiberts détournement de pouvoir. Formeel hebben zij wel gelijk. Het 

eiland Tholen is Beoosten Schelde, dus ressorteert niet in het ambtsgebied van Philibert als 

rentmeester-generaal. Hij acht zich echter algemeen bevoegd in de hoge heerlijkheid Sint-

Maartensdijk waarvan het grondgebied ongeveer een kwart van het eiland beslaat. Dit is een 

 
578 Rooze-Stouthamer, 185, ref. Alva aan Bruninck van Wijngaerden, 20 juni 1572, ZA Middelburg, 
Rek.B.15891, losse st.; Alva aan stad Tholen, 21 juni; Tholen aan Alva, 26 juni 1572. [Een drukke bijna dagelijkse 
briefwisseling, zie ook de volgende noten.] 
579 Gecit. door A. Romeijn, De stadsregering van Tholen (1577-1795) Bestuur en bestuurders der stad Tholen 
vanaf de Satisfactieovereenkomst […], (Amstelveen 2001) 24. In voetnoot 58 stelt de auteur: ‘Jhr. Brunink Oem 
van Wijngaerden was een edelman die de toenemende regeringsinvloed van de Zeeuwse steden met lede ogen 
moet hebben aangezien en zijn ‘sweeping statement’ kan niet anders dan bevooroordeeld zijn geweest.’[Over 
vooroordeel gesproken!]. 
580 Ibid., Ph. van Serooskerke aan Alva. Diverse brieven hebben elkaar gekruist. 
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leenroerig goed van de minderjarige Filips Willem van Nassau-Buren die in 1568 naar Spanje 

is overgebracht ter veiligstelling van zijn zieleheil. De aan Philibert in 1562 door Oranje 

verleende procuratie bleef evenwel gehandhaafd.581. Tevens is Philibert ambachtsheer van 

Stavenisse, op de westpunt van Tholen, een lagere maar eveneens belangrijke heerlijkheid. 

Ook Sint Annaland en Poortvliet op Tholen zijn familiebezittingen.  

 

Dit moge allemaal zo zijn, maar daarmee krijgt Philibert de Watergeuzen niet weg. Zij vormen 

een bedreiging voor het naastliggende markiezaat. Dus vraagt hij weer militaire steun aan. 

Als Mondragón de Watergeuzen wil verjagen, dreigen ze de dijken te doorsteken. Philibert 

is opperdijkgraaf Bewesten Schelde, maar ook hier op Tholen weet hij al het nodige over de 

zeeweringen, als heer van Stavenisse en bewindvoerder van Sint-Maartensdijk. Hij adviseert 

Mondragón waar deze versterking moet inzetten. De dijckmeesters kennen de zwakke 

plekken. Op gezag van Philibert laten ze de kwetsbare locaties bewaken door de dijkwacht 

van de gevaarlopende polders. Alle mannen worden opgetrommeld, midden in de nacht. 

“Soo moet men een landt dienst doen ende niet blijven liggende achter sijn wijffs neers”.582 

Iedere dijksector krijgt een escuadra Spaanse soldaten toegewezen ter voorkoming van de 

aangekondigde sabotage. De Watergeuzen zijn koningen van de zee, maar aan de wal weten 

ze zich soms slecht te weren. Mondragóns elitetroepen vallen gecoördineerd en 

tegelijkertijd alle bases aan van de geuzen langs de rechter Scheldeoever. In de hierop 

volgende gevechten lijden de geuzen grote verliezen; ongeveer 800 man en tientallen 

vaartuigen. Maar verslagen zijn zij nog niet. Enkele dagen later is de landvoogd dus weer 

somber. Ook het weer helpt niet mee. Het lijkt hier in mei wel winter! Geplaagd door de jicht 

klaagt hij op 3 mei zijn nood in een brief aan de hertog van Savoye. ‘Ik heb in zijn leven toch 

wel nuttiger werk gedaan dan hier oorlog te voeren tegen de rebellen van Zijne Majesteit in 

de provincie Holland, een land zo vol dijken, moerassen en slechte wegen als u moet hebben 

gehoord. En aan deze moeilijkheden heeft het God behaagd die te verbinden welke de 

winter met zich meebrengt’.583 Desondanks is Tholen op 8 mei 1573 toch vrij van ‘bouffen 

ende piraten’ kan Alva rapporteren aan zijn koning. Hun snode plannen hebben ze niet 

kunnen volvoeren.584 Tholen blijft droog. 

 

 

 

 
581  Oranje zal deze procuratie pas opzeggen in 1578, zie hierna hfst. XV. 
582 Andries Vierlingh rentmeester van Steenbergen († 1579?), in: J. de Hullu, A.G. Verhoeven, Andries 
Vierlingh: Tractaet van Dyckagie (‘s-Gravenhage 1920; dbnl 2008), aldaar transcript contemporaine copie 
tractaat (Steenbergen; in delen 1562-1579) 377. Zie inz. Steenbergen en Philibert van Serooskerke hierna, 
hfdst. XVII. 
583 Alva aan Savoye, 6 mei 1573; idem aan Filips II, 18 maart 1583, Geciteerd door R. Fagel, ‘The Duke of Alba 
and the Low Countries 1520—73’ in: M. Ebben e.a. eds., Alba, General and Servant to the Crown, 279 en 436 
n.118. 
584 Zie over de diametraal verschillende visies van Swart en Janssens op de strategische betekenis van de 
bezetting van het westelijke deel van Tholen: K.W. Swart, recentieartikel ‘Een nieuw “wetenschappelijk 
standaardwerk” over de geschiedenis van de Nederlanden in de vroeg-moderne periode’, BMGN – Low 
Countries Historical Review 95 (1980) 129.  
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Reimerswaal brandt 

Aan de overkant van het water droomt Reimerswaal van haar bloeiende toekomst als rijke 

handelsstad aan de vaarweg op Antwerpen. Een ideale ligging als overslagplaats voor de 

Engelse import en export. De belangrijkste graanhaven voor de Bevelandse verladers. Ook 

meekrap wordt op Zuid-Beveland verbouwd en vanuit Reimerswaal verscheept naar 

Vlaanderen. Daar wordt uit de tot poeder gestampte wortelstokken rode verf gemaakt voor 

de wolindustrie en de tapijtwevers. Met man en macht is de stad door de eeuwen heen 

verdedigd tegen het water, met wisselend succes. Sinds de stormvloed van 1563 ligt de stad 

er echter half verlaten bij, voor driekwart omspoeld door zijstromen van de (Ooster)Schelde. 

Ook de Allerheiligenvloed van 1570 heeft weer wat landverlies veroorzaakt, zij het niet 

zoveel als aan de overkant op Tholen. Veel inwoners zijn vertrokken en de handel kwijnt. 

Philibert van Serooskerke had tijdens een bezoek aan Antwerpen met vluchtelingen uit 

Reimerswaal gesproken, die hem niet alleen hun nood geklaagd hebben maar ook 

waarschuwden voor het gevaar van aanvallen door de geuzen. Het centrale gezag had 

daarom op advies van Philibert besloten Reimerswaal te hulp te komen. Alva keurt goed dat 

leningen verstrekt kunnen worden om voedingsmiddelen te kopen, aan te leveren vanuit 

Tholen. Op verzoek van Philibert schrijft Alva het op Tholen regerende driemanschap aan dat 

zij voorraden levensmiddelen moeten afstaan. Tenslotte biedt de landvoogd de stad 

Reimerswaal een Spaans garnizoen aan, maar dat willen de Reimerswalers toch maar liever 

niet.585 

 

Op heldere dagen zijn de Reimerswaler kerktorens te zien vanuit Bergen op Zoom. Maar wat 

niet gezien werd, in de nacht van 24 juni 1573, Sint Jan, dat de geuzen zijn geland bij 

Reimerswaal. Met zeventien schepen zijn ze uit Veere gekomen; geen partij voor de 

regeringstrouwe verdedigers van de stad met hun slecht bewapende boten. De stad wordt 

geplunderd. De bewoners verdienen straf volgens de geuzen, omdat ze te lang het roomse 

geloof bleven aanhangen. Pas de volgende dag krijgt Philibert van Serooskerke in Bergen op 

Zoom te horen wat er gebeurd is aan de overzijde van de rivier. Hij laat in haast een Spaans 

detachement oproepen uit Tholen, samengesteld uit de eerder in Bergen op Zoom gelegerde 

eenheden. De Spanjaarden worden overgevaren naar Reimerswaal, maar meteen na 

aankomst verslagen door de geuzen. Daags daarna zeilen de piraten weer weg. Op 20 juni 

rapporteert Philibert het gebeurde aan Alva. De geuzen hadden het stadsbestuur 

medegedeeld van plan te zijn terug te komen om hier een fort te bouwen. Hierop had een 

aantal vooaanstaande burgers besloten Reimerswaal te verlaten om hun heil te zoeken in 

Antwerpen, Bergen op Zoom of Middelburg.586 Later verneemt Philibert van zijn Veerse 

informanten dat de Spaanse commandanten van het Reimerswaalse garnizoen als gijzelaars 

zijn meegetroond naar Veere en daar spitsroeden moesten lopen op de Markt. De van hun 

hoofdofficieren ontdane Spaanse soldaten in Reimerswaal sloegen intussen 

ongedisciplineerd aan het plunderen in de stad. In niet mis te verstane bewoordingen doet 

 
585 Rooze-Stouthamer, De opmaat, 186ev. 
586 Ibid., Ph. van Serooskerke aan Alva, 20 juni 1573. 
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Philibert zijn beklag bij Alva, per brief van 25 juni. ‘Reimerswaal is waardeloos geworden voor 

de graanverschepingen en andere logistieke functies ten behoeve van leger en vloot, maar 

dit hebben de aan Zijne Majesteit verknochte bewoners niet verdiend! Is dat nu de dank van 

de Spaanse vendels, die een legerplaats kregen in Bergen op Zoom toen ze nergens in 

Zeeland welkom waren?’587  In de volgende maanden komen de geuzen vaak terug om de 

nu weerloze stad te beroven van wat er nog van hun gading is. De kerkdaken worden 

ontdaan van lood om er kogels van te gieten. Ook de Spaanse troepen die in Bergen op Zoom 

gelegerd zijn, vereren Reimerswaal zo nu en dan met hun bezoek. Maar Alva laat Philiberts 

protest onbeantwoord. De landvoogd heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Zijn zoon 

Fadrique heeft op 12 juni 1573 de stad Haarlem veroverd en daar is, een week later, een 

muiterij uitgebroken die nu nog aan de gang is. Alva heeft er genoeg van. De oude veldheer 

is somber en ontmoedigd. Hij kan het allemaal niet meer aan, schrijft hij aan de koning. Al 

zijn plannen zijn mislukt. Veertig jaar lang heeft hij mensen geregeerd en nu ziet hij zulke 

onverteerbare gevaren en dingen voor ogen dat hij bang is erin te blijven, terwijl hij geen 

remedie weet en zelf als die er zou zijn, hij het geld niet heeft om die toe te passen.588 

Reimerswaal krijgt in het najaar weer de nodige stormen te verduren. De Spaanse eenheden 

gaan na elke storm onverdroten door met hun rooftochten en plagerijen. Philibert herhaalt 

zijn protest, maar tevergeefs. Wanhopige klaagschriften van het Reimerswaalse 

stadsbestuur rechtstreeks aan koning Filips II krijgen evenmin respons. Op 1 december 1573, 

Sint Elooy, gaat de brand erin. Maar niet de Spanjaarden zijn de schuldigen. ‘De geuzen zijn 

gekomen, hebben alles meegenomen. De muren omgetrokken, de vrouwen uit haar rokken. 

Het vuur blaast uit de daken, de hoofden gaan op staken. In winter en in koude, om niets 

dan om de oude, haat en eigen baat’ klinkt het droeve lied.  

 

 

Wij, de vijand, en de wind  

Alva kent zijn klassieken. Voor elke kop die Heracles het negenkoppige monster Hydra 

afslaat, groeien er twee in de plaats. Zo lijkt het ook te gaan bij de monsterlijke Watergeuzen. 

Elk landverlies door de overstromingen in het najaar van 1573 levert van huis en haard 

verdreven maar weerbare mannen op, die hun heil zoeken bij Oranje. Vol trots vertellen 

oude mannen elkaar, op het bankje aan de dijk, dat een kleinzoon ‘biden gueusen vaert’ of 

‘dient als ruyter int leger van den Prince’. De Hervorming zet dóór op de eilanden, eerst in 

de steden, dan in de duindorpen en uiteindelijk in de polders. De belastingheffing stuit alom 

op sabotage. Om God en de Mammon te dienen keren de Zeeuwen zich af van het Spaanse 

bewind. De inwoners voelen zich geen onderdanen meer van de koning.  

Het laatste operationele bevel van Alva vóór zijn terugkeer naar Spanje eind 1573 is een 

opdracht aan kolonel de Mondragón tot consolidatie van de Spaanse macht aan de 

Scheldemond. Mondragón moet daartoe Middelburg effectiever bezetten. Hij wordt 

benoemd tot gouverneur van de Zeeuwse hoofdstad, als opvolger van de tegen Oranje 

 
587 Ibid., Idem 25 juni 1573. 
588 R. Fagel in: Alba - General and servant to the Crown, 284,  Spaanse tekst van de brief:  437, n.130. 
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gesneuvelde Antoon van Bourgondië. Een eervolle nevenfunctie, maar krijgskundig een 

moeilijke opgave. Mondragón doet er drie maanden over om vanuit Middelburg het 

platteland van Walcheren enigszins onder contrôle te krijgen. De positie van de rebellen in 

Veere en Vlissingen blijft echter sterk. Bij herhaling zal het leger van de prins van Oranje de 

hoofdstad Middelburg bedreigen. In de territoriale bevelsstructuur van de Nederlanden is 

Mondragón nu als gouverneur van Middelburg een collega geworden van Philibert, 

gouverneur van Bergen op Zoom. Dit zal de communicatie bevorderen. Een vruchtbare 

samenwerking tussen bevrijder en beleider ligt in het verschiet. Tijdens een pauze tussen 

Oranje’s herhaalde aanvallen op Middelburg, reist Mondragón naar Bergen op Zoom ter 

opstelling van een krijgsplan. Niet alleen Tholen, maar ook Reimerswaal, aan de overkant 

van de Oosterschelde vóór het Verdronken Land van Zuid-Beveland, is nu verlaten door de 

geuzen. Telkens vergezeld door Philibert van Serooskerke bezoekt Mondragón de letterlijk 

geïsoleerde stad twee keer. Ze merken op dat Reimerswaal vreselijk geleden heeft onder de 

geuzentroep van Louis de Boisot tijdens de maandenlange bezetting. De bewoners zijn 

getraumatiseerd. Maar de bezetters hebben er ook materiële schade aangericht. Kerken, 

woningen, stallen, keten, pakhuizen, fabrijken en trafijken, molens, smederijen, 

havenvoorzieningen, alles is vernield. Intussen heeft ook de natuur haar tol geëist. Grote 

stukken land aan weerszijden van de stad zijn door de golven weggeslagen. Een trieste 

constatering. Hoofddoel van hun bezoek is echter niet medeleven, maar militaire inspectie: 

een evaluatie van de strategische locatie van de nieuwe aanwinst, met het oog op de 

volgende actie van de ‘beleider’ en de ‘bevrijder’. 

 

De hertog van Alva zal op 29 november 1573 als landvoogd opgevolgd worden door de 

Catalaan don Luis (Loys) de Requeséns y Zúñiga.589 Na de nieuwe landvoogd ingewerkt te 

hebben, keert Alva op 18 december terug naar Spanje, moe, ziek, teleurgesteld, verbitterd, 

reizend over de slechtste wegen die men zich kan voorstellen, beseffend hoe hij gehaat 

+wordt en dat het uiteindelijk allemaal om de religie ging;590 maar ook opgelucht ‘omdat 

tenslotte een man die uit de kerker vrij komt, blij is met wat dan ook’.591 In de Nederlanden 

slaakt men eveneens een zucht van verlichting. Op 4 december 1573, vijf dagen nadat 

Requeséns de regering heeft aanvaard, komt een delegatie van de Staten van Zeeland 

voorzover ‘des Konings zyde houdende’, haar opwachting maken bij de nieuwe landvoogd 

om hulde te betonen en hem plechtig te verwelkomen. De afvaardiging wordt geleid door 

 
589 Een Spanjaard van wettige geboorte heeft twee ‘apellidos’ t.w. de eerste geslachtsnaam van zijn vader en 
de eerste van zijn moeder, in die volgorde. Luis (zelf tekent hij Loys) de Requeséns y Zúñiga schrijft moeders 
eerste geslachtsnaam vooraan. Zo voldoet hij aan de voorwaarde die zijn grootvader van moederskant gesteld 
heeft terzake van de vererving zijner nalatenschap aan kleinzoon Loys. 
590 ‘causa y fundamento’. [Alva’s secretaris] Juan de Albornoz aan de hertogin van Alva, 7 december 1573; 
Alva aan Filips II, 2 dec. 1573, gecit. door R. Fagel, ‘The Duke of Alba and the Low Countries’, in: Alba - General 
and servant to the Crown, 285 en 437 n.134. 
591 ‘pero, en fin, el que sale de la cárcel cualquiera cosa halla muy buena”, Ibid., 284 en 437 n.133. [Filips II zal 
Alva in 1580 terugroepen uit diens zelfgekozen banningsoord, ten behoeve van de verovering van Portugal. 
Kritiek op Alva’s landvoogdij van de Nederlanden is in de Spaanse geschiedschrijving zeldzaam. Lorenzo Vander 
Hammen y León noemt hem echter van Filips II ‘el mas cruel de sus Ministros’. L. Vander Hammen y León,  Don 
Juan de Austria (Madrid 1627).] 
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Jacob van Serooskerke, die deelneemt namens de Zeeuwse edelen.592 Jacob fungeert dan 

nog steeds als baljuw van Bommeneede en Brouwershaven op Schouwen, al ruim een jaar 

bezet door Hollandse en Waalse troepen van de prins van Oranje. Philiberts oudste broer is 

dus op geheime missie. Het besprokene zal daarom eveneens geheim blijven. De pas 

aangetreden landvoogd Requeséns begrijpt dat de strategisch belangrijke havenstad 

Vlissingen nu stevig in handen van de vijand is. Dit belemmert de vrije vaart op de Honte 

(Westerschelde). Dus moet voorkomen worden dat ook de Oosterschelde door de rebellen 

geblokkeerd wordt. Zolang Veere op Walcheren en Zierikzee op Schouwen beide in de greep 

van de rebellen zijn, kan de Oosterschelde bij elke windrichting worden afgesloten door de 

steeds sterker geworden Oranjevloot. Als wij nú niet ingrijpen, kunnen de opstandelingen 

binnenkort elke mogelijke Spaanse aanval verhinderen, vreest Requeséns. Antwerpen moet 

en zal hoe dan ook bereikbaar blijven.593 Onze uitgang naar de Oceaan moet gewaarborgd 

zijn.594 De toekomst van ‘s konings gewesten in het achterland staat immers op het spel, 

misschien wel de toekomst van de helft van Habsburgs Europa. Als uitvalshaven van de 

Staatse vloot is Zierikzee een gevaar geworden voor de vrije vaart op de Oosterschelde. Maar 

tevens is de lucratieve Zierikzeese overslag voor het Hollandse en Gelderse achterland en de 

Duitse Rijnvaart nu lang genoeg in handen van de rebellen, die immers ook al het Brielse Gat 

beheersen.595 Kortom, de ligging van Holland en Zeeland aan de mond van de grote rivieren 

heeft voor de rebellen, als zij de overhand krijgen, het voordeel dat zij de vaart naar de 

‘Spaans’ gebleven handelsstad Antwerpen kunnen versperren terwijl zij hun profijtelijke 

handel op andere Europese landen ongestoord voortzetten.596  

 

Het bezoek van de koningsgetrouwe Zeeuwse afvaardiging wordt rond Kerstmis gevolgd 

door overleg tussen Requeséns en Philibert van Serooskerke in diens kwaliteit van Zeeuws 

burggraaf en Raad des Konings. Een eerste kennismaking, en – naar zal blijken – het begin 

van een vertrouwensband. Begin januari 1574 besluit Requeséns een oorlogsvloot te zullen 

uitrusten om Zierikzee te veroveren en aldus de doorvaart door de (Ooster)Schelde vrij te 

maken. Er moet dus een einde gemaakt worden aan het al onder Alva bestaande chronische 

 
592 Van de Spiegel, 181 vermeldt: ‘Jonkheer Jacques van Serooskerke, wegens de Edelen’. De andere 
delegatieleden zijn burgemeesters van respectievelijk Goes en Tholen, de dijkgraaf van Zuid-Beveland, en de 
pensionaris van Prelaat en Edelen. 
593 De Oosterschelde is in de 16e eeuw de hoofdvaarweg naar en van Antwerpen. De verzanding begon al na 
de Sint Felixvloed 1530, maar de Zuidkreek en de Cromvliet bij de splitsing met de Honte (Westerschelde) 
waren in de onderhavige periode bij hoog- en halftij nog goed bevaarbaar.  
594 ‘nuestra salida al océano’. 
595 Deze strategische overwegingen zijn interpreterend in parafrase weergegeven aan de hand van 
beschrijvingen in o.a.: Viron aan Granvelle, Bibl. de Besançon, Corr.Granvelle, 1, II.; Ibid. Morillon aan Granvelle, 
Lettres div., (CVII) 1-111, fo l78,179; Bor, VIII, fol.124; Van de Spiegel, 187-189; GACH Cph II 373ev; Strada, I, 
4451; Ch. Piot, Histoire des Troubles des Pays-Bas, III, IV.; BWN, ‘Joost van den Ende’ 137-138. 
596 Swart, Willem van Oranje, 4, geparafraseerd. Letterlijk citaat: ‘De ligging van Holland en Zeeland aan de 
mond van de belangrijkste rivieren had nog een ander voordeel voor de zaak van de Opstand; hierdoor konden 
de rebellen de doorvaart naar de Spaans gebleven handelssteden Antwerpen en Amsterdam versperren’. [De 
auteur (of de bezorger) noemt behalve Antwerpen ook Amsterdam, terwijl die stad toch niet via de grote 
rivieren bereikbaar was. De vaart naar Amsterdam ging over de Zuiderzee via het Marsdiep dat moeilijk af te 
sluiten was. De vaarroute via het Eierlandse gat bood een alternatief. Den Helder kreeg pas een behoorlijke 
haven in 1782-1783.]   
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capaciteitstekort van de Spaans vloot in de Zeeuwse wateren.597 Een tweede motief voor 

deze opwaardering en mobilisatie van de vloot is een voorgenomen nieuwe poging tot 

ontzet en bevoorrading van Middelburg. Kolonel de Mondragón wordt bevestigd als 

commandant van dit aanstaande offensief. Bij elke zeeslag zijn er drie partijen: wij, de vijand, 

en de wind. Het gaat erom de wind tot vrind te krijgen. Een vriendschap die niet te koop is, 

noch door uitwisseling van geschenken bevestigd kan worden, en geen eeuwig verbond zal 

zijn. Maar bidden helpt, mits ondersteund door navigatiekunde en ervaring in de 

weersvoorspelling. Terwijl de armada sinds 24 januari voor anker ligt tegenover 

Reimerswaal,598 wachtend tot de wind gaat draaien, valt luitenant-admiraal Joost van den 

Eynde op 29 januari plotseling aan met zijn voor de wind varende Geuzen. Een totale 

verrassing. Mondragón, de landrot, wist niet eens dat er een geuzenvloot op de 

(Ooster)Schelde voer. De geduchte Banda de espías van koning Filips II heeft gefaald.599 

Enkele Spaanse galeones ontkomen, andere blijven buiten schot, maar elf gloednieuw van 

monnikenhout getimmerde oorlogsschepen worden de grond in geboord.600 Dit is de eerste 

zeeslag waarin de Geuzen hun nieuw verworven kennis etaleren van het schieten met zware 

Engelse scheepskanonnen. Honderden marineros en een capitán laten het leven. Twee 

Spaanse schepen worden geënterd maar blijken te zeer beschadigd om als oorlogsbuit te 

dienen. Daarom worden ze tot zinken gebracht, in het zicht van de ‘Spaanse’ haven van 

Bergen op Zoom, een smadelijke afgang. In de ochtend van 30 januari 1574 kan de Oranje-

vlootvoogd Louis de Boisot met één oog – het andere is hij door een schampschot verloren 

in het gevecht – zien dat de vijand verslagen of gevlucht is.  

 

De zeeslag bij Reimerswaal is kenmerkend voor de verheviging van de partijenstrijd in deze 

periode, die de verhoudingen op scherp stelt. In essentie een gevecht van Zeeuwen tegen 

Zeeuwen, al staat de Zeeuwse vloot onder bevel van een Brusselaar en de Spaanse onder 

bevel van een Bask. Diens vloot telt weliswaar enkele Spaanse galjoenen, maar vooral oude 

Zeeuwse korvetten die de vaarwegen hier al beveiligden in de tijd van vice-admiraal 

Jeronimus van Serooskerke. Ter voorbereiding van de geplande herovering van Zierikzee en 

het ontzet van Middelburg was dit oude flottielje aangevuld met nieuwe zeilschepen, 

kromstevens, inderhaast besteld in Roozendaal en door Philibert van Serooskerke 

uitgemonsterd in Bergen op Zoom. De matrozen werden plaatselijk aangeworven en onder 

bevel gesteld van twee of drie Spaanse officieren per schip. In Vlaamse havens waren 

schepen gevorderd, die nu in de strijd werden gebracht met hun complete bemanning nog 

aan boord. De Baskische hidalgo Mondragón kent als landmachtofficier zijn beperkingen. 

Daarom zette hij de beste en meest ervaren marineofficieren op de scheepslijst als zijn 

 
597 Swart, Willem van Oranje, 72 ‘Overwicht van de rebelse zeemacht’,  
598 Armada, letterlijk ‘gewapende’, betekent marine, of oorlogsvloot; vlooteskader. De in Nederlands en 
Engels spraakgebruik zogenoemde Armada die door Filips II in 1588 werd uitgestuurd om Engeland te 
veroveren, heet in het Spaans ter onderscheid Armada Invencible (onoverwinnelijke oorlogsvloot, quod non). 
599 ‘Banda de espías’, spionnenbende. Bende in de betekenis militaire eenheid; vgl. Gideonsbende (Rich. 6-8). 
Koninklijke Spaanse inlichtingendienst, buiten de bevelsstructuur van leger en vloot. 
600 ‘Monnikenhout’ variant van ‘kloosterhout’, extra sterk hout?; wellicht naar analogie van monniksstenen of 
kloostermoppen (dikke stevige stenen waarmee kloosters en kerken werden gebouwd).  
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ondercommandanten: ‘Alonso de Haemstede’, diens broer ‘Arnaldo’ en de voormalige 

Middelburgse burgemeester ‘Adrián Joosten’ Ze staan immers bekend als trouwe 

katholieken. Het partijenconflict is verworden tot een burgeroorlog op zee. Deze fase van 

intensivering van de strijd maakt elke keuze tot een meervoudige. Het lijkt erop dat een 

politieke keuze bijna onontkoombaar een geloofskeuze wordt, en andersom. De ruimte voor 

persoonlijke afwegingen en nuances neemt af. De maritieme krachtmeting heeft op het oog 

geen effect gehad op de machtsverdeling in Zeeland. Met uitzondering van het feitelijk 

onbestuurbare en half onder water staande eiland Tholen bleef geheel Beoosten Schelde 

nog in handen van de rebellen, maar in het kwartier Bewesten Schelde is het grote en 

welvarende Zuid-Beveland met de stad Goes de koning trouw. 

  

Was de gestreden strijd een beslissende zeeslag of niet? Wat zal het effect ervan zijn op de 

Spaanse bezettingsmacht in Middelburg en de pogingen deze adequaat te ondersteunen en 

te bevoorraden?601 ‘Men zegt dat er een of andere zeeslag is geweest, en verder dat men 

toegeeft dat er noch verlies nog winst is, en dat de overwinning voor beiden gelijk is. Maar 

ik vrees het ergste’ schrijft rekenmeester Viron, een belangrijke informant van kardinaal 

Granvelle.602 In ieder geval is het strategische plan tot herovering van Zierikzee mislukt, stelt 

Requeséns vast, teleurgesteld maar zonder zelfverwijt, en met alle waardering voor de 

adviezen van Philibert van Serooskerke cum suis.603 Het falen van het plan ligt evenmin aan 

de gebrekkige coördinatie tussen Armada en Ejército, stel je voor.604 De Spaanse nederlaag 

is te wijten aan de wind. 

 

 

Middelburg valt of Middelburgse Vrijheid?  

Walcheren is in vanaf april 1572 tot in het voorjaar van 1574 oorlogsgebied. Van civiel 

bestuur is nauwelijks meer sprake. In Middelburg maken de opeenvolgende gouverneurs 

Antoon van Bourgondië en Cristóbal de Mondragón de dienst uit. Daarentegen stellen de 

magistraten van Vlissingen en van Veere zich onder gezag van Oranje. Philibert van 

 
601 Swart, Willem van Oranje, 72 “De grote overwinning in de zeeslag bij Reimerswaal, in januari  1574, die tot 
de overgave van Middelburg leidde”. 
602 Bibl. de Besançon, Corr.Granvelle, 1, II, Rekenmeester Viron aan Granvelle, fol.426-428: ‘La practique que 
l’on avoit faict sur Zirickzee est failli, et le Prince tache pour gagner la Goes, et consequent tout ce qui nous 
restoit en Zeelande. l’on dict qu’íl eu lieu quelque rencontre sur mer, et puis que l’on confesse qu’íl n’y a perdte 
ny gaing, et que la victoire est égale, je craind piz.’ 
603 Requeséns’ bijzondere vertrouwen in Philibert van Serooskerke, ook terzake kwesties buiten diens 
ambtsgebied, blijkt uit een lastgeving aan Philibert tot convocatie van de Staten van Zeeland ter vergadering 
van de S.G. te Brussel, tegen eind april 1574. De Zeeuwse steden die zich voor Oranje verklaard hebben, doen 
hun vergaderingen voor als complete Statenvergaderingen, terwijl de Statenleden die de Spaanse kant hielden, 
door de landvoogd als wettige Staten worden beschreven. ‘Consideré, que le Vicaire de l’Evesque de 
Middelburg & quelques Nobles de Zelande Bewesterschelt, ensemble la Ville de Goes, sont demeurez bons & 
fidéles à sa Majesté, il nous a semblé, qu’iceulx pourront représenter les Etats de Zelande pour le quartier de 
Bewesterschelt, à faulte de la rebellion des autres.” Citaat in Van de Spiegel, 96-97, waarbij de auteur ‘April 
1573’ vermeldt (d.w.z. voor Pasen in de oude jaartelling); Requeséns trad echter aan op 19 oktober 1573. 
604 Sinds het vertrek van Alva is de bevelstructuur in de Ejército de Flandes onduidelijk, terwijl de 
competentiegeschillen tussen leger en vloot voortduren. 
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Serooskerke resideert in deze periode te Bergen op Zoom, maar is door de oorlogstoestand 

onbereikbaar. Bovendien reist hij vaak op en neer naar Antwerpen en Brussel, voor ’s konings 

zaken of particuliere besognes. Op Walcheren worden de taken van rentmeester-generaal 

zo goed en zo kwaad als dat gaat waargenomen door Philiberts plaatsvervanger Jan Turck. 

Op verzoek van gouverneur Antoon van Bourgondië zet Turck boeren uit de omgeving van 

Arnemuiden aan het spitten en graven ten behoeve van versteviging van de wallen en bouw 

van fortificatiën. Wie het grondwerk weigert, wacht de galg en verbranding van zijn boerderij 

of boerenwoning.605 Deze soort strafmaatregelen zouden ondenkbaar geweest zijn onder 

het regime van Philibert zelf, zou men kunnen oordelen gezien diens eerder gebleken 

gematigdheid. Op een voor alle partijen zeer ongelegen moment, 22 mei 1572, werd door 

Alva uit naam van Filips II  een tweede generaal pardon afgekondigd voor wie zich schuldig 

gemaakt hadden aan misdrijven tegen de staat der Nederlanden, in wezen een verlenging 

van het pardon van 1570.606 De ambtelijke molens in Madrid en Brussel hadden langzaam 

gedraaid maar zeker. Zij lieten zich niet stopzetten na de verrassende inname van Brielle en 

Vlissingen door de Geuzen, noch tijdens de veldtocht van Lodewijk van Nassau en diens beleg 

van Valencijn en Bergen (Mons), veroverd op 23 en 24 mei 1572, meteen na de afkondiging 

van het pardon. Ook Alva liet zich weinig meer aan het pardon gelegen liggen en retalieerde 

onmiddellijk. Hij heroverde beide Henegouwse steden in augustus. Op Walcheren 

daarentegen kwam het generaal pardon tijdens een korte pauze in de oorlogshandelingen. 

Hoewel zo’n pardon als pacificatiemaatregel primair gericht is op verzoening met als 

oogmerk de versterking van de koninklijke gezag, ziet Philibert van Serooskerke er blijkbaar 

kansen in voor economische verbetering. Na de afkondiging in Middelburg gelast hij Jan 

Turck alle dorpen op Walcheren te bezoeken. Het doel is de boerenbevolking weer aan het 

werk te krijgen. Boerderijen waren verlaten, het akkerland lag braak of er dreigde niet 

geoogst te kunnen worden. De boerenbedrijven moeten weer in productie genomen 

worden. Dit zal de welvaart herstellen én zal de voedselvoorziening bevorderen van de 

periodiek belegerde stad Middelburg. Wie gevlucht is uit vrees voor straf, of verbannen 

omdat hij zich onder dwang dan wel uit angst, onwetendheid of financiële nood bij de 

rebellen had gevoegd, krijgt amnestie. Naast het algemene belang dient Philiberts 

interpretatie van het pardon tevens de verbetering van het rendement van het grafelijk 

domein op het eiland en van de privébezittingen van Filips II waarvan hij de beheerder is. 

Daarnaast staan er wellicht ook pachtboerderijen binnen de heerlijkheid Serooskerke buiten 

bedrijf, kan men beredeneren.  

 

Turck zal zijn chef moeten teleurstellen. De gevluchte of verbannen boeren keren niet terug, 

 
605 Rooze-Stouthamer, 149 met verw. div. brieven Anthonis van Bourgondië aan Alva, en naar ZA, Middelburg, 
Hs.verz., 847B, 64. 
606 Zie over het pardon van 1570 in samenhang met eerdere en latere gunsten verleend aan groepen 
beschuldigden van misdrijven tegen de staat: V. Soen, ‘ “C’estoit comme songe et mocqueri de parler de 
pardon“: Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567)’ BMGN – Low Countries Historical Review 119:3 
(2004) 309-328. 
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rapporteert hij aan Philibert van Serooskerke.607 De belangen van de diverse doelgroepen 

van het pardon lopen niet parallel.608 Er zijn teveel uitzonderingen op en voorwaarden aan 

het pardon.609 Walcheren gaat nu een moeilijke tijd tegemoet. De Spanjaarden doen 

herhaaldelijk uitvallen uit de belegerde stad en bezetten soms maandenlang gedeelten van 

het platteland. Wanneer zij zich terugtrekken vervalt le plat pays tot niemandsland. Oranje 

laat vreemde troepen binnen op het eiland: Fransen en Gasconjers, toen nog onderscheiden 

landaarden.610 Deze Hugenoten maken zich al snel gehaat bij de boerenbevolking door hun 

arrogante houding. Ze gedragen zich als een bezettende macht en hebben territoriale 

aspiraties. Uit ongenoegen vertrekken zij weer of worden zij weggestuurd. Ter vervanging 

laat Oranje Engelsen en Schotten overkomen. De militaire samenwerking is beter, 

waarschijnlijk mede door de oude banden van Veere met Schotland. Maar ook deze 

bondgenoten achten zich superieur. Het lijkt wel of de Engelsen hun eigen oorlog voeren. Ze 

laten zich weinig gelegen liggen aan de prioriteiten van de opstandelingen. Voorafgaand aan 

het Geus worden van Vlissingen in het voorjaar van 1572, had de secretaris van de stad 

meegewerkt aan het verwijderen van de Walen uit het garnizoen. Daarna had het 

stadsbestuur met instemming van de secretaris besloten het aangeboden Spaanse garnizoen 

de toegang te weigeren. De secretaris handelde consequent toen Vlissingen op verzoek van 

Oranje besloot Franse troepen binnen te laten. Hij wilde de stad vrijhouden van bezetting 

door ongeacht welke vreemde militairen en stemde tegen. Maar het gebeurde toch. De 

Fransen werden vervangen door Engelsen, en toen werd het hem te gortig. Hij nam ontslag, 

werd van verraad beticht, moest vrezen voor zijn leven en vluchtte naar Bergen op Zoom. 

Philibert van Serooskerke verleende hem daar asiel, op voorwaarde dat de secretaris 

inlichtingen verschafte over de preciese sterkte van de Franse en Engelse troepen op 

Walcheren. Philibert rapporteerde deze gegevens aan Alva, waarop de hertog van Medina 

Celi een gelijkwaardig contingent Spanjaarden op de been bracht aan wie het lukte de Honte 

over te steken vanuit Vlaanderen, en op Walcheren te landen. Zij gingen hun dood tegemoet. 

De Spaanse troepen werden herhaaldelijk geteisterd door ‘mal aire’.611 Minstens elfhonderd 

soldaten en wellicht wel duizend meer zijn in deze jaren op Walcheren en Zuid-Beveland 

omgekomen door de gevreesde moeraskoorts en niet nader geduide ziekten. Alva wil medio 

1573 de verzwakte verdediging van Middelburg weer op niveau brengen door het zenden 

van een nieuw contingent soldaten met de nodige voorraad leeftocht en munitie. Maar 

Philibert van Serooskerke acht het onmogelijk in dit stadium van de oorlog een nieuw 

konvooi op te tuigen van de tientallen schepen die hiervoor nodig zouden zijn, en laat dit de 

 
607 Rooze-Stouthamer, 135 n.278: Turck rapporteert diverse van zijn beleidsdaden aan Philibert van 
Serooskerke o.a. 13 juli 1572, o.a.  ZA Middelburg, Rek. II, 86, losse stukken. 
608 Soen, 328: “Op geen enkel tijdstip bevonden de belangengroepen zich op dezelfde golflengte zodat het 
pardon in 1570, 1572 en 1574 uiteindelijk menigmaal frustratie in plaats van pacificatie bracht.’ 
609 Rooze-Stouthamer, 135 “De papieren genade van Zijne Majesteit maakte weinig indruk tijdens de barre 
realiteit van de dagelijkse ellende.” 
610 Gascogne werd in 1654 met Guyenne verenigd en daardoor met Frankrijk. De regio bestaat uit de latere 
departementen  Landes-Pyrenées, Gers,  Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, en het Z. van Haute-Garonne. 
611 J. Fitz-James Stuart y Falcó duque de Berwick y Alba, ed., Epistolario del III duque de Alba, Don Fernando 
Álvarez de Toledo (1536-1581) (Madrid 1952) III, 269. Zie ook: Rooze-Stouthamer, De opmaat, 150, met verw. 
Alva aan Filips II: de ziekte is alle bij het garnizoen gevoegde 1100 soldaten van Medina Celi fataal geworden. 
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landvoogd weten. Zijn trouw aan de landvoogd en zijn dienstwilligheid staan voorop, maar 

een onmogelijke missie kan hij als raad des konings niet voor zijn verantwoording nemen. 

Alva accepteert Philiberts negatieve advies. Mondragón moet dus zijn hoop op aanvulling 

van de sterkte laten varen. Na het vertrek van Alva en de komst van Requeséns doen zich 

geen nieuwe kansen meer voor. Niettemin heeft Philibert een alternatief gezocht toen de 

pogingen mislukt waren om Veere en Vlissingen naar de kant van de centrale regering over 

te halen teneinde het isolement van Middelburg te doorbreken. In februari 1574 wordt in 

Zierikzee een koerier aangehouden met in zijn tas een door Philibert van Serooskerke 

ondertekende brief, anoniem geadresseerd. Bij wie de onderschepte brief bezorgd had 

moeten worden, heeft de koerier ondanks een scherp verhoor niet bekend. De inhoud  van 

de brief is echter duidelijk genoeg: een plan om de stad Veere te bewegen zich aan de 

Spaanse krijgsmacht over te geven. De koerierstas bevat nóg een brief over hetzelfde 

onderwerp, ondertekend door Willem van Cats. Deze miskende edele is vrijwel de enige van 

zijn stand die de zijde van Oranje gekozen heeft.612 Cats is een verwant zowel van Willem 

Bloys van Treslong als van Bruninck van Wijngaerden, heeft overal goede contacten en zet 

zich in voor verzoening, vrede en veiligheid.613 In een gezamenlijke brief van magistraat, 

gouverneur en baljuw van Zierikzee (de gezamenlijkheid onderstreept het algemene belang 

ervan) vragen zij de prins van Oranje om advies hoe met de aangehouden koerier te 

handelen. De datum van de brief is opmerkelijk, 9 februari 1574.614 Later zal blijken dat op 

die dag een gebeurtenis van historisch belang heeft plaatsgehad, die alle Spaansgezinde 

pogingen om Walcheren weer tot Kerk en koning te bekeren illusoir maakt. 

    

De herhaalde belegeringen van Middelburg door de Oranjetroepen eisen hun tol. In totaal 

sneuvelen of verhongeren tijdens de eigenlijke belegering ca. 500 Spaanse soldaten, 

ongeveer de helft van het garnizoen. Welgeteld 1566 Middelburgers komen om. Onder de 

slachtoffers van de uithongering en de besmettelijke ziekten is ook bisschop Nicolas de 

Castro. Gesterkt door de sacramenten der zieken is hij op 16 mei 1573 overleden in zijn Abdij, 

zeventig jaar oud, door dehydratie vermoedelijk als gevolg van dysenterie. Zijn 

persoonlijkheid had een opmerkenswaarde verandering ondergaan in de nasleep van de 

Middelburgse troebelen van 1566 en tijdens de nieuwe vervolgingen onder Alva. Hij bleef 

zijn herderlijke taken toegewijd, maar – geplaagd door competentiegeschillen met de 

Utrechtse domproost en wellicht ook door zijn geweten –  heeft hij in de laatste jaren van 

zijn leven alle pauselijke instructies naast zich neergelegd. Tijdens de Spaanse bezetting van 

Middelburg zijn er geen noemenswaardige door De Castro geïnstigeerde vervolgingen meer. 

Hij zou de ‘bisschoppelijke inquisitie’ verzaakt hebben, is het latere oordeel over zijn 

 
612 Voorzover kon worden nagegaan is de enige andere Zeeuwse edele die in dit stadium voor Oranje koos: 
Witte van Haemstede V, overigens nauw verwant aan het geslacht Cats. 
613 Na de Satisfactie van Goes 1577 zal Cats door Oranje belast worden met de bewaring van relieken en 
kerkschatten in de stad, ter bescherming tegen de ‘roof- en vernielzucht der gereformeerden’. In 1586 zal Cats 
een belangrijke plaats innemen in het gezin van Philiberts weduwe en kinderen, zie Epiloog bij deze studie. 
614 Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.4786, Magistraat, gouverneur en 
baljuw van Zierikzee aan Oranje, Zierikzee 9 februari 1573 [waarschijnlijk gedateerd in Paasjaarstijl en dan dus 
naar nieuwe tijdrekening 1574]. Bron: Koninklijk Huisarchief Den Haag, A 11/XIV E/43, origineel. 
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functioneren.615 Het einde van het beleg maakte de bisschop dus niet mee, want dit zal nog 

negen maanden duren. Op 9 februari 1574 vraagt Mondragón om onderhandelingen met de 

belegeraars. Na twee dagen pourparlers is er een concept-verdrag van overgave. De kolonel 

bedingt een week bedenktijd, waarna hij in de namiddag van 18 februari de verdediging van 

Middelburg opgeeft. Hij krijgt een vrijgeleide voor zichzelf en zijn manschappen met al hun 

wapens en uitrustingsstukken. Ze vertrekken naar Zuid-Beveland.616 Rooms-katholiek 

gebleven Middelburgse notabelen volgen in het Spaanse voetspoor, naar Goes of naar 

Brabant. Oranje legt de stad Middelburg een afkoopsom van plundering en brandschatting 

op ten bedrage van f 300.000 (+ € 18.000.000), maar scheldt een bedrag van f 200.000 

goedgunstig vrij na zijn intocht 24 februari. Veere en Vlissingen krijgen als beloning voor hun 

hulp bij de verovering een aantal privileges die eerst aan Middelburg waren.617 Het 

Middelburgse hoofdkantoor van de rentmeester-generaal wordt gesloten.  Ten blijke van 

Oranje’s erkentelijkheid voor de spontane overgang van Veere en Vlissingen in 1572, wordt 

het rechtsgebied ten plattelande verdeeld over deze twee steden, met uitzondering van 

Domburg en Westkapelle die hun gebied behouden.618 Dit is opmerkenswaard, omdat 

laatstgenoemde ambachtsheerlijkheden in leenrecht gehouden werden door koning Filips II 

persoonlijk. De landsheer had in 1564 het oude feodale beginsel nulle terre sans seigneur 

geïmplementeerd door Domburg en Westkapelle voor eigen rekening aan te kopen uit de 

desolate boedel van wijlen Maximilaen van Bourgondië. Philibert was toen – nog voor zijn 

formele aanstelling als rentmeester-generaal – benoemd tot beheerder van ‘s konings eigen 

goed op het eiland. Daaraan is nu dus door naasting  een einde gekomen. Philibert van 

Serooskerke heeft sindsdien geen ambtelijke bemoeienis meer met het Staats geworden 

eiland. Ook privé is Philiberts rol op Walcheren uitgespeeld. De Staten hebben zijn 

bezittingen in beslag genomen en gesequestreerd. Het strategisch gelegen slot Popkensburg 

vervalt aan de stad Middelburg. Het dorp Serooskerke moet het stellen zonder heer.619 

 

 

 

 
615 A. van der Lem,  De Opstand in de Nederlanden (1555-1648) in: www.dutchrevolt.leiden.edu, 2.4 
(geraadpleegd januari/maart 2021.) 
616 Een maand later wordt Mondragón opgeroepen voor de campagne aan de Maas onder bevel van Sancho 
d’Avila, commandant van de lijfwacht van de hertog van Alva. Een aan Mondragón toegevoegd Waals regiment 
van 1100 man onderscheidt zich in de Slag op de Mookerhei, 14 april 1574, waarbij Hendrik en Lodewijk van 
Nassau sneuvelen, (laatstgenoemde in feite op de vlucht doodgeslagen door ‘boeren’). Mondragón wordt na 
deze overwinning weer overgeplaatst naar zijn commando in Zeeland en het westen van Brabant. 
617 Swart, Willem van Oranje, 65. 
618 Tegenwoordige Staat, IX, 95-96. Nieuwe administratieve verdeling 1574, waarbij de rentmeester-generaal 
geheel Walcheren werd ontnomen. Ter beloning van Veere en Vlissingen voor hun spontane overgang in 1572, 
werd het rechtsgebied verdeeld over deze twee steden en Middelburg. Het 18e_eeuwse standaardwerk over 
de bevrijding of val van de Zeeuwse hoofdstad is A. ‘s Gravezande, Tweede Eeuw-Gedachtenis Der 
Middelburgsche Vryheid, Zoo in Den Godsdienst als Burgerstaat of Historische Aaneenschakeling van 
Gebeurtenisse der Stad Middelburg in Zeeland ten tyde der Nederlandsche Beroerten (Middelburg 1774). 
619 Rond 1603 zal de heerlijkheid Serooskerke gerestitueerd worden aan Philiberts erven. Zijn posthume neef-
oomzegger Philibert jr. (1602-1661) ligt er begraven naast eerste echtgenote Magdalena van Swieten, in de 
Johanniskerk. 
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X 

DE OVERTOCHT 

 

 

Het jaar 1575 is begonnen zonder grote militaire acties. Beide partijen hebben te kampen 

met de nervus rerum, de financiën. Er worden vredesonderhandelingen gevoerd in Breda, 

op aandrang van de Zuidelijke gewesten. Holland en Zeeland willen verzekerd zijn tegen een 

eventuele verdragsbreuk door de Spaans vijand. Immers hæreticis non est servanda fides is 

de laat-middeleeuwse opvatting die zij de Spanjaarden toedichten: tegenover ketters 

behoeft men zijn woord niet te houden.620 De Spaanse koning wil inderdaad van geen 

concessies weten op het gebied van de uitsluiting van alle ketterse geloofsopvattingen in het 

bestuur. Holland en Zeeland willen daaraan niet tegemoetkomen, dus weigeren de door  de 

koning als eis gestelde handhaving van het rooms-katholicisme als enige erkende godsdienst. 

Landvoogd Requeséns had een algemene amnestie in het vooruitzicht gesteld ten gunste 

van de vervolgde gereformeerden, maar hij wordt niet vertrouwd. De amnestie mag niet 

gelden voor Oranje, zou Requeséns als geheime instructie gekregen hebben van Filips II.  De 

vredesonderhandelingen mislukken, de twee partijen staan weer nagenoeg onverzoenbaar 

tegenover elkaar.621 De vijandelijkheden worden in de zomer van 1575 hervat.  

 

‘Onze aanpak van het probleem Zierikzee heeft gefaald en de Prins probeert nu Goes te 

winnen en bijgevolg alles wat ons nog rest in Zeeland’ schrijft rekenmeester Viron aan 

Granvelle.622 De gewezen secretaris en nog steeds vertrouweling van de kardinaal heeft 

gelijk. Er zal dus iets ondernomen moeten worden. Vriend en vijand is het duidelijk dat een 

eventuele opmars van het Oranjeleger zou kunnen doorstoten óf kunnen vastlopen in het 

natte grensgebied van Holland, Brabant en Zeeland. Het is Requeséns er daarom veel aan 

gelegen zoveel mogelijk steunpunten in deze streek te verwerven. Deze zouden dan als 

bruggehoofd kunnen dienen voor een mogelijke uitval naar het noorden, maar ook als 

bescherming tegen een invasie door de opstandelingen.623 Als het zou lukken Zierikzee in te 

nemen, zou hij met het havenhoofd in bezit en de nodige geldmiddelen een offensief naar 

Holland kunnen doorzetten.624 Ook kolonel de Mondragón ziet dit blijkbaar in. Hij raadpleegt 

burggraaf Philibert van Serooskerke over de geografische gesteldheid van de eilanden 

Beoosten Schelde en de maritieme situatie, met name de getijden van de zeearmen.625 

 
620 Swart, Willem van Oranje, 91. [Het citaat is een canoniek rechtsbeginsel hetwelk de vorst een expliciete 
licentie verschaft aan ketters gedane beloften niet na te komen noch zich te behoeven houden aan met ketters 
gemaakte afspraken ondanks het bij hun gewekte vertrouwen, derogerend aan het civielrechtelijke beginsel 
pacta sunt servanda.]  
621 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 258. 
622 Viron aan Granvelle; Bor, VIII, fol.124; GACH Cph II, 373ev; Strada I, 4451. [Strada verwart Philibert van 
Serooskerke met zijn vader Jeronimus.] 
623 G. Janssens, 258, met in n.1 verw. naar Lovett, The governorship of Luis de Requesens, 197. 
624 Ibid., 262, met verw .in n.16 o.m. naar J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog (Brussel-Amsterdam 1963-1964) 
88. 
625 BWN, 248. ‘(Philebert […] van Serooskerke […] was de hoofdbeleider van den overtogt van Mondragon op 
Duiveland.’  
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Voorzien van die gegevens, weet Mondragón landvoogd Requeséns te interesseren voor een 

nieuw uitvoeringsplan van diens stategische overdenkingen. Na de verjaging van de Geuzen 

uit het westelijke deel van Tholen in 1573 leek het of Duiveland voor het grijpen lag.626 Maar 

dit was toch gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met de vloot is het in ieder geval niet gelukt. 

De tijd dringt, er moét actie ondernomen worden. Middelburg is al voor het regime verloren 

gegaan. Heel Walcheren is inmiddels van de rebellen. Het gaat niet alleen om het dreigende 

territoriumverlies, hoe belangrijk dit aspect ook moge zijn, maar vooral om het beheersen 

van de vaarweg op Antwerpen. Requeséns neemt het voorstel in beraad. Hij gaat niet over 

een nacht ijs en heeft nieuw advies nodig. Daarom ontbiedt hij Philibert van Serooskerke 

voor de tweede keer naar Brussel, samen met diens zwager Bruninck van Wijngaerden, de 

door Oranje afgezette rentmeester-generaal Beoosten Schelde die naar Bergen op Zoom 

gevlucht is. Bruninck was zijn carrière begonnen als rentmeester van Schouwen en kent het 

eiland als geen ander. De loyale Zeeuwse rentmeesters-generaal moeten nadere inlichtingen 

verschaffen over de kansen van Mondragóns aanvalsplan. Zij wijzen de landvoogd op de 

mogelijkheid om vanaf Sint-Philipsland —  toen nog onbedijkt — bij laag tij over te steken 

naar Duiveland, en dan door naar Schouwen. Zodra het leger zich daar meester gemaakt 

heeft van het platteland, zal Zierikzee wel volgen, stellen Bruninck en Philibert. Mits de 

Spanjaarden zich niet aan plundering schuldig maken, zeggen ze er uitdrukkelijk bij. De 

Catalaan Loys de Requeséns y Zúñiga weet waarover ze het hebben. Aangezien de landvoogd 

toch nog twijfelt, verwijst het tweetal naar het eerdere advies van ein Dritte im Bunde: hun 

beider achterneef en mede-Schouwenaar Adolf van Haemstede. Deze is intussen bevorderd 

tot admiraal in koninklijke dienst, maar zucht nu in krijgsgevangenschap. Fort Rammekens 

bij Vlissingen is zijn kerker.627 De admiraal, die het kan weten – ooit was hij baljuw van 

Duiveland – had eerder verklaard dat de eilandbevolking in haar hart koningsgezind is. Ook 

de stadsbestuurders en ambachtsheren op Schouwen hadden zich – op enkele recalcitrants 

na – in het verleden steeds ‘troue Albanisten’ betoond.628 Temeer is zeker dat zij Alva’s 

opvolger hun vertrouwen zullen schenken, betogen Philibert van Serooskerke en Bruninck 

van Wijngaerden. Zijne Excellentie staat immers bekend als een gematigder regent dan haar 

 
626 Volgens G. Janssens in: [Nieuw] AGN 4 (1997) 230 lag na de bezetting van het westelijke deel van Tholen, 
het eiland “Duiveland voor het grijpen”. Swart bekritiseert deze opvatting met de woorden: “alsof hierna nog 
niet een van de moeilijkste en roemruchtigste krijgsverrichtingen van de Tachtigjarige Oorlog moest worden 
uitgevoerd: het nachtelijk waden door de wateren van de Zijpe”, recensieartikel K.W. Swart, ‘Een nieuw 
“wetenschappelijk standaardwerk” over de geschiedenis van de Nederlanden in de vroeg-moderne periode’  
BMGN – Low Countries Historical Review  95 (1980) 129. 
627 J.W. te Water, Verbond,  196, met verw. naar o.a. Hooft, Historiën [..] 417. Haemstede was na zijn nederlaag 
bij Reimerswaal ontkomen naar de regeringsgezinde stad Amsterdam. Na terugkeer in Bergen op Zoom had hij 
een nieuwe Spaanse vloot uitgerust te Antwerpen. Zijn schepen werden op 30 mei 1574 bij Lillo en 
Liefkenshoek buitgemaakt door de Zeeuwse marine onder bevel van Louis de Boisot. Haemstede werd 
gevangen genomen en opgesloten in Fort Rammekens, kort tevoren veroverd door de Geuzen. Requeséns 
verdenkt hem [ten onrechte] van verraad.  
628 Notulen Raad Zierikzee 31.7 en 4.8.1572, geciteerd Tegenwoordige Staat, IX, 313. In 1572 beraamden 
Vlissingen en Veere, intussen Staats geworden, Zierikzee aan hun zijde te brengen. De stad werd bedreigd en 
aangevallen. Zierikzee werd vervolgens door haar zustersteden tot overgave gedwongen onder bedreiging met 
geweldadige inname. ‘Des niettemin beslooten de Regeerders en voornaamsten uit de Poorteren […] den 
Kooning  Goed en Getrou te blyven’. 
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hardvochtige voorganger. Van de nieuwe landvoogd wordt met recht barmhartigheid 

verwacht! Zierikzee zal zich dus volgaarne overgeven.629 De heren hebben hier wel een punt, 

dus Requeséns keurt het plan goed. Wellicht ten overvloede herinnert Philibert hem beleefd 

en aan de eerder gestelde voorwaarde. Op aandringen van Philibert en zijn zwager belooft 

de landvoogd dat de regeringstroepen hun geliefde eilanden Schouwen en Duiveland niet 

zullen plunderen en de inwoners niet zullen mishandelen.630 Met het oog op de grote 

werklast die de voorbereiding van dit plan zal vergen, wordt Philibert ontheven van zijn taak 

als superintendent van Bergen op Zoom. Ruim vier jaar heeft hij die functie vervuld, in eer 

en deugd, naar plicht en geweten. Niet alleen de goede administratie, de verantwoorde 

rechtspleging en de eenheid van geloof heeft hij bevorderd voor zijn vorst, maar ook de 

beveiliging van het markiezaat tegen de geuzen als nieuwe en de stormvloeden als oude 

vijand. Philibert wordt in Bergen op Zoom opgevolgd door drossaard Simon van de Werve, 

een verre verwant, die al vóór de confiscatie van het markiezaat aldaar in diverse ambtelijke 

functies diende. Wellicht een tegemoetkoming van regeringswege aan het stadspatriciaat. 

Het is immers niet denkbeeldig dat de magistraten het terugtreden van Philibert als een 

verademing ervaren.631 Wel blijft hij nog aan in zijn militaire functie van gouverneur. 

 

Samen met zijn broers had Philibert dus bij de landvoogd vertrouwen gewekt in de kans van 

slagen van het gewaagde voorstel tot herovering van Duiveland en Schouwen. Het in 

Philibert gestelde vertrouwen verplicht deze tot gewetensvolle waarmaking van het 

beloofde resultaat, secundum fidem et religionem. Alle betrokkenen zijn zich bewust van het 

risico van de campagne, maar Requeséns bevestigt zijn fiducie in Philiberts advies. De 

landvoogd beschouwt het als blijk van de onverminderde aanhankelijkheid der Zeeuwen. In 

geheim overleg met de legerleiding wordt nu een operationeel plan ontworpen voor massale 

troepenverplaatsingen naar Zeeland. De druk op Holland zal iets verlicht moeten worden, 

maar een herovering van de eilanden Beoosten Schelde is dat risico wel waard. Gelderland 

is nu stevig in Spaanse handen, daar kunnen wij met minder troepen toe. Ook aan het oosten 

van Brabant zullen troepen onttrokken worden; dat loopt geen gevaar. Naar aanleiding van 

dit overleg rapporteert Requeséns aan zijn koning dat in september 1575 een goed 

voorbereide campagne zal beginnen. Kolonel de Mondragón zal het bevel voeren, met 

burggraaf Philibert van Serooskerke als adviseur.632 Maritieme ondersteuning zal verleend 

worden door de koningstrouwe vice-admiraal Adriaen Jacob Joosz, een voorganger van 

 
629 Swart, Willem van Oranje, 99: Ondanks de bezetting van Zierikzee door de rebellen, zit het stadsbestuur 
Oranje nog steeds dwars. Wegens de oppositie van Zierikzee werd de prins in deze provincie niet als Hoge 
Overheid erkend. De tussen Holland en Zeeland op 4 juni 1575 gesloten Unie had dus weinig te betekenen. 
630 Domproost Morillon bisschop van Doornik aan Granvelle, Bibl. Besançon, Corr. Granvelle, 404. 
631 Van Ham, Macht en gezag, 146-147, n.210; Kleyntjes en Slootmans, Hervorming, 58-61 en Bijl. B.LXXXIII; 
SA Bergen op Zoom, 29, fol 91-99, tekst benoemingsbesluit 27 juni / res. 6 juli-2 aug. 1575. Onder de nieuwe 
superintendent, die zij pas trouw zullen zweren wanneer aan hun verzoek voldaan zal zijn, is de eerste daad 
van de stadsbestuurders een rekest aan Requeséns tot kwijtschelding van de door Philibert van Serooskerke 
aan hun opgelegde financiële lasten ter betaling van onderhoudskosten van het garnizoen, 5 juli / reg. 2 aug. 
1575, geciteerd Kleyntjes en Slootmans, 87-88.  
632 J.B. Blaes, ed., ‘Mémoires anonymes sur les Troubles des Pays-Bas 1565-1580’, in : XVIe Siècle - Collection 
de Mémoires de l’Histoire de Belgique (Brussel-Den Haag 1859) 176.  
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Philibert in het Middelburgse stadsbestuur. Over eerstgenoemde schrijft Requeséns in 

lovende bewoordingen aan Filips II: ‘de vice-admiraal, degene die burgemeester was van 

Middelburg, en de beste zeeman en de meest katholieke en de meest betrouwbare die er 

hier nog is.’633 Op 21 september bericht de landvoogd zijn vorst dat hij Duiveland gaat 

bezetten.634 Mondragón krijgt orders vervolgens Schouwen en de stad Zierikzee te 

heroveren overeenkomstig het plan, om zodoende de eilanden in het Oosten en het Westen 

van Zeeland van elkaar te scheiden.635 Er moet een wig gedreven worden in het rottende 

hout. Holland was ook al militair in tweeën geknipt ter uitvoering van deze briljante Spaanse 

strategie, en met succes.636 Nu moet Zeeland dus worden gesplitst, en als dat lukt hebben 

wij binnenkort ook de Hollandse eilanden in de klem: Goedereede, Flakkee, Beijerland, 

Putte, en Voorne met Brielle, schrijft rekenmeester Viron aan Granvelle.637 Dit stadje aan de 

monding van de Maas is strategisch belangrijk, maar bovenal moet de vernedering van 1 

april 1572 gewroken worden, weet Mondragón. Daarna zal de Opstand de genadeslag 

worden toegediend, si Dios quiere. De orders worden strikt geheim gehouden.638 

 

 

Over de Zijpe 

Ter veiligstelling van de aanvalsroute wordt op last van Requeséns het stadje Klundert aan 

het Hollands Diep bezet, evenals het iets westelijker gelegen dorp Fijnaart.639 De laatste 

week van September 1575 is het zover. In een geforceerde mars door het markiezaat en het 

eiland Tholen heeft Mondragón het schiereiland Sint Philipsland bereikt, aan het hoofd van 

een colonne van 1500 Spaanse infanteristen, aangevuld met Duitse eenheden en een Waals 

regiment, in totaal zo’n 4500 man.640 Zijn aanvalsleger bestaat grotendeels uit geharde 

 
633 ‘el vizalmirante, que es el que era burgomestre de Medialburgo, y el mejor marinero y el mas catolico y de 
mas confianza que agora a qui ay.’ Requeséns aan Filips II, gecit. GACH Cph III, 374.  
634 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, met verw, naar Luis de Requesens aan Filips II, 21-9-1575; GACH Cph 
III, 366. 
635 In hedendaagse optiek N. en Z., vgl. Benoorden- en Bezuidenhout, Noordeinde, Westeinde in Den Haag,  
Oostdorperweg Wassenaar. 
636 Maître des Comptes Viron aan kardinaal Granvelle, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te 
Utrecht, 16 (1860) 21. [Hollands Noorderkwartier met Enkhuizen had zich mei 1572 voor de prins verklaard. 
Verovering Naarden (najaar 1572) door don Fadrique had veiligstelling ten doel van Amsterdam, de enige grote 
Hollandse stad die regeringsgezind was gebleven. Vervolgens werd Haarlem ingenomen, juli 1573, na zeven 
maanden beleg. Via de later aldus genoemde Spanjaardslaan in Heemstede stoot don Fabrique door tot 
Zandvoort teneinde Hollands Noorderkwartier te scheiden van het eveneens grotendeels Staats geworden 
Zuiderkwartier van  Noord-Holland.] 
637 Ibid. 
638 GACH Cph IV, 543-658,  App.C. ‘Siège et prise de Ziericksee / Corresp. avec le colonel de Mondragon’. 
639 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 258, stelt dat Requeséns deze plaatsen laat bezetten ‘niet wetende 
of het de rebellen alleen om de riviermondingen ging of ook een inval in Brabant’ voorbereidden.   
640 Mendoza: 1500 man van elke natie, P. Loumier, Nouv.Traduct. Commentaires, Vol 17 (1575) 332, Coll. 
mémoires historiques de Belgique. [Als dit betekent: Spanjaarden, Duitsers, Walen ieder 1500, dan zou de totale 
aan dit offensief deelnemende Spaanse troepenmacht een sterkte van 4500 hebben geteld.] J. Brouwer, 
Kronieken van Spaansche Soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog (Zutphen 1933) 238ev vermeldt 
een veel grotere totale sterkte van 6000 à 7000, waarvan 3000 Spanjaarden, de rest Duitsers en Walen, t.w. 
vier compagnieën (sic) ruiters en enkele eenheden sappeurs. [De telling door Brouwer gaat in vergelijking met 
die van Mendoza uit van het dubbele aantal Spanjaarden. Misschien heeft Mendoza de uit Gelderland en 
Holland teruggetrokken eenheden niet meegeteld, maar zich beperkt tot de uit Brabant via Tholen 
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veteranen van de strijd in Gelderland en Holland. Bovendien deed een aantal Spaanse 

vendels unieke gevechtservaring op tijdens de campagne op Zuid-Beveland. Ze beschikken 

dus over optimale stootkracht in het moeilijk begaanbare gebied tussen land en water. In 

juni 1575 hadden Mondragón’s Spaanse en Waalse eenheden het Eiland van Ruigenhil ofwel 

de Brabantse Noordwesthoek al veroverd met een spectaculaire invasie. Halfnaakt waadden 

zij toen door het water en verrasten de Geuzenbezetting volkomen.641 Vooral de nu uit 

Gelderland en Holland aangekomen manschappen hebben een lang traject afgelegd, met 

volle bepakking. Het kost twee dagen om hen op kracht te laten komen.642 Het is verzamelen 

geblazen, en daarna rust. Naar het schijnt is de landvoogd zelf komen kijken, omdat hij het 

komende evenement niet missen wil. Als dat waar is, moet Requeséns zich incognito hebben 

opgesteld tussen de rietkragen of de schietwilgen.643 Kolonel de Mondragón laat verifiëren 

waar het beloofde doorwaadbare wad ligt. Een sergeant wordt op verkenning gestuurd met 

twaalf soldaten en drie gidsen: een Staatse deserteur uit Zierikzee, een boer uit Tholen en 

de bediende van Philibert van Serooskerke.644 Dit zijn de personen van wie verwacht mag 

worden dat ze meer dan wie ook bekend zijn met het bestaan van het wad’.645 Rond 

middernacht 28 op 29 september 1575, bij laag tij, zijn de slikken drooggevallen. Dan gebeurt 

wat niemand had gedacht en nog nooit is vertoond noch ooit zal worden herhaald: Het 

 
overgekomen troepen van Mondragón.] Totale krijgsmacht Requeséns ruim 39.000 man, plus ‘de soldaten aan 
de grenzen en de benden van de Ordonnantiën’, Requeséns aan Filips II, Mons [= Bergen Henegouwen, maar 
vermoedelijk onjuist en door een archivaris verward met Bergen-op-Zoom, Frans: Berghes] 21 september 1575, 
GACH Cph III, 245, no. 1510.                                           
641 Van Ham, ‘De Noordwesthoek’, 113.  

642 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 259: ‘Om Duiveland op de meest gunstige manier te kunnen bereiken 
leek het verlaten eiland St. Philipsland een goed uitgangspunt te zijn. Daarom werd beslist er alvast 600 
infanteristen te stationeren.’, met verw. naar brief Requeséns aan Juan de Zúñiga 25-9-1575. [Juan de Zúñiga, 
broer van de landvoogd, is Spaans ambassadeur te Rome. Gezien de primaire bron kan aan het 
waarheidsgehalte van Requesén’s mededeling niet getwijfeld worden. Het is echter niet duidelijk of deze 
voorhoede van 600 man numeriek bij de door Mendoza en Brouwer gespecificeerde sterkte geteld dient te 
worden, dan wel daarop in mindering komt. ] 
643 O.J.B. von Corvin-Wiersbitsky (vert. M.H.Binger), De Tachtigjarige Oorlog der Nederlanders tegen de 
Spaansche Overheersching (Amsterdam 1849) II, ‘Krijgsverrichtingen in Zeeland’, 517: Requeséns vond de 
overtocht zodanig belangrijk, dat hij is meegekomen naar St.Philipsland om de troepen bemoedigend toe te 
spreken; J. Krabbendam Rzn, Olivier van Noort, Historisch-Romantische Schetsen te Land en ter Zee (Amsterdam 
1843) 9, situeert het verblijf van de landvoogd op Tholen; Mendoza vermeldt wel bij andere gelegenheden de 
aanwezigheid van de Comendador Mayor, d.w.z. Requeséns [voorheen ‘comendador mayor de Castilla’, 
blijkbaar een hoger aangeslagen rang dan landvoogd in de Nederlanden]; Andreas Wydts, Stadtsdrucker [..] in 
Sint Antonius, Chronyke van Vlaenderen […] Onder de regeringe van PHILIPS den II. van Oostenrijk, (Brugge 
1736) 349 “Requesens met eenen Priester bleven op den Oever, hun aenmoedigende, en Godt om sterkte 
aenroepende, die hier hun Wapens moeste besonderlijk Zegenen en Bewijden teghen soo veel Gewelt.”; 
Strada, De Bello Belgico (uitg. 1651) kopergravure z.n, z.j., ‘Transmissio Zelandici maris Requensenio 
Gubernatore’, ZA, 296, 58 en:  ZA, 296, 61, detail, ‘Zegening der wapenen’, gewassen O.I. inkt en sepia [door 
J.W. Kaiser] z.j. 
644 ‘Le valet du sieur de Serooskercke’ is Loumier’s vertaling van Mendoza’s ‘el criado de Monsieur de 
Serosquerque’, Mendoza, o.c. II, 332. De oudste tekst is in de uitgave door Pedro Madrigal (Madrid 1592) III, 
282. Mededeling gebaseerd op brief Requeséns aan Filips II, GACH Cph III, no.1517: [vert.] ‘verkenningen, 
waaronder een onder leiding van een dienaar van Philibert van Serooskerke, afkomstig van Zierikzee, en een 
Thoolse boer, leverden het bewijs op dat ter plaatse voor de dijk een schor lag, Rumoirt geheten”.  
645 ‘El vado’ met betekenis doorwaadbare plaats, wed, voorde. Loumier plaatst bij deze mededeling de 
verklarende voetnoot [vert.]: ‘Philibert van Serooskercke, raadsman van den koning, ontvanger-generaal van 
Zeeland, en superintendant van de stad en het markiezaat van Berg-op-Zoom’. Motley: ‘some traitors’.... 
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trompetsignaal 'voorwaarts mars' schettert aan de oever van de Zijpe, bij volle maan. Arriba! 

Hoog wordt de crucifix geheven, zwaaiend met de wijkwast bezweren de aalmoezeniers het 

wijkende water.646 Onder de strijdkreet Santiago! España! gaan de infanteristen de blubber 

in. Jesús, María, José worden aangeroepen, maar een kruis slaan is moeilijk met een musket 

boven je hoofd, terwijl je ook je kruit moet drooghouden. San Sebastián! Het lukt, want 

Philiberts waterschouten hadden dieptemetingen gedaan en kaarten laten tekenen waarop 

de ligging is aangegeven van de zandrug, tussen de slikken. Rumoirt zou de benaming zijn 

van dit wad, staat er bij geschreven.647 Als ganzen achter elkaar aan kunnen de soldaten 

vooruit komen, glibberend naar de overkant.648 Maar het zand wordt onderbroken door 

plotselinge diepten. Gelukkig zijn de getijdestromen in kaart gebracht. De gevaarlijkste 

geulen staan geschetst in rood. De mannen vatten moed. De aanroeping van hun dierbaarste 

heiligen is niet vergeefs geweest! De hemel splijt plotseling open, kometen en nachtelijke 

zonnen verschijnen aan het firmament. In het schijnsel ervan lukt het de minst gevaarlijke 

route te vinden. De wind is gaan liggen.649 Elk vendel heeft een gids toegewezen gekregen, 

‘catholijcke palingstroopers uit Philipsland’ die door geheimagenten zijn gecontracteerd. 

Hun judasloon houden deze fuikenlichters tegoed tot de overkant bereikt zal zijn.650 Naar 

adem happend waden de Spaanse infanteristen door de Zijpe. Gelukkig de kurassier die zich 

tijdig van zijn ijzeren bescherming heeft ontdaan! Sommigen gaan toch kopje-onder in het 

koude water en verdrinken. Een peloton wordt het te machtig, de mannen keren om, 

verdwalen en worden door het opkomende water verzwolgen. Anderen sneuvelen door 

onverwachte beschietingen: de Spaanse troepenbewegingen naar de oostpunt van Sint 

Philipsland waren de de rebellenvloot niet ontgaan. Een 12-tal oorlogsschepen voer in deze 

wateren en probeert nu de oversteek te verhinderen. Ook vanaf inderhaast gevorderde 

platboomdschuiten slaan de wakker geworden matrozen op de Spanjolen in, met stokken, 

 
646 Deze scène is weergegeven in een groot aantal  17e-eeuwse Italiaanse en Nederlandse afbeeldingen alsook  
in Duitse 19e-eeuwse, o.a. in ZA, 296, Zeelandia Illustrata, III, 1, Cat. Unger, 1.1., Historische gebeurtenissen, 
nrs. 57-63, welke alle lijken terug te gaan op de 17e-eeuwse kopergravure (ZA, 296, 57) z.n., z.j., 26,3 x 33cm, 
Admirable pasage de los Españoles a Celandia, met titel en verklaring (in het Spaans) r.o. in cartouche, naar 
aanwijzingen door kapitein don Juan de Ledesma, [waarschijnlijk onjuist] vermeld als afkomstig uit een niet 
nader geïdentificeerd werk van Strada.  
647 ‘Rumoer’ in brief  Requeséns aan Filips II, Tholen 15 oktober 1575, CACH Cph III, 373. 
648 Vereeuwigd o.a. door C. Decker, ‘Toght der Spanjaarden door ’t Water naa Duyvelandt en Schouwen’, 
kopergravure, in: J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Sedert den aanvang van die 
Republyk tot op den Vrede van Utrecht […] (Amsterdam 1730), I, plaat 29. 
649 Antonio Carnero, Historia de las Guerras civiles que ha avido en los Estados de Flandes desdel año 1559 
hasta el de 1609 y las causas de la rebelión de dichos estados (Brussel 1625), fragmenten geciteerd in: J. 
Brouwer, o.c. 240-250; G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’ 261 verwijst in n.15 naar [auteur onbekend] 
Discours des merveilleuses apparitions, et notables presages veu en l’air aux paysbas la nuict de Saint Michiel 
de huict heures iusqes à deux heures en l’an 1575, AGS, E, leg. No. 1516, fo. 171, ‘Verslag Requeséns aan Filips 
II’, GACH Cph III, 375-377 (15-10-1575); Idem, met verw. naar Relación de que a succedido en la entrada que 
hizó la gente que el Excelentísimo Señor Comendador de Castilla embió a occupar las islas de Duyvelant y 
Schouwen; Idem met verw. A. Carnero, 81-83.   
650 Vervolg Mendoza, o.c., 17, 332, noot [vert.]: “Volgens anonieme aantekeningen hebben ‘de Seroeskercke’ 
en de burgemeester van Middelburg Simon Cost persoonlijk de Spaanse troepen gegidst”. [Gezien Philiberts 
kennis van de streek, opgedaan tijdens inspecties te paard in zijn jeugdjaren, is dit niet onaannemelijk. De 
valkenjacht op de ‘duiven van Duiveland, bij zonsopgang over de Zijpe’, was een geliefd vermaak van jonge 
edellieden. Zie echter voor etymologie van de naam van het eiland: Bijlage 3 (20) ‘Duiveland’]. 
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knuppels, harpoenen en pikhaken.651 Maar onversaagd waden de Spaanse mariniers avant 

la lettre naar de overkant, het eiland Duiveland. ‘Nog doornat en van koude trillende, knielen 

zij naar hunne gewoonte, en de heilige maagd en St. Jago van Compostela aangeroepen 

hebbende, nemen zij in stormloop en met gevelde spiesen den dijk.’652 Pas daarna kunnen 

de soldaten de ingevette leren zak met leeftocht openen, die zij aan een koord om de nek 

dragen. Beschuit zit erin en een homp kaas, genoeg voor twee dagen. Sommigen hebben 

nog wat water in de veldfles die aan hun koppel bevestigd is.653 De meeste eenheden 

verspreiden en zoeken tactische posities op, maar één Spaanse compagnie wordt 

onverwacht onder vuur genomen. Charles de Boisot, de Staatse gouverneur van Middelburg, 

had een week geleden op terugreis uit Brabant iets vernomen over het Spaanse plan.654 Een 

spion had in de kroeg een Waalse deserteur getracteerd en uitgehoord. Boisot is de 

overtocht van de Spaanse aanvallers dus vóór geweest en wacht ze op met tien vendels 

voetvolk, verschanst in een rondom geïmproviseerd fort aan de Duivelandse kant van de 

Zijpe. De Spaanse invallers winnen dit gevecht. Charles de Boisot sneuvelt, per ongeluk(?) in 

zijn rug geschoten door zijn eigen soldaten.655 De overlevende Staatse militairen van de 

forten zijn krijgsgevangen gemaakt. Enkele Waalse vendels aanvaarden het aanbod over te 

lopen. Hun commandanten stellen zich onder Spaans bevel. De krijgsgevangen Hollandse 

eenheden zijn dan al overzee afgevoerd, een onbekend lot tegemoet. Mondragón en zijn 

stafofficieren hebben op Sint Philipsland vastgesteld dat de overtocht gaat lukken, hopelijk 

zonder veel verliezen. Vergezeld van Philibert vertrekken zij nu naar de Noordkant van het 

eiland Tholen. Ook Requeséns wordt daarheen gereden in zijn karos, langs een omweg, om 

even bij te komen voordat hij terugreist naar Bergen op Zoom.656 Met een gerust hart kan 

 
651 J. van Lennep, Herinneringen, ‘Worstelstrijd met Spanje’ (Den Haag 1853) LI [hertaald]: ‘De Spanjaarden 
worden vanuit beide ingangen van de Zijpe belaagd door de Zeeuwse oorlogsvloot’. De oudste vermelding is in 
het ‘Journael van Splinter Helmich, soldaat en later hopman in het leger van de prins, 1575’ : ‘Den 29en 
Septembris, ‘smorgen voor dageraet, gingen die Spanjaerden door twater van Philipslant, tusschen onse 
oorlogsschepen ende quamen also over in Duvelant [...]’. Kron. Hist. Gen. Utr. XXXI, (1875) 18; Domproost 
Morillon aan Granvelle: ‘Vostre Illme Sgrie polrat [transcriptiefout, recte ‘podrat’?] cognoistre l’importance 
desdict lieux et isles par la carte, et doibt sçavoir que nostre infanterie est allée depuis Philippelant jusques en 
Duvelant par l’eau jusques à la ceinture, plusieurs en chemise nouée entre les jambes et plusieurs avec chausses 
de toille, si delibérément que le traict furieux des ennemiz ne les a sceu divertir de leur emprinse.’ in: Prévôt, 
ed., Morillon au Cardinal de Granvelle, Bibl. Besançon, I -III. fol 178,179. Lett.CII, 2.10.1575,V, 401,151.  
652 Corvin-Wiersbitsky, o.c., 520. 
653 J. Pot, Het beleg van Zierikzee, 4-5, met verw. Mendoça, Comentarios, 337-344 en Wagenaar, IV, 70-71;  
CACH Cph III, 383: de soldaten droegen bij de overtocht een zak met beschuit voor zes dagen, 2 pond buskruit,  
volle flessen aan de riem, lont, en een paar schoenen. 
654 In 1573 was Charles de Boisot door de prins benoemd tot gouverneur van Vlissingen, in 1574 van geheel 
Walcheren. Zijn tegenspeler Mondragón is dan gouverneur van Middelburg voor de Spaanse koning maar laat 
het eiland eind februari 1574 aan Oranje, onder beding van vrijgeleide voor de Spaanse aftocht. 
655 Volgens romantische 19e-eeuwse Nederlandse publicaties is het dodelijke schot geen ongeluk, maar 
moord. Om dit schandaal te ontzenuwen, wordt toegevoegd dat de schuldigen geen vaderlanders zijn, maar 
Schotten, Engelsen, of hooguit Walen. Vgs. domproost Morillon (bisschop van Doornik) is ‘Boisot dood 
gevonden in een van de forten op Duiveland, met op zijn lijk brieven van den prins en van zijnen broeder 
Admiraal [Louis] Boisot, inlichtingen bevattende’. Zie E. Poulet & Ch.Piot, eds., Correspondance du Cardinal de 
Granvelle, 1565-1586, […] III, (Brussel 1877) vert. 404. Zie ook vermelding ‘Boisot’ in Epiloog bij deze biografie. 
656 Anders: G. Janssens, ‘Brabant in het  Verweer’, 259: “De landvoogd reisde daarom naar Tholen om vanuit 
St. Annaland de verdere operatie te leiden”. [Requeséns heeft wel uitvoerig gerapporteerd aan Filips II, maar 
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de landvoogd de bevelvoering overlaten aan de officieren, gesterkt door zijn vertrouwen in 

Philiberts gewetensvolle plichtsbetrachting. Fides et religio, gecombineerd met Philiberts 

kennis van de plaatselijke omstandigheden, waarborgen het succes. Maar bovenal staat vast 

dat Gods hand geholpen heeft, schrijft Requeséns aan de koning.657 De vijand werd met 

blindheid geslagen. Deze had eerder een fort gebouwd op de schor Rumoer, maar het was 

onbemand gebleven. En als de zee sneller gestegen was, zou het hele leger verdronken zijn. 

Ik verzeker Uwe Majesteit dat zoiets als wat op deze dag gebeurd is nog nooit en te nimmer 

nergens en in geen vele jaren niet gezien is geweest.658  

 

 

Geslaagd  offensief 

In de late ochtend van 29 september ontvangt Mondragón bericht dat het offensief geslaagd 

is. Nu kan ook hij de oversteek wagen naar Duiveland, vanuit het haventje van Sint Annaland 

op Tholen. Ook hier is het bekend terrein voor Philibert. Zijn broer Jan is hun vader Jeronimus 

in 1571 opgevolgd als ambachtsheer, terwijl Philibert zelf heer geworden is van het 

aanpalende leengoed Stavenisse. Requeséns had ter voorbereiding van de invasie van 

Duiveland en Schouwen bolwerken laten maken op de dijken van Tholen, om de 

oorlogsschepen van de rebellen uit deze wateren te verdrijven. Zo had hij een vloot galeien 

en ook kleinere schepen uit Brabant tot voor Sint Annaland gekregen. Maar Mondragón’s 

vlaggeschip, een galei, heeft een zodanige diepgang dat het vóór de schorren ten anker moet 

gaan om de passagiers aan boord te nemen. De amfibische commandant wordt vergezeld 

door zijn bataljonsstaf. Ook Philibert van Serooskerke zal met hem meevaren. Hij is present 

als militair, gouverneur van Bergen op Zoom, zoals nadrukkelijk vermeld wordt in de Spaanse 

rapporten.659 Naar het voorbeeld van Juan Osorio de Ulloa ontkleden de heren zich zomaar 

waar Requeséns bij staat, om naar het schip te waden.660 Halfnaakt en ieder met de hand op 

 
er zijn geen aanwijzingen dat hij nog lang ter plaatse gebleven is of vanuit elders  operationele leiding gaf. Wel 
bleef Requeséns gedurende zijn laatste levensmaanden bij de voortgang van de bezetting betrokken, AvR.]  
657 ‘Y en el modo como succedió se vee tambien claro que lo ha guidado Dios de su mano’, Requeséns aan 
Filips II, Tholen 15 oktober 1576, CACH Cph III, 378. 
658 Ibid., 383-378 en noot GACH Cph III, 578. [Requeséns is eind oktober 1575 terug in Brussel. In het vroege 
voorjaar van 1576 zal hij opnieuw de reis naar Zeeland ondernemen.]  
659 NNBW, D10, 911: Philibert gaat met Mondragón aan boord in St-Annaland als ‘hoofdbegeleider [..] van den 
overtocht van Mondragon op Duiveland’; Pot, o.c., 40 parafraseert Bor, Oorsprongk, Begin ende Vervolgh der 
Nederlandscher Oorlogen ‘In het bijzijn van den Commandeur ontkleedden zich Juan Osorio en Isidro Pacheco, 
de gouverneur van Goes. Zij hielden alleen een hemd, buis en schoenen aan en een hoed op. Hetzelfde doen 
Don Luis de Queralte, Monsieur van Serooskerken (sic), gouverneur van Bergen op Zoom, en andere officieren 
en manschappen, waarna zij plaatsnamen in bootjes om over te varen naar Philipsland’; Mendoza: ‘con esta 
determinacion se fuerõ à embacar en las galeras el Coronel Mondragon, y Sancho de Auila: y Iuan Osorio de 
Vlloa, se desnudò delante del Comendador Mayor, aprestandose para el vadear, quedando solo con el jubon, 
medias calças, çapatos, sombreros, y la espada en la mano: y de la misma manera se pusieron los Capitanos 
Isidro Pacheco, don Luys de Guiralta, y Monsieur de Serosquerque, Gouernador de Bergen’ in: Comentarios de 
Don Bernardino de Mendoça, en lo que sucedio en las Guerras de los Payses baxos, desde el Año de.1567 hasta 
el de.1577 (Madrid 1592).  
660 Overste Juan Osorio de Ulloa is door Mondragón belast met de bevelvoering van de overtocht. In recente 
digitale encyclopedieën wordt de Spaanse commandant ten onrechte genoemd Alonso de Ullua en met deze 
andere historische figuur verward.  
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de schouder van zijn voorloper klossen ze à la queue-leu-leu door het water.661 Kletsnat 

klimmen Philibert en de andere officieren over de reling. Een pleziervaart wordt het niet. Hij 

heeft de oversteek naar Duiveland goed doorstaan, al vlogen de kanonskogels hem om de 

oren, zoals Mondragón zal kunnen beamen. Als wij niet op tijd aan wal gegaan waren, 

zouden wij het niet overleefd hebben, schrijft Philibert. Maar hij heeft goede hoop dat 

binnen afzienbare tijd Zierikzee kan worden ingenomen.662 Het vlaggeschip wordt gevolgd 

door een konvooi galeien met 500 man Waalse en Duitse troepen aan dek, overgevaren uit 

Antwerpen, en een aantal kleinere boten. Ter handhaving van de krijgstucht zijn de 

huurlingen onder bevel gesteld van de ervaren oversten Juan de Ulloa en Julián Romero de 

las Azanas, van het reguliere Spaanse leger. Ook een half regiment Spaanse cavaleristen 

wordt ingescheept, verkenners. De Andalusische warmbloed paarden weten niet wat hun 

overkomt, maar houden zich goed. San Jorge! Meteen na de landing nemen deze verse 

troepen de posities over van de Spaanse infanterie, die doorstoot en zich over het eiland 

verspreidt. Bij dit offensief sneuvelt don Isidro Pacheco, gouverneur van Goes, door een 

lanssteek.663 Juist om zijn technische ervaring bij de oversteek vanuit Calfven in het 

markiezaat naar Zuid-Beveland had Mondragón hem vrijgemaakt voor de aanval op 

Duiveland. Een groot verlies voor de Ejército.664  

 

 

Over de Gouwe 

Op 30 september, na verovering van zes forten, is Duiveland van El Rey.665 Dezelfde dag 

wordt een begin gemaakt met het herstel van het civiele gezag. Allereerst moet de opsporing 

en vervolging van verraders en collaborateurs georganiseerd worden, maar ook het gewone 

 
661 Oudste tekst (1592) Mendoza: ‘la espada en la mano’, zwaard in de hand. Latere uitgaven: ‘mano en la 
espalda’, hand op de schouder. Dit is waarschijnlijker: er was op dat moment geen onmiddellijk dreigend 
vijandelijk gevaar dat noodzaakte tot hantering van zwaarden. Tijdens de vaartocht werd het vlaggeschip van 
Mondragón wel beschoten.  
662 GACH Cph III, 383, Ph. van Serooskerke aan Berty [secretaris RvS} 3 oktober 1575. 
663 Anders: Andreas Wydts, Chronyke van Vlaenderen 349: ‘Pacheco wierd in de Borst doorschoten, en is in’t 
Water gebleven met veel van de sijne.’ De Vlaamse auteur vergist zich in de voornaam van Philibert, die hij 
vermeldt als “Hieroen. Serosquerque”. Andere secundaire bronnen vermelden de aanwezigheid van Philiberts 
jongste broer Jérôme (Jeronimus); waarschijnlijk ten onrechte en dan een dubbele vergissing. 
664 G. Janssens verdient waardering voor zijn zorgvuldige verwoording van de voorbereiding en uitvoering van 
de overtocht over de Zijpe. Op grond van zijn onderzoek van Spaanse archieven komt de nadruk echter meer 
dan in de overige literatuur te liggen op de vermeende strategische visie van Requeséns en diens persoonlijke 
bemoeienis met de militaire operatie. Aan de felle kritiek door Swart kan worden toegevoegd dat Janssens, 
o.c., 262, onjuist vermeldt: ‘de schans Vianen, een gehucht op Duiveland, ten oosten van Zierikzee was de 
plaats waar de Spanjaarden na het doorwaden van de Zijpe voet aan wal zetten’, met verw. naar Van der Aa, 
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, XI (Gorinchem 1848) 671-672. [De overtocht van de 
infanteristen over de Zijpe vond in feite plaats via de (sindsdien ingepolderde of weggespoelde) schor Rumoirt 
bij de noord-oostelijke punt van Duiveland ongeveer tussen Bruinisse en Sluis op Sint Philipsland, en Zijpe op 
Duiveland. Bij Viane op de zuid-oostelijke punt van Duiveland ging later het vanaf Tholen verscheepte echelon 
aan wal, evenals Mondragón met zijn bataljonsstaf en Philibert van Serooskerke. De cavaleristen – volgens 
Motley 400 man – kozen dezelfde route, eveneens per schip.]         
665 Swart, Willem van Oranje, 94 : ‘de rebelse troepen [..] namen spoedig de vlucht, nadat hun bevelhebber 
Charles de Boisot door een kogel dodelijk getroffen was. Hierop maakten de Spaanse soldaten zich zonder veel 
tegenstand te onmoeten van Duiveland meester.’ 
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strafrecht zal weer zijn loop hebben. Daartoe stelt Philibert van Serooskerke zijn 

‘stadhouder’ (plaatsvervanger) Jan Turck aan tot baljuw van Duiveland. Landvoogd 

Requeséns tekent het benoemingsbesluit op 3 oktober 1575.666 Dan klinkt opnieuw het 

trompetsignaal en steken 's konings soldaten bij eb de Gouwe over, wadend door het 

‘dijckwater’ naar het eiland Schouwen; fluitje van een cent na de beproevingen die de 

geharde combatientes hebben doorstaan op hun tocht naar Duiveland. Bij het klooster Sion 

gaan ze aan wal. Verschrikt door de speren van de aanvallers, ontruimt het leger van de prins 

de schansen. 

 

Jaren geleden, als Brusselse schooljongen met vakantie op Schouwen, heeft Philibert van 

Serooskerke alle hoeken en gaten van het eiland verkend. Later heeft hij in opdracht van zijn 

vader de pachtboerderijen van de familie geïnspecteerd, het onderhoud van de dijken en de 

sloten gecontroleerd, en paardgereden door de duinen. De natuurlijke gesteldheid van het 

eiland kent voor hem geen geheimen. Ieder stadje, dorp of gehucht is hem vertrouwd. In elk 

kasteel woonde vroeger wel een oom of tante. Mooie feesten werden er gevierd, dansend 

met nichtjes en neefjes, vrienden en vriendinnen.667 Ils sont passés, ces jours de fête. Het is 

nu oorlog op het eiland. Geadviseerd door Philibert hebben de Italiaanse cartografen van de 

Ejército hun werk gedaan. Schouwen staat nu op de kaart: dijken en duinen in hoogtelijnen; 

de ‘kunstwerken’ zoals bruggen en fortificatiën, sassen en sluizen; de wirwar van landwegen 

tussen de meidoornheggen, van dorp tot dorp en stad tot stad. Met de stafkaart gespreid op 

de veldtafel, bespreekt Mondragón de tactiek met zijn ondercommandanten, de oversten 

Ulloa en Romero. Het aanvalsplan wordt minutieus uitgevoerd. De Spanjaarden trekken niet 

meteen op naar Zierikzee, de enige belangrijke stad op dit eiland. Mondragón acht dit nog 

niet nodig, want Zierikzee leek niet bereid te zijn de Spanjaarden te weerstaan. Wel heeft 

Mondragón de stad zeer gunstige voorwaarden van overgave aangeboden. Op 12 oktober 

1575 werden deze besproken in een vergadering van de vroedschap, waarbij ook de 

commandanten van de plaatselijke schutterij waren uitgenodigd. In principe werd besloten 

op het aanbod in te gaan. Maar enkele legerkapiteins van het Hollandse garnizoen hadden 

bezwaar aangetekend tegen deze beslissing.668 In het rumoerige vervolg van de vergadering 

zei kapitein Nicolaes Ruychaver tegen de wankelmoedige heren vroedschappen dat ze daar 

sterven zouden. Een andere kapitein had de oud-burgemeeester Cornelis Claes een stoot 

met zijn zwaard gegeven, om hem te doorsteken. Claes had het zwaard kunnen afweren, 

met een wond in de arm tot gevolg. Hevig bloedend uit zijn mouw werd hij afgevoerd en met 

zijn vrienden opgesloten in een grote kamer van het bezette stadshuis van de Serooskerke’s. 

Er werd om een chirurgijn gezonden die zijn wond ‘inkte en bijkans dwars door bevond’.669 

 
666 GACH Cph III, 384, ‘Seroeskerke (Philibert de), 3 octobre XVe vijffenseventig’, aanstelling Jan Turck tot 
baljuw van Duiveland.   
667 UA,76,2.3.05.2.843, Philibert van Serooskerke, Persoonlijk, Aantekeningen van Philibert van Serooskerke 
over door hem bijgewoonde bruiloften in hoge kringen [..]. 
668 Swart, Willem van Oranje, 94. 
669 C. Claes, C. (herzien transcr. J.Pot) in: ‘Verhaal van het beleg voor Zierikzee door Cornelis Claes (1576-1577)’  
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 50 (1929) 107-140, aldaar 
124. 
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Nadat Oranje vernomen had dat Zierikzee op het punt stond zich zonder slag of stoot over 

te geven, schreef hij de burgers een lange brief, waarin hij hun de heldhaftige stad Leiden 

ten voorbeeld stelde, welke zich maandenlang met succes tegen de vijand had verdedigd. 

Als Zierikzee zich zou overgeven, zouden haar burgers door de Spanjaarden als slaven 

behandeld worden, gelijk de Indianen in Amerika. De prins dreigt de burgers bovendien dat 

zijn vloot dan de haven van Zierikzee zal blokkeren zodat de stad wordt uitgehongerd. 

‘Mocht u uw vijanden liever geloven dan mij, dan verklaar ik voor God en alle mensen geen 

enkele schuld aan uw verderfenis te dragen’.670 

 

Mondragón wacht intussen af en laat zijn troepen eerst de kleinere versterkte plaatsen op 

Schouwen innemen in de eerste weken van oktober 1575. Daarna is Bommeneede ten 

oosten van Brouwershaven aan de beurt. Deze Hollandse enclave op Schouwen is voor de 

Spanjaarden een ‘begerenswaardig object’.671 Het strategische belang daarvan is 

krijgskundig evident. Maar de rebellen denken er ook zo over. Bovendien is er het Hollandse 

handelsbelang: de vesting Bommeneede dient ter bescherming van Brouwershaven – de 

naam alleen al verklaart de waarde van de stad – en van de vaart op de Grevelingen. Beide 

plaatsen beschikken over een goede rede, waar zeeschepen met relatief grote diepgang voor 

anker kunnen gaan. Zonodig na overslag van lading op binnenschepen zeilt men via de 

Krammer en het Volkerak naar de grote Zuid-Hollandse stapelplaats Dordrecht. De 

belegerden kunnen zich lang handhaven in Bommeneede en slaan terug. De Spanjaarden 

hadden na drie dagen bresschieten de vestingwallen bestormd en verloren bij de inname 

300 van de 800 man aanvallers. Dit verlies toonde aan dat Mondragón’s in het veld zo 

geduchte tercio bij belegeringen niet zo succesvol was.672 Bommeneede valt op 30 oktober, 

na een week vechten.673 De overlevenden van het Staatse garnizoen, oorspronkelijk 

bestaande uit 600 Fransen, Engelsen en Schotten onder bevel van de bejaarde Franse 

kapitein de Neuville, zijn krijgsgevangen gemaakt en in gevorderde schepen afgevoerd.674 Ze 

waren gewaarschuwd want tijdens mislukte onderhandelingen over een eventuele overgave 

was hun door de belegeraars toeschreeuwd, onder het uiten van vuige beledigingen, dat zij 

ongewapend van de muren mochten afspringen.675 De burgers van het vestingstadje worden 

na de inname beschuldigd van hulp aan de vijand. Zij zouden de eerste door de Spanjaarden 

 
670 Ibid., 95. 
671 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 279. 
672 M. Morillon aan Granvelle, 16-10-1575: BMD, Coll. Granv., no. 101,  fo 188, waarnaar verw. door G. 
Janssens, o.c., 258. 
673 Volgens diverse bronnen duurt het gevecht om Bommeneede langer, namelijk drie weken. Beroemde prent 
in: ZA, 296, 64, 1575 Oct.30, Inneming van Bommenee door de Spanjaarden, met 3x Duitse versregels o., (H.p.48 
no.148), kopergravure z.n., z.j, uit: Hogenberg, a.w. no. 25, en Idem: 65, 1575 Oct.30, verkleind, met 2x Latijnse 
versregels, achterz. beschrijving in het Latijn (H.711.St.588), uit: Baudartius, no. 56. 
674 De Neuville alias De Neufville wordt ook vermeld als De Nivelle(s) [en zou dan misschien geen Hugenoot 
zijn maar een Waal]. Van het verslagen garnizoen is niets meer vernomen. Volgens Gachard zijn allen over de 
kling gejaagd. Indien de krijgsgevangenen inderdaad zijn omgebracht, is de dit een oorlogsmisdrijf avant la 
lettre maar ook naar toenmalige krijgsethiek. 
675 J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, Vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in 
zonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af, Uit de geloofwaardigste schryvers en egte Gedenkstukken 
samengesteld (Amsterdam 1752) VII. 
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geslagen bres vrijwillig gerepareerd hebben, en moeten dat nu met de dood bekopen. 

Slechts een vijftiental vrouwen, kinderen en grijsaards zouden de inname van Bommeneede 

overleefd hebben.676 Met minder moeite en minder verliezen wordt vervolgens ook 

Brouwershaven ingenomen. Moeilijk was de verovering van het stadje aan de Grevelingen 

niet, doordat de Geuzen het in brand gestoken hadden bij hun aftocht. Van enig mededogen 

met de bewoners was bij de Geuzen geen sprake. De schade valt overigens mee, volgens 

Maximilien Morillon, de bisschop van Doornik: ‘Enkele bedrijven en zoutketen (ziederijen), 

maar het land was toch al waardeloos’ is zijn mening.  

 

Zodra de oorlogshandelingen dit toelieten, was Philibert naar Brouwershaven gekomen 

vanuit Duiveland om de stad voor de civiele autoriteiten in bezit te nemen. Hij neemt hier 

even rust en schrijft zijn verslag van de oversteek per schip uit Sint Annaland naar Viane. 

Alles is tot nu toe goed gegaan, militair gezien, al heeft de door één dag te lang verblijf op 

Duiveland opgelopen vertraging de rebellen nieuwe kansen gegeven. ‘Dorp’677 heeft vier 

nieuwe vendels binnengehaald ter versterking van zijn bezetting van de stad. Maar gezien 

de nederlaag van Boisot is het zeker dat wij uiteindelijk zullen winnen.678 Op grond van 

eerder ontvangen instructies was de waarnemend baljuw van Brouwershaven, Jacob van 

Serooskerke, in voorlopige hechtenis gesteld door de Spaanse bezetters ter afwachting van 

nader onderzoek en verhoor. Philiberts oudste broer zou een tegenstander van Alva zijn 

geweest! Gelukkig wordt Jacob op bevel van Requeséns onmiddellijk vrijgelaten en door zijn 

broer in de armen gesloten.679 Stadsbestuurders en dorpsoudsten van wie bekend is dat zij 

met de Geuzen hebben geheuld en daarbij te ver zijn gegaan, worden opgehangen. Er zijn 

voldoende verklikkers die hen kunnen aanwijzen. Burgerwachten en dorpsvendels krijgen 

echter genade, voorzover ze zich niet verzet hebben tegen de Spaanse overmacht. Na de 

biecht zweren zij opnieuw de koning trouw en krijgen hun ‘roeren’ terug. De overwonnen 

Hollandse bezetters van Brouwershaven worden omgebracht. Dertig garnizoenssoldaten 

van Vlaamse herkomst die zich bij de inname van Brouwershaven hadden overgegeven, 

krijgen in opdracht van Requeséns echter een paspoort (vrijgeleide) om veilig naar huis te 

kunnen reizen. Er waren ook twee Geldersen bij en twee man van buiten de Nederlanden, 

namelijk uit Aken respectievelijk Luik. Allen moeten beloven zich in hun woonplaats ter 

beschikking te stellen van de plaatselijke justitie, met een eigen verklaring dat zij 

 
676 Ibid. 
677 De Hollander jonker Arent van Dorp (ca.1530-1600), door Oranje in 1573 aangesteld als gouverneur van 
Zierikzee en Zeeland Beoosten Schelde.  
678 Ph. van Serooskerke aan Berty, GACH Cph III, 383.  
679 Jaarboek van den Nederlandschen Adel (1894) 284, met verw. naar Boxhoorn, Kroniek van Zeeland 467, en 
Batavia Illustrata 903: Jacob van Serooskerke, een tegenstander van Alva, verzette zich met andere Zeeuwse 
edelen tegen de heffing van de twintigsten penning. De Spaansgezinde baljuw van Brouwershaven Adolf van 
Borssele heer van Spreeuwenstein (1527-1584) weduwnaar van Catharina van Horne, echtgenoot van Levina 
van Serooskerke vluchtte in 1572 na de Staatse bezetting van Schouwen naar Bergen op Zoom. Ook hij was 
betrokken bij de geheime voorbereiding van het offensief. Te Brouwershaven als baljuw vervangen door zijn 
zwager Jacob van Serooskerke.  
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teruggekeerd zijn tot gehoorzaamheid aan de Rooms-Katholieke Kerk.680 Sommige polders 

waren door de rebellen onder water gezet om de opmars van de Spanjaarden te stuiten. 

Watervrees koesteren die echter niet meer. Na drie dagen zijn de stadjes en dorpen van 

oostelijk Schouwen Spaans. De lager gelegen delen van het eiland staan nu onder water als 

gevolg van inundaties. De mensen van hier hebben er alleen maar zichzelf mee, en dat in 

deze omstandigheden. Ze denken er niet bij na. De oorlogssituatie maakt het onmogelijk 

reparaties uit te voeren en onderhoud te plegen aan de waterkeringen. Hoe dit allemaal zal 

aflopen zal binnen enkele dagen wel blijken, meent Philibert.681 De troepenverplaatsingen 

van dorp naar dorp gaan dus voornamelijk via de dijkwanden. De dominee van Scharrendijke 

sluit zijn vrouw op in het secreet boven de sloot, verstopt zijn kinderen in de bedstee – geen 

Spanjaard weet waar die benauwde kast toe dient – en haalt nét op tijd zijn oude 

pastoorsjurk uit de mottenkist. Versterkt door zijn priesterlijke zegen, stoten de Spanjaarden 

door naar Ellemeet.682 Daarna bestormen ze kasteel Moermont.683 Dan rukken ze op naar de 

duinrand. Behalve Zierikzee is heel Schouwen in het voorjaar van 1576 Spaans.684 

 

 

Verbroken belofte 

Tot verdriet van Philibert is er fors geplunderd op de eilanden. Niet alleen landvoogd 

Requeséns maar ook Philibert en zijn broer hadden publiekelijk beloofd dat dit niét zou 

gebeuren. De belofte werd verbroken. Het zijn vooral de Waalse detachementen die zich 

hieraan schuldig maken, maar later ook Spanjaarden en Duitsers.685 Hun excuus is dat ze 

 
680 Hieruit valt af te leiden dat Requeséns zich in oorlog acht met het opstandige Holland, terwijl hij de loyale 
gewesten Gelderland en Vlaanderen alsook het buitenland niet wil provoceren. Daarnaast blijkt uit deze 
coulance het belang van de geloofskeuze en het vertrouwen dat de landvoogd op die basis kan schenken. 
681 Ph. van Serooskerke aan Berty, GACH Cph III, 383: « On vyt aussy ycy, tout au contraire de l’ordre de Son 
Excellence avoit promis, voyant grandes foulles que ne servent a reduyr les forvoyés, et mesmes en cette 
conjoncture [..] Et plus me est sur ceur, je voys que ces gens-ycy n’ont nulle considération ny penser, et treuve 
comme aussy de longtemps ont estéz les dyckaiges ycy dangereulses, que, venant une rupture, n’est remède, 
si promptement ne soit proveu. Enfin en bien peu de jours tout se monstra. En haste, de Brouwershaven, ce 3e 
d’octobre 1575. » [spelling cfm. transcript Gachard.] 
682 J.Berendse, ‘Dorpsverhalen’ Ons eiland, 1 (Zierikzee 1971) 3. 
683 Philibert had in 1571 de heerlijkheid Moermont geërfd van zijn vader, met het kasteel dat als buitenverblijf 
herbouwd was door Jacob van Serooskerke sr. in 1531. Wegens zijn gebleken Spaansgezindheid was Philibert 
er niet meer welkom sinds 1572. Ook de inkomsten zijn hem ontgaan. Philiberts voorbereiding van de Spaanse 
bezetting van Schouwen kan wellicht ten dele verklaard worden uit eigenbelang: de hoop hersteld te worden 
in zijn feodale rechten. Moermont had voor de Serooskerke’s tevens immateriële waarde: stadhouder Willem 
van Oranje had in 1564 op rekest van Philibert in diens hoedanigheid van burggraaf van Zeeland (!) het Leenhof 
van Holland verzocht de heerlijkheid Moermont aan te merken als Hollands leen, Resources Huygens / KNAW, 
Briefwisseling Willem van Oranje, nr.10031, Oranje aan Leenhof van Holland, Brussel 29-3-1963 [nieuwe 
tijdrekening 1564], orig. UA,76,2.3.05.3.(11e). Op grond van de stichting van het kasteel door Floris V en de 
vererving via diens nageslacht Haemstede, zou Moermont een Rijksonmiddelbaar leengoed zijn.  
684 Het verslag van de Overtocht inclusief de effectvolle aanroeping van alle genoemde heiligen, gevolgd door 
de verovering van Duiveland en Schouwen tot het beleg van Zierikzee, beslaat twaalf pagina’s in Comentarios, 
het magnum opus van Bernardino de Mendoza IIII (1592) 282-294. Later gaat de fantasierijke Italiaanse 
historiografie ermee aan de haal, ter meerdere eer en glorie van de heldhaftige bataljons uit de Aragonese 
kroongebieden in Italië. De betrouwbaarst gedocumenteerde Italiaanse versie blijft Strada, De Bello Belgico.  
685 Corr. Granvelle, Bibl. Besançon, Mem. Granvelle 1.II, 428. Morillon aan Granvelle: ‘[...] se sont les gens de 
Mr. de Reulx miz a piller les deux isles, comme ont faict depuis les Espaignols et Allemandz, contre la promesse 
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geen soldij ontvangen hebben. Het Spaanse staatsbankroet dateert al van 1 september 1575, 

maar de gevolgen ervan worden met een half jaar vertraging voelbaar in het betaalzakje van 

de soldaat. De plundering leidt tot enorme woede bij de boeren. Een andere teleurstelling is 

de respons van de notabelen op het eiland. Philibert en zijn zwager Bruninck van 

Wijngaerden hadden gehoopt hen te motiveren voor de restauratie van het wettige gezag. 

De zwagers hadden ‘als verdienstelijke ‘rentmaistres general’ van voorname rang, bovendien 

inheems op Schouwen en aldaar minstens hetzelfde gezag genietend als op de andere 

eilanden’ brieven meegekregen van Requeséns, in het Frans gesteld, gericht aan de drie 

belangrijkste steden Zierikzee, Brouwershaven en Bommeneede.686 Deze werden in de 

brieven herinnerd aan hun eerdere belofte dat de landvoogd op hen kon rekenen zodra hij 

zich meester gemaakt had van het platteland. Alles is dus vergeten en vergeven, schreef de 

landvoogd, mits de bewoners zich nu verzoenen met de Rooms-Katholieke Kerk. Requeséns 

had ook de commandanten Sancho d’Avila en Mondragón brieven meegegeven met 

dezelfde boodschap, in het Vlaams, namens de koning en met diens zegel erop. Zodra de 

koninklijk troepen voet aan wal gezet hadden, zouden de brieven aan de steden bezorgd zijn, 

met het doel hen te bewegen zich over te geven. Niettemin hebben de steden zich niet 

overgegeven. Er is geen mens naar de rentmeesters en officieren toegekomen noch hebben 

ze iemand gestuurd om het wegblijven te verontschuldigen.687 Er meldden zich dus geen 

gegadigden voor een hernieuwde loyale gezagsuitoefening. Men kan gissen dat de 

voormalige élite te zeer geïntimideerd is, of geen vertrouwen heeft in de duurzaamheid van 

de machtswisseling. Anderzijds zijn er onder de notabelen wellicht prinsgezinden die zich in 

gemoede niet aan collaboratie willen schuldig maken. Secundum fidem et religionem is niet 

voorbehouden aan de vrienden van het Spaans regime. Hoe het ook zij, de uitspattingen en 

geweldplegingen door de soldaten zijn de oorzaak van het gebrek aan animo ‘zeggen de 

gedeputeerden van het land’.688 Requeséns erkent de ernst van deze aantijgingen, maar 

vindt ze overdreven. De soldaten zijn van verschillende landaard en slecht betaald. Zij zijn de 

eilanden met een enorme krachtsinspanning binnengedrongen. Hun rantsoenen zijn 

bedorven door het water, dus zij waren wel gedwongen zich andere leeftocht te verschaffen. 

De eilanders maken enorm kabaal over deze ongeregeldheden maar je hoort ze niet over 

het in brand steken van Brouwershaven door de inboorlingen zelf, en ze zwijgen over het 

doorsteken van de dijken waarmee het hele eiland onder water wordt gezet.689  

 

Op bevel van Mondragón wordt Zierikzee nog ongemoeid gelaten. Een nieuwe tegenvaller 

voor de Spanjaarden is hun bevinding dat de stadsmuren en wallen verstevigd zijn in de extra 

 
faicte par Son Excellence et les deux Tserorskercke.’ [Piot, o.c. noemt in een verklarende voetnoot de twee 
heren ‘de Serooskercke’: Philibert en Jérôme. Piot vergist zich een generatie door Philiberts broer te 
verwisselen met wijlen hun vader, tenzij de auteur inderdaad Philiberts jongere broer Jérôme bedoelt. 
Waarschijnlijk refereert de doorgaans goed geïnformeerde domproost Morillon echter aan Jacques (Jacob) van 
Serooskerke, oudste broer van Philibert, die een bezoek aan Requeséns gebracht had op 4 december 1573, zie 
Van de Spiegel, 181. ‘Mr. de Reulx’ is vermoedelijk Jean de Croÿ graaf van Rœulx, stadhouder van Vlaanderen.] 
686 GACH Cph, III, 388-393. 
687 CACH Cph III, 416-417, Requeséns aan Filips II, 19 januari 1576 (nieuwe tijdrekening).  
688 Idem, 391: ‘Dizen los comisarios del Pays’.  
689 GACH Cph III, 391. [Een mooi staaltje ‘whataboutism’ van de landvoogd!] 
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tijd die Zierikzee vergund werd toen de Spaanse inname van Bommeneede langer duurde 

dan verwacht. Maar Zierikzee kan zich nauwelijks meer bevoorraden vanuit het eiland. Eén 

tocht buiten de stadsmuren wagen de burgers nog ten behoeve van hun voedselvoorziening, 

om hooi, graan, erwten en bonen binnen te halen. Met toestemming van 

garnizoenscommandant Arent van Dorp krijgen ze een half vendel Hollandse infanterie mee 

ter bescherming. De boeren rond Serooskerke verzetten zich tegen de roof van hun vee ‘deur 

die van Ziricksee’, waarna het mooie welvarende dorp als represaille wordt platgebrand door 

de Staatse soldaten. Philibert ervaart ‘deze moedwillige wraakneming op zijn koningsgezinde 

familie met groot verdriet’. Het koor van de dorpskerk is in de as gelegd en het schip met de 

zijbeuk staan op instorten.690 Niet alleen Serooskerke, maar ook de nog verder gelegen 

dorpen hebben te lijden onder de uitvallen door Hollandse militairen. Welland is een van 

eerste overerfde heerlijkheden in het patrimonium van de familie, ouder nog dan 

Serooskerke zelf. Land achter de duinen, met vruchtbare akkers rondom de liefelijke 

kerkdorpen Noordwelle en Zuidwelle. Philiberts oudste broer Jacob van Serooskerke is er 

ambachtsheer. Bij aankomst van de Hollanders lijkt Noordwelle geheel verlaten. Toch vinden 

ze er nog een oudje, van wie zij horen dat vijandelijke soldaten zich in de kerk verschanst 

hebben. Dus wordt de kerk in brand gestoken. Twaalf of dertien ’Spanjaarden’ springen uit 

de klokkegaten en vallen ‘te barsten’. Een zwaar gewonde sergeant en twee trommelslagers 

overleven, alsook een naakte vrouw, die met haar baby van 8 à 10 dagen uit het spiegat 

gekropen is. Bij elkaar komen 33 à 34 soldaten en burgers om, inclusief – blijkens hun 

uitrusting en de taal van hun laatste woorden – twee ‘Franse edellieden’ (Waalse officieren 

in Spaanse dienst, mag men aannemen). De Staatsen brengen moeder en kind naar Zierikzee, 

evenals de drie krijgsgevangenen. Splinter Helmich, soldaat van Oranje en auteur van dit 

dagboekfragment, noteert met enige spijt dat zijn eenheid door deze humanitaire daad haar 

beurt verspeelde, en zodoende geen buit heeft behaald. De vijandelijke sergeant is 

onderweg naar Zierikzee gestorven.691 Trompetters en tamboers zijn essentiële militairen in 

een vendel, onmisbaar voor het doorgeven van commando’s. Evenals de vaandrig 

(vaandeldrager!) zijn ze daarom een gewild mikpunt voor de vijand. Hun overlevingskans op 

het slagveld is gering. Blijkbaar is er gebrek aan muzikanten bij het Staatse garnizoen, want 

na aankomst in Zierikzee neemt een van de vendels van kapitein Nicolaes Ruychaver de ene 

trommelslager in dienst, het vendel van hopman André de Laporte de andere.692 Voortaan 

trommelen ze voor de prins. 

 

In deze fase van de strijd heeft Philibert van Serooskerke een belangrijk deel van zijn plan 

verwezenlijkt. De Oranjetroepen zijn verjaagd van het platteland en uit de kleinere steden.  

 
690 Het koor van de aan St. Allard van Mainz gewijde vroeg-14e eeuwse dorpskerk van Serooskerke brandt af. 
Het schip en de zijbeuk worden later wegens instortingsgevaar afgesloten. De gedeeltelijk herstelde kerk zal in 
1614 in gebruik genomen worden door de gereformeerde gemeente. 
691 S. Helmich † 1589, ‘Journaal van Splinter Helmich, Soldaat en later Hopman in dienst van den lande van 
1572 tot 1589’, ed. R. Fruin, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht, XXXI (1875) 18ev,  ‘Duiveland, 
Schouwen, Zierikzee’. 
692 ‘capitaine Andrieu de la Porte’ zal 30 juni 1576 medeondertekenaar zijn van het concept-verdrag tot 
overgave van Zierikzee. CACH Cph III, 649, bijlage bij brief Mondragón aan RvS 2 juli 1576 (LXXXV). 
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Het restant heeft zich teruggetrokken binnen de muren van Zierikzee. Naar plicht en 

geweten heeft Philibert het belang van de koning gediend, als goed vorstelijk ambtenaar en 

raad. Tevens kan gesteld worden dat hij de fides waarmaakt van en jegens zijn Schouwse 

patriciërsfamilie met inmiddels ridderlijke status.693 Alle broers van Philibert zijn in hun 

ambachtsheerlijke posities hersteld. Zelf mag hij zich weer in werkelijkheid heer van 

Moermont noemen. De muren van het kasteel hebben de Spaanse aanval niet weerstaan, 

maar de schade valt mee. Zus Maria mag zich verheugen in de herstelde ambtsuitoefening 

van haar echtgenoot Bruninck als rentmeester-generaal. Broer Jacob heeft na een korte 

hechtenis zijn vrijheid en zelfs zijn ambt herkregen. Philiberts vertrouwde adjoint en 

‘stadhouder’ (plaatsvervanger) Jan Turck fungeert nu op Duiveland al baljuw. Zal het 

Philibert ook lukken de vrijheid van Zierikzee, zijn vaderstad, voor de koning te herwinnen 

en in fide te bewaren? Aan hem zal het niet liggen, want op 13 oktober 1575 meldt J. Billehé, 

een klerk van de secretaris van de Raad van State, in een kort bericht aan zijn chef dat ‘vier 

van de onzen’ Zierikzee zijn binnengegaan om te onderhandelen en tot overeenstemming te 

komen met ‘ceulx dedans’. De deputatie die de stadspoort doorgaat onder het bulderen van 

de kannonnen bestaat uit Philibert van Serooskerke, twee Spaanse officieren en een Waal. 

Waartegenover ‘die van Zierikzee vier gijzelaars naar ons gestuurd hebben bij het 

Havenhoofd’.694   

 

De resultaten van de onderhandelingen bieden geen uitkomst. Drie maanden later, midden 

in de winter, ziet Philibert weinig vooruitgang als Requeséns niet op andere voet doorgaat. 

Op 9 januari 1576 zijn zeventien schepen met levensmiddelen Zierikzee binnengevaren, 

onder  vuur van de Spaanse kanonnen, maar dit heeft het de rebellen niet verhinderd.695 

Zonder oorlogsschepen zal het ons dan ook niet lukken, schrijft Philibert aan de landvoogd. 

Zijne Excellentie zal wel gehoord hebben dat de vijand troepen aan het verzamelen is in het 

land. Als de vice-admiraal zijn werk niet doet op zee is het platte land van Schouwen 

binnenkort weer van de vijand.696 Het land rond Brouwershaven is immers geïnundeerd en 

alleen het hoge land en twee of drie dorpen blijven verdedigbaar, hoewel ze open liggen, in 

 
693 Jeronimus van Serooskerke heeft de ridderslag gekregen, maar voor zover bekend geen van zijn zoons, die 
dus slechts aan hun vaderlijke nagedachtenis de ridderlijke status ontlenen. In authentieke documenten is geen 
referentie aan Philibert als Zeeuws ridder gevonden , al staat die hoedanigheid wél in steen gebeiteld op de 
Delftse grafsteen van zijn weduwe (†1616). In 20e-eeuwse literatuur staat hij soms als ridder vermeld. 
694 GACH Cph III, 389, brief aan secretaris Berty van zijn klerk J. Billehé uit Sint Annaland, 13 oktober 1575. 
Hierin tevens melding van kannonnades op Bommeneede. 
695 Ibid., 417, Ph. van Serooskerke aan Requeséns, 13 januari 1575 [nieuwe tijdrekening 1576.] De aankomst 
van de schepen wordt in secundaire bronnen gedateerd op 5 december 1575, Sint Nicolaasavond; het zouden 
er vier zijn geweest. ZA, 296, 67. 1575, Dec.5., Het doordringen van drie victualieschepen van den Prins in het 
door de Spanjaarden belegerde Zieriksee. Met 5x 2 Duitse versregels  en: anno Domini MDLXXVI o. (H.p.48 
no.150). Kopergrav. uit: Hogerberg, a.w., no. 28. Idem, 68, omgekeerd en verkleind, met 2x2 Lat. versregels o., 
beschrijving in Lat. achterzijde (H.714, St.592.) Kopergr. uit: Baudartius, a.w., no. 58. Idem 69, verkleind, uit: 
Bor, o.c. Overigens zou een tweede poging tot approviandering of ontzet van de belegerde stad vanuit zee in 
januari 1576 mislukt zijn. ZA, 296, 70, tekening in kleur, z.j. en z.n., naar schilderij in het Weeshuis te Zierikzee. 
696 Een ‘sneer’ naar Adriaen Jacobsz Joosten, Philiberts oud-collega als Middelburgs burgemeester en door 
Requeséns belast met de marine-operaties Beoosten Schelde? In de woorden van Requeséns ‘el mejor 
marinero y el mas católico y de mas confianza que agora a qui ay’. 
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brand gestoken worden en geplunderd. Alle molens op het platteland zijn verbrand, al het 

graan wat wij nodig hebben om onze strijdkrachten te voeden is door de vijand weggehaald. 

De calamiteiten van Walcheren gaan zich hier herhalen. Het is mijn plicht Uwe Excellentie 

deze verwachting te melden. Ph. de Seroskerque, 13 januari 1576.697 Opnieuw is er bij de 

gebroeders Van Serooskerke reden tot ongenoegen over het gedrag van de troepen van 

Mondragón. Philibert beklaagt zich bij Requeséns in de hierboven vermelde brief, uit 

Nieuwerkerke. De proviandering in de dorpen rond Zierikzee door de Spaanse belegeraars 

van de stad gaat gepaard met afpersing en molest. De dorpen hebben al vreselijk geleden 

onder de uitvallen van de Staatsen die de oogst opeisten en vee vorderden ter bevoorrading 

van Zierikzee, toen ze de kans nog kregen. Nu worden dezelfde dorpen door de Spanjaarden 

bestolen!698 Sommige dorpelingen zijn nog naar Zierikzee gevlucht voor het te laat was. Maar 

sinds kort blijven de poorten daar gesloten. Veel Schouwenaars proberen het eiland te 

ontvluchten, ‘beroofd, gepijnigd en blijde als zij levend en niet verminkt den vasten wal 

konden bereiken’. Eerst heeft Philibert de hoplieden van de vendels in Spaanse dienst nog 

gevraagd hun eenheden het plunderen te verbieden.699 De officieren doen echter niets met 

Philiberts klacht. Zij verwijten hem dat de aanvoer van levensmiddelen stagneert, terwijl hij 

daar juist voor zou zorgen. Op Philiberts voordracht werd immers Bruninck van Wijngaerden 

daarmee belast, zijn collega en zwager.700 Er staan wagens met proviand klaar in Tholen, 

waarom worden die niet overgevaren? De soldaten hebben geen geld en moeten toch leven, 

zeggen de hoplieden, wij kunnen het plunderen niet verhelpen.701 Requeséns neemt 

Philiberts bezwaren over in zijn rapportage aan koning Filips II: ‘Oudergewoonte nemen de 

belegeraars wat zij denken dat hun toekomt, ten koste van de eilanders. Dit is het lot van de 

mensen, die in hun hart aan de oude religie hingen, de heiligenbeelden verstopt hadden, en, 

zoals de heer van Serooskerke gezegd had, verheugd zouden zijn als de Spanjaarden 

kwamen’, schrijft de landvoogd.702 Natuurlijk moet het Spaanse leger winnen, zodat 

Zierikzee met heel Schouwen weer in goede handen komt; maar niet ten koste van de 

onschuldige bewoners van het mooie eiland. Bij herhaling laat Philibert zich in deze episode 

kennen van zijn humanitaire kant, zoals weer blijkt uit zijn bekommernis met de ellende die 

de omwonenden wordt aangedaan tijdens het beleg van zijn vaderstad. Men kan cynisch 

oordelen dat het hem erom gaat de gunst van de bevolking niet te verliezen, in zijn eigen 

belang en dat van zijn familie. Maar ook uit de bewoordingen van landvoogd Requeséns rijst 

een beeld op van diens adviseur Philibert als een verantwoordelijke regent – prudenter, 

fideliter et perseveranter – die noodzakelijke beslissingen niet uit de weg gaat ondanks de 

gewetensnood waarin deze hem kunnen brengen. 

 

 
697 GACH CPh III, Ph. van Serooskercke aan Requeséns, 15 januari 1575 (nieuwe tijdrekening: 1576). 
698 Pot, 74.  
699 Hopman < Duits: Hauptmann = kapitein, compagniescommandant, centurio: (bijbels) hoofdman over 
honderd, commandant van een vendel; meervoud hoplieden. Heeft niets te maken met Griekse hoplieten. 
700 Pot, 74. Blijkens door Bruninck van Wijngaerden ingediende rekeningen, fungeert deze als commissaire des 
vivres voor de krijgsmacht van Mondragón op Schouwen. De aankoop van levensmiddelen stagneert. 
701  ‘[…] disent n’en sçavoir donner remède par ce que le soldat est sans argent et qu’íl faut qu’il vive.’ 
702 vert./parafrase Pot, 20, met verw. CACH III, 413, Requeséns aan Filips II.   
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De uitvallen naar de dorpen en Noordwelle en Serooskerke zijn de laatste die de nu bijna 

ingesloten Staatse garnizoenssoldaten doen. Er is trouwens weinig meer te halen op het 

platteland.703 Om de Staatse proviandering vóór te zijn, hebben de Spanjaarden het plaatsje 

Kerkwerve geplunderd, op nog geen Duitse mijl ten noorden van Zierikzee. De nu toch maar 

nutteloze voorraadschuren en lege woningen van Kerkwerve gaan in vlammen op, zoals 

vanuit Zierikzee te zien is. De stad is op zichzelf aangewezen. De uitgang en de toegang over 

land zijn nagenoeg onmogelijk geworden. Ook over zee is Zierikzee moeilijk bereikbaar, 

doordat een Spaans marineschip dagelijks patrouilles vaart door de Roompot, sinds 

Philiberts aansporing aan Requésens. Toch lukt het Ruychaver nog één keer een konvooi 

schepen binnen te krijgen, geladen met haver, hooi en stro voor de paarden en voor het 

binnengebrachte vee; voor de hongerende stadbevolking erwten, bonen, bieten, graan en 

manden met levende kippen en eenden. Met gejuich en tranen van vreugde worden ze in de 

haven begroet door de toegestroomde stadsbewoners op de kade. Dan begint de eindfase 

van het lang verwachte en door de burgers gevreesde beleg. Gerekend vanaf de overtocht 

zal het negen maanden duren. Zeeuwse meisjes in de dorpen rond Zierikzee worden blij 

verrast met een Spaans kind – zwart haar en toch blauwe ogen – dat pas na de overgave 

geboren wordt.704  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
703 “le plat pays de Scawe” schrijft Philibert in zijn Zeeuwse Frans, terwijl de Catalaan Requeséns en de Bask 
Mondragón het eiland netjes ‘Schouwen’ noemen. Men kan zich afvragen wat laatstgenoemden zich moeten 
voorstellen bij Philiberts specificatie in een nieuwsbericht over Oranje’s plan tot het ontzet van Zierikzee met 
‘batteaulx de guerre, grands et petits, schuytes, barquettes, galères et autres de toute sorte’. GACH Cph III, 
479, Ph. van Serooskerke aan Berty, 29 maart 1576. 
704 Een legende, die in 1949 althans v.w.b. Zeeland als zodanig werd onderkenddoor A. de Froe: ‘In ons land 
reikt de invloed van het Mediterrane ras tot in Zeeland. Deze invloed stamt niet uit de 80-jarige oorlog 
(misschien wel in Volendam, dat Mediterrane invloed vertoont, maar uit præhistorische tijden.’, E.N.S.I.E., 
(Amsterdam 1949) VI, B, ‘Anthropologie’, 243.; Zie ook: M.H.D. Larmuseau, F. Calafell, S.A. Princen, R. Decorte, 
V. Soen, ‘The Black Legend on the Spanish presence in the Low Countries: Verifying shared beliefs on genetic 
ancestry’, American Journal of Physical Anthropology 166 (2018), 219-227. De auteurs concluderen dat er geen 
bewijs is van de genetische effecten van de Spaanse bezetting ten tijde van de Opstand.  
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XI 

BELEG VAN ZIERIKZEE 

 

 

De winter is voorbij. Nu zal het toch niet meer lang duren voor de Spaanse belegeraars de 

victorie kunnen vieren. Daarom krijgen zij nu hoog bezoek: van landvoogd Requeséns en zijn 

gevolg, onder wie zijn adviseur Philibert van Serooskerke. Niet meer gekleed in de modderige 

buis en broek zoals de soldaten Philibert kennen, maar als een elegante Spaanse hidalgo.705 

De twee komen zich op de hoogte stellen hoe het beleg verloopt en zullen de mannen 

bemoedigend toespreken. Of wil het duo zelf met de eer gaan strijken van de 

overwinning?706 Dan zullen ze geduld moeten hebben. De onverwacht lange belegering 

wordt een dure zaak. Requeséns verstuurt op advies van Philibert alvast een deskundig 

onderbouwde spoedaanvraag naar de Staten-Generaal in Brussel. De gevraagde additionele 

begrotingsmiddelen zijn onmisbaar teneinde het beleg te kunnen volhouden. Per kerende 

koerier krijgt de landvoogd nog op Duiveland antwoord: er is meer tijd nodig voor 

bestudering en nader beraad. Dios nos libera de estos Estados!707 roept Requeséns uit, 

gevolgd door een vloek in het Catalaans die gelukkig niemand kan verstaan. De landvoogd 

keert vertwijfeld terug naar Brussel om de financiering rond te krijgen.708 Het enerverende 

verblijf op de mistige eilanden en de vermoeiende terugreis naar Brussel hebben de zwakke 

gezondheid van de landvoogd geen goed gedaan. Na een kort ziekbed, sterft don Loys de 

Requeséns y Zuñíga een onverwachte dood, in de nacht van 4 op 5 maart 1576. Hij is dan 

nog geen 48 jaar oud.709 Het duurt even tot dit nieuws is doorgedrongen tot de belegeraars 

en de belegerden van Zierikzee. Begin mei wordt duidelijk dat de Raad van State zich nu 

positioneert als hoogste gezagsorgaan in de Nederlanden. Dit interregnum zal duren tot Zijne 

Katholieke Majesteit beslist zal hebben over een mogelijke opvolger van de plotseling 

 
705 Collectie Huis Zuilen, Portret van Philibert van Serooskerke (1537-1579) anoniem, 17e-eeuw, naar 
(onbekend) 16e-eeuws voorbeeld. 
706 Tegenwoordige Staat, IX, VI, 308 ‘Requezens was in Persoon voor Zierikzee gekomen, om zelfs den Roem 
dier overwinning te behaalen; maar ziende dat het dwingen deezer stad van eenen langen nasleep was, begaf 
hy zich weder te rug naar Brabant, om het Geld, tot de uitvoering zyner Ontwerpen noodzakelyk, op de eene 
of andere Wyze te bekomen.’ [Philibert zou op Duiveland gebleven zijn tot de overgave, of op een van zijn 
herwonnen goederen op Schouwen; wellicht Moermont dat de verovering bijna ongeschonden heeft 
doorstaan. Samen met Bruninck van Wijngaerden is Philibert aan de zijde van Mondragón aanwezig geweest 
bij o.a. de inname van Bommeneede. ARA telt verscheidene brieven van Philibert, verzonden uit 
‘Niewerkercke’, maar zowel Schouwen als Duiveland telt een dorp van die naam. Misschien heeft Philibert 
tijdens de negen maanden van het beleg zo nu en dan gependeld naar en van Antwerpen en Bergen-op-Zoom.]  
707 vertaling: ‘God verlos ons van die Staten’(Generaal); ‘zooals menig staatsman na hem zal verzuchten’ voegt 
de 19e-eeuwse commentator toe. 
708 Corvin-Wiersbitsky, 539. Per 1 september 1575 heeft koning Filips II de aflossing van de staatsschuld van 
Castilië opgeschort. De financiering van de Ejército de Flandes wordt gekort. De soldaten hebben dan al twee 
maanden soldij tegoed. 
709 Nederlandse en Spaanse auteurs dateren Requeséns’ dood op 4 of 5 maart 1576. De Grote Oosthoek  
vermeldt onjuist 4 april 1576 als Requeséns’ sterfdag, (7e druk; Deventer–’s-Gravenhage 1980). Vermoedelijk 
gestorven aan longontsteking, maar volgens sommige bronnnen: aan de pest. Hij was al langer ziek, zoals blijkt 
uit correspondentie met familieleden. 
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overleden landvoogd.710 De Spaanse belegeraars voelen zich onzeker door het uitblijven van 

instructies. Er gaan geruchten over veranderingen in de politieke opvattingen binnen de 

Raad van State. De belegerden daarentegen vatten moed. Willem van Oranje keert terug uit 

Duitsland en drijft een ‘nadere Unie’ door tussen Holland, Zeeland en Utrecht. Hij begint zich 

actief te bemoeien met de strijd in Zeeland. De prins belast zijn vriend Louis de Boisot heer 

van Ruart met het maritieme opperbevel. Louis is een broer van de op 29 september aan de 

Zijpe gesneuvelde gouverneur van Middelburg, Charles de Boisot. Sinds 18 januari 1575 is 

Louis een schoonzoon van de Zierikzeese gouverneur Arent van Dorp, door huwelijk met 

diens dochter Louise. Niet alleen voor Philibert van Serooskerke, maar ook voor de familie 

Boisot krijgt het aanstaande lot van Zierikzee aldus een persoonlijk belang. Oranje en Boisot 

stellen samen een brief op, gedateerd 18 mei 1576, die per postduif naar Zierikzee moet 

vliegen. ‘Het ontzet van Zierikzee is aanstaande. De prins stuurt twintig vendels voetvolk. 

Boisot komt eraan met minstens 120 schepen.’ Maar helaas hebben de Spanjaarden de 

postduif een handje erwten gevoerd, gedrenkt in aguardiente. Terwijl de vogel zijn roes 

uitslaapt, met de pootjes omhoog, wordt het briefje losgepeuterd.711 Mondragón weet nu 

precies waar en wanneer hij de aanval kan verwachten. Philibert van Serooskerke had hem 

trouwens al gemeld te weten dat de prins van Oranje zelf naar Veere gekomen was om de 

aanval te organiseren.712 Naar wat wij zien en horen hebben ze een extreem grote 

oorlogsvloot met meer dan 130 zeilen, en met 4000 man aan dek gepropt.713 De volgende 

dag kan hij zijn rapport preciseren, na ontvangst van bericht van een informant uit Goes: 84 

oorlogsschepen, grote en  kleine, schuiten, galeien en andere van allerlei soort met vooraden 

en  munitie uit Walcheren en Holland; 5000 matrozen en 540 soldaten.714   

 

 

Overmacht ter zee 

Tegen zo’n overmacht ter zee kan de vloot van de loyale ‘Spaanse’ vice-admiraal Adriaen 

Jacobz Joosten niet op. Dus besluit Mondragón, zijn strijdmakker aan de wal, de aanval van 

de rebellen vóór te zijn. De helft van de naar Zierikzee varende schepen onder bevel van 

Louis de Boisot wordt door verdekt opgestelde kanonnen lekgeschoten vanaf de kust. De 

 
710 V. Soen, ‘Philip II’s Quest: The appointment of Governors-General during the Dutch Revolt (1559-1598)’, 
BMGN - Low Countries Historical Review, Deel 126-1/3-29 (Leuven 2009) 11. Na het vertrek van Alva eind 1573 
wilde Filips II zijn halfbroer Juan de Austria (Jan van Oostenrijk) aanstellen tot landvoogd, maar kwam daarvan 
terug doordat de Duitse vorsten Juan niet als zoon van Karel V noch als Habsburger wilden erkennen. 
Requeséns had volgens de auteur tot taak de aanstelling van don Juan voor te bereiden.  
711 Anders: de postduif werd door de Spanjaarden uit de lucht geschoten, Tegenwoordige Staat, IX, 311 
‘Beschr. van Zeeland: Beschryving der Stad Zierikzee’. Deze variant komt beter overeen met het uitvoerige 
verslag door Mondragón aan RvS, waarbij hij een veer van de ongelukkige duif had gevoegd, CACH Cph III, 602, 
XXIIc, Oudekerke 22 mei 1576; Ibid., 605, no.LVI, RvS aan Mondragón 25 mei 1576, met ontvangstbevestiging 
van de ‘plumette’ en van de onderschepte brief van Oranje en Louis de Boisot inhoudende hun plan voor het 
ontzet van Zierikzee. 
712 ‘Verde’ in CACH Cph III, 479. Mondragón noemt de stad ‘Campher’ (de oude naam is Campveere, 
refererend aan de veer over het Veersche Gat, nu Veerse Meer, naar Kamperland ). Ibid., n.2, met verw. naar 
brief Florent de Berlaymont aan RvS, Klundert 22 maart 1576. 
713 Ibid., ‘amassez par dessus’. 
714 Ibid., Ph. van Serooskerke aan Berty, 30 april 1576. 
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Staatse vloot doet nog vier pogingen tot ontzet van de belegerde stad.715 Deze worden 

achtereenvolgens door Mondragón’s artillerie afgeslagen, terwijl ook Spaanse schepen zijn 

aangekomen om de aanvallers te bestoken voor zij binnen kunnen varen. Bij een van deze 

zeegevechten sneuvelt de Staatse admiraal en voormalige watergeus Boisot. Een groot 

verlies voor de Opstand; ‘un vaillant gentilhomme’ noemt Willem van Oranje hem. Boisot’s 

vlaggeschip, een grote hulk, was op 27 mei 1576 bij de Borrendamse dijk vastgeraakt en 

daarna door de Spanjaarden in de grond geboord.716 Sommige bemanningsleden lukte het 

zwemmend op het droge te komen, maar hun admiraal stierf de verdrinkingsdood.717 

Driehonderd Staatse matrozen en twee onderbevelhebbers van de vloot lieten het leven.718 

Zierikzee geeft echter niet op. De stad heeft zich immers optimaal bevoorraad om een lange 

belegering te kunnen doorstaan. Het moreel van de Hollandse garnizoenssoldaten is hoog. 

De hoop op bevrijding door de kameraden van het Staatse leger is niet vervlogen. De vloot 

zal weer op sterkte gebracht worden, heeft de prins beloofd.719 Bovendien wordt in de 

kerken gebeden om Gods hulp. Maar de oorlogsmoeheid bij de stadse volksklasse heeft 

onrustbarende vormen aangenomen. De schutterij is niet meer te vertrouwen en dringt aan 

op overgave aan de Spaanse belegeraars.720 Op hun beurt, houden deze hun kruit droog en 

sparen zij hun mannen en munitie. Op de duintoppen en langs de dijken turen Spaanse 

wachtposten de zee en de getijdenstromen af om eventuele invallers te weren. Juist aan de 

strategisch zo belangrijke duinrand is er in maart 1576 een begin van muiterij geweest, maar 

die werd verijdeld. De discipline is hersteld. Mondragón’s grootste zorg in mei 1576 is het 

uitblijven van financiering van de kosten van het beleg, met name de achterstand in de 

uitbetaling van de verschuldigde soldij. Het moreel van de troep heeft hieronder te lijden. 

Ook het uitblijven van de door Bruninck van Wijngaerden in Antwerpen bestelde victualiën 

vormt een probleem. Philibert heeft veertig schepen georganiseerd voor het vervoer ervan, 

maar die liggen vast in Bergen op Zoom doordat de rebellen ‘het kanaal van Antwerpen naar 

Bergen’ afgesloten houden (de vaargeul door de Schelde langs het Verdronken Land 

noordwaarts). Tien van de veertig schepen zijn overigens rot, beklaagt Mondragón zich bij 

de Raad van State over ‘le sieur de Siroeskercke’.721 Maar een dertigtal zou best volstaan, als 

 
715 De term ‘Staats’ komt contemporain eigenlijk pas in zwang sinds de Verlaetinge van 1581, maar wordt in 
de geschiedschrijving toch vaak gebruikt m.b.t. eerdere oorlogshandelingen en met enig recht vanaf 25 
september 1575, datum waarop de (niet alle Provinciën vertegenwoordigende) Staten-Generaal de diverse 
leger- en vlooteenheden  onder hun gezag gesteld hebben, (formeel maar zeker niet algemeen effectief). Dat 
voorbeeld volgend is ook in deze studie gebruik gemaakt van deze anachronistische simplificatie. De door 
Swart, Willem van Oranje, consequent gehanteerde term ‘rebellen’ is feitelijk correcter, maar kan door 
associatie met het woord ‘rebels’ in hedendaagse betekenis soms een onjuiste indruk wekken. 
716 Tegenwoordige Staat, IX, 310. Daarentegen vermelden bijna alle ‘vaderlandse’ geschiedschrijvers o. a. 
Hooft, Bor en Boxhorn dat het vlaggeschip gekanteld was (d.w.z. niet tot zinken gebracht door de Spanjaarden). 
Volgens Splinter Helmich is Oranje nog bij Boisot aan boord geweest, maar had de prins tijdig het schip verlaten.   
717 ‘C’est petite perte’. Morillon aan Granvelle, Gachard, Corr. Granvelle, 404. 
718 Tegenwoordige Staat, IX, 310. 
719 Zie voor uitgebreider behandeling van de bemoedigende aansporingen zijdens Oranje, maar ook van diens 
dreigementen aan de burgers en stadsbestuurders van Zierikzee; Swart, Willem van Oranje, 94-98 
720 Ibid., 98. 
721 CACH Cph IV, Mondragón aan RvS 7 mei 1576. Idem, 602, no. LIV: op 22 mei liggen de schepen nog steeds 
vast in Bergen op Zoom 
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ze maar kwamen. Zoals elke brief van Mondragón in deze weken eindigt ook deze met een 

verzoek om geld teneinde de soldaten te betalen. Waar blijven de door de Raad beloofde f 

15.000? Desondanks wacht Mondragón beheerst af tot de Geuzen zich gewonnen geven. Zo 

lang zal dat toch niet meer duren. Oranje begint al te wanhopen.722  

 

 

Blokkade 

De Armada blokkeert nu conform Philiberts eerdere aanbevelingen de toegang tot Zierikzee. 

De kreek voor de havenmond is voor de zekerheid afgezet met twee palen en een daartussen 

gespannen ketting. Aangezien er wegens de diepte niet geheid kan worden, zijn de palen 

verbonden aan een schipbrug in de vorm van een halve maan, waarop soldaten en geschut. 

Aan de landzijde heeft Mondragón 20 vendels Spanjaarden gegroepeerd, 20 vendels Walen 

en 11 vendels Duitsers. De dijk is voorzien van schansen.723 Een klein deel van het leger blijft 

verspreid over Schouwen ter beveiliging van de kust en andere strategische locaties. 

Zierikzee is nu volledig afgesloten van de buitenwereld. Vooralsnog wordt er nauwelijks 

gevochten, alleen gedreigd. Het beleg gaat langer duren dan verwacht. De gegoede burgerij 

en enkele voormalige stadsbestuurders in deze categorie uiten hun zorgen. Ze zijn van de 

regen in de drup beland, en verlangen terug naar de tijd toen Zierikzee de koning nog trouw 

was. Alle neigingen tot overgave worden echter hardhandig onderdrukt door hun 

beschermers. Défaitisme komt niet voor in het vocabulaire van jonker Arent van Dorp, sinds 

1573 gouverneur Beoosten Schelde voor Oranje en garnizoenscommandant in de belegerde 

stad; een vertrouweling van de prins. Van Dorp laat zeven Zierikzeese notabelen oppakken, 

op verdenking de stad te willen overgeven.724 Een van de zeven is Cornelis Claes, de man die 

vorig jaar al de overgave bepleitte en dat toen moest bekopen met een sabelhouw van 

Nicolaes Ruychaver. Claes heeft nog steeds last van pijn aan zijn arm. Ze bekennen hun illusie 

dat de Spanjaarden zich niet slechter zouden gedragen dan het leger van Oranje. Slechts het 

doortastende optreden van de bevelhebber voorkomt de ontijdige overgave van 

Zierikzee.725 Het defaitistische zevental wordt naar Middelburg afgevoerd per schip, en 

aldaar geïnterneerd. Het stadsvolk is ontdaan van zijn leiders, maar lijdt honger, begint te 

‘murmureren’ en gaat de straat op. Van Dorp mijdt de confrontatie niet. Telkens weer weet 

hij de mensen moed in te spreken. Er is nog hoop! Ook de dominees doen hun best, maar de 

twijfel groeit.  

 

 

 
722 Tegenwoordige Staat, IX, 312: Oranje had in juni 1576 voorgesteld ‘Mannen, Wyven, Kinderen, die de 
Vryheid lief hadden, met de beste en tilbaarste goederen in te scheepen, alle Dyken en Dammen door, alle 
Watermolens in brand te steeken, en ‘t gansche Land door Water te verwoesten, om elders eenen andere Hoek 
des Werelds te zoeken, daar men zig buiten Slaaverny en Geweeten mogte nederslaan’. [De Zierikzeeërs 
hebben ’s prinsen advies gelukkig niet gevolgd.]  
723 Tegenwoordige Staat, IX, 309. 
724 Swart, Willem van Oranje, 62 vergelijkt dit incident met andere voorbeelden: in verscheidene Hollandse 
steden verzet de magistraat zich tegen de aanwezigheid van Oranje-garnizoenen.  
725 H.F.K. van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse 
Opstand (Amsterdam 1999) 177, met verw. o.a. naar Bor. 
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Overgave 

Op een mooie zomerdag begin juni ziet de Spaanse wacht bij het reeds  bezette havenhoofd 

van Zierikzee twee bootjes vertrekken uit de belegerde stad.726 Ze varen naar de zandplaat 

tegenover het fort waar kapitein Manuel Doria gelegerd is. Twee man en een soldaat die er 

uit ziet als een officier stappen uit en planten twee stokken, een eindje uit elkaar, op de 

plaat. Aan één stok is een half vel wit papier bevestigd, aan de andere een tegen de 

nattigheid dichtgelijmde en verzegelde envelop. Wanneer de bootjes weer weggeroeid zijn, 

varen Spaanse soldaten naar de plaat en nemen de envelop mee. Deze wordt met spoed 

naar Mondragón gebracht, die dan in Ouderkerk verblijft. Na lezing van de inhoud, een 

briefje van enkele regels, stuurt hij dat op naar de Raad van State met de verlijmde envelop 

erbij, 9 juni 1576. Arent van Dorp zou de mogelijkheden willen onderzoeken voor een 

bestand of een traicté équitable, blijkt uit het ongetekende briefje. Wat zouden de eventuele 

voorwaarden zijn? In het antwoord waar Van Dorp om vraagt mag niet gerefereerd worden 

aan het briefje. Kennelijk heeft hij geen instructies van hogerhand. Per kerende koerier van 

10 juni (!) geeft de Raad van State Mondragón te verstaan de zaak te willen overlaten aan 

hemzelf, in zoverre dat hij instructie heeft le sieur de Séroskercke als belanghebbende 

gezagsdrager mee te nemen naar eventuele onderhandelingen. Laat ons meteen weten wat 

‘ceulx de dedans’ te vertellen hebben, maar wees op uw hoede. Aangezien Van Dorp het 

initiatief genomen heeft, is het aan hem een voorstel te doen met betrekking tot de 

voorwaarden.727 Mondragón bevestigt per brief aan de Raad van State te zullen doen zoals 

hem is opgedragen en stuurt een ordonnans naar de stad met een dienovereenkomstig 

bericht aan Van Dorp.728  De boodschap vernomen hebbend – kennelijk tot zijn opluchting – 

schrijft Van Dorp per brief van 17 juni 1576 aan Mondragón bereid te zijn tot onderhandeling 

over een bestand of eventuele overgave van de stad, op nader overeen te komen 

voorwaarden. Mondragón reageert twee dagen later, 19 juni 1576.729 Hij excuseert zich 

gisteren de gehele dag bezig geweest te zijn zodat hij niet eerder op de ontvangen brief kon 

antwoorden, en vervolgt: Morgenochtend om 8 uur zullen zich bij de doorgestoken dijk de 

volgende heren bevinden, die door mij daartoe zijn aangewezen: ‘le sieur de Séroskercke, le 

vice-admiral Adrian Jacop Joosse, les capitaines don Manuel Cabeça de Vaca et le sieur 

d‘Estrainechamps, sans nulle suyte’ (zonder gevolg erbij).730 Hoewel er van het besprokene 

bij het gat in de dijk geen verslag gemaakt lijkt te zijn, heeft het blijkbaar resultaat gehad.731 

 
726 GACH Cph III, 616 Appendices LXV, Mondragón aan RvS, Oudekerke 9 juni 1576. 
727 GACH Cph IV, ‘Correspondance du Conseil d’Etat avec le colonel Mondragon’, LXXIII, 624ev. 
728 Ibid., copie.  
729 A. Henne (ann.), Coll. Mémoires relatives à  la Histoire de Belgique, mém. ans 1565-1581, sur les troubles 
des Pays-Bas, IV (Brussel-Den Haag 1914). 
730 Adriaen Jacobsz Joosten, oud-burgemeester Middelburg, goede bekende van Philibert uit de tijd van de 
troebelen aldaar; ‘Cabeza de vaca’, koeiekop, naam ontleend aan heraldisch wapenschild. Beroemdste 
vertegenwoordiger van dit geslacht is de grootvader van de kapitein: Álvar Núñes Cabeça de Vaca, conquistador 
en ontdekkingsreiziger in Zuid-Amerika, overleden 1559 ‘niet wetende of hij Spanjaard was of Indiaan’; 
‘Estrainechamps’: Spaanse verbastering van Strainchamps (Sauerfeld), een dorp in nu Belg. prov. Luxemburg 
ten Z. van Bastenaken (Bastogne). Kapitein François de Strainchamps is commandant van een vendel Walen. 
Wellicht geselecteerd om zijn tweetaligheid, zodat hij ook met de Duitse eenheden  kan communiceren. 
731 ‘Tussen de twee gaten in de dijk van Zierikzee naar Dreischor’. Uit de diverse verslagen valt op te maken 
dat ongeveer op zes plekken een dijk is doorgestoken t.b.v. inundaties, in opdracht van watergeuzenkapitein 
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Er volgt nog een nadere briefwisseling per ordonnans. Op aandringen van de Raad van State 

stelt Mondragón de eis dat veertig Hollandse officieren in gijzeling zullen achterblijven na de 

eventuele overgave, of als alternatief eenzelfde getal Zierikzeese burgers. Deze gijzelaars 

zullen worden vrijgelaten in ruil voor vrijlating door de Geuzen van drie krijgsgevangenen: 

Bossu, Van Cruyningen en admiraal Adolf van Haemstede, stelt Mondragón. In zijn antwoord 

per ommegaande betoogt Van Dorp dat de eerste twee vastzitten in Noord-Holland, waar 

men zich niets zal aantrekken van hetgeen er in Zeeland gebeurt. Op dit punt kan hij 

Mondragón dus niet tegemoet komen, hoe graag hij dat ook zou willen. Maar over eventuele 

vrijlating van Van Haemstede, die gevangen genomen is door Boisot en opgesloten zit in Fort 

Rammekens bij Vlissingen, valt te praten. Van Dorp zegt toe de zaak aan Oranje te zullen 

voorleggen en zijn best te zullen doen de admiraal vrij te krijgen.732 De opmerkelijke uitkomst 

van deze deelonderhandeling is dat er geen veertig officieren of burgers in gijzeling genomen 

zullen worden, maar alleen Arent van Dorp zelf, die zal vrijkomen zodra Adolf van Haemstede 

ongedeerd uit Staatse krijgsgevangenschap ontslagen is. Van Dorp heeft veel op zijn kerfstok, 

maar deze deal kan toch als creditpost gekerfd worden.733 Het is verleidelijk in de 

voorgenomen uitruil van gijzelaars de invloed van Philibert van Serooskerke te zien, 

aangezien het eventuele resultaat zowel zijn achterneef Van Haemstede redt, als maximaal 

veertig burgers van zijn vaderstad Zierikzee die kans liepen op gijzeling met onbekende 

afloop. Ook de eis  van de Raad van State tot vrijlating van Maximiliaen van Cruyningen, een 

vooraanstaande en (dan nog) koningstrouwe Zeeuwse edelman, kan aan Philibert worden 

toegeschreven. Er is echter geen hard bewijs voor Philiberts betrokkenheid bij de 

voorbereiding van dit deel van het verdrag van overgave. Bossu en Cruyningen blijven 

vooralsnog hun dagen tellen in Noord-Hollandse gevangenschap.734  

 

Eind juni hijst Zierikzee de witte vlag. De acceptatie van de overgave wordt voor de Spaanse 

koning ondertekend en gedateerd 30 juni 1576 door Philibert van Serooskerke, voor het 

leger door twee Spaanse kapiteins en een Waal, namens de koninklijke Armada door Adriaen 

Jacobsz Joosten vice-admiraal. Voor  het capitulerende garnizoen tekenen Van Dorp en de 

 
Ruychaver, verdediger van Zierikzee. ‘Den 22en Octobris stack Ruychaver den dijck bij tVingerling door, ende 
lichten die sluys uut.’ Helmich, ‘Journael’, 138ev.; C. Claes (herziene transcr. J. Pot) in: J. Pot, ‘Verhaal van het 
beleg voor Zierikzee (1575-1577)’ Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te 
Utrecht, 50 (1929) 107-140, aldaar 108, 118: Ds. Gerhardus “en sijne gereformeerden” staken de dijk door aan 
de zuidkant van de kerk van Borrendamme. De inwoners die dat trachtten te verhinderen, werden bedreigd: 
‘dan konden wij dese mael onse halsen behouden; dat wij wel ons een ander lant konden vinden’.  
732 Pot, 56-57; CACH Cph IV, 624ev, brieven Mondragón aan RvS en vice versa,  nrs. LXVIII, LXIX, LXX. 
733 Swart, Willem van Oranje, 40: Van Dorp had Oranje aan zich verplicht door hem in 1572 f 12.000 te lenen 
[in hedendaagse koopkracht ongeveer € 720.000 S.E.&O.] ter financiering van diens offensief. Als beloning 
werd Van Dorp benoemd in winstgevende ambten en werden hem verbeurdverklaarde goederen geschonken. 
Hij kwam zodanig in opspraak dat Oranje de gevangenneming beval  van alle personen die zich lasterlijk over 
Van Dorp hadden uitgelaten. 
734 CACH Cph IV, 622, Brief RvS 22 juni 1576 aan Mondragón bevat nog de eis tot vrijlating van Bossu, 
Cruyningen en Haemstede, maar de RvS laat deze eisen vallen na aandringen door Mondragón 23 juni. De 
belegerden hebben nog slechts voor enkele dagen etenswaren en al drinkwatertekort, maar handhaven zich in 
de hoop op hulp uit Franrijk. De RvS dient dat vóór te zijn, adviseert de kolonel. 
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kapiteins André de la Porte en Joos van (den) Eynde.735 Conform het wederzijds 

ondertekende tractaat van overgave koopt Zierikzee voor 200.000 goudguldens de 

plundering af.736 De hand van Philibert is duidelijk te herkennen in de tekst van de 

overeenkomst. Een regeringsgezinde commentator noteert, meteen na de overgave: ‘Jamais 

aucune ville ennemie n’avait obtenu de la part des vainqueurs des conditions si favorables.’ 

Nooit eerder heeft een vijandelijke stad zulke gunstige voorwaarden verkregen. Het Spaanse 

leger vindt het een groot schandaal dat de stad niet uitgeleverd wordt ter plundering. Van 

het overeengekomen bedrag is de helft gereserveerd ter compensatie van de teruggave van 

bezittingen en meubels, zouden de Spanjaarden die toch buitmaken. ‘Later zullen de 

Spanjaarden hiervoor gruwelijk wraak nemen op het hele land’.737 Op 2 juli 1576 ontvangt 

Mondragón de sleutels van de stadspoort uit handen van Nicolaes Ruychaver, de beroemde 

Watergeuzenkapitein die Zierikzee maandenlang zo heldhaftig verdedigd heeft samen met 

Arent van Dorp de bevelvoerder.738 De Amsterdammer Nicolaes Ruychaver was als nautisch 

expert in 1573 samen met Jacob Cabeljau de succesvolle verdediger van Alkmaar, waar de 

‘victorie’ begonnen was. In 1574 had Ruychaver de Spanjaarden verjaagd uit Den Haag. Maar 

nu moet hij het hoofd buigen. Mondragón, de overwinnaar, nodigt de twee hongerige helden 

uit voor het noenmaal: berberechos en kreeft, besprenkeld met een okshoofd vino verde 

generoso. Van Dorp weet dat hij na de maaltijd in gijzeling genomen zal worden.739 Krachtens 

het tractaat van overgave zal hij t.z.t. voorwaardelijk vrijgelaten worden in ruil voor de in 

1574 door de Staatsen bij Fort Lillo krijgsgevangen genomen Spaanse admiraal Alonso de 

Haemstede die in Fort Rammekens is opgesloten. Aan het Staatse garnizoen wordt vrije 

aftocht gegund. Een paar weken later wordt nader overeengekomen dat Arent van Dorp op 

 
735 CACH Cph IV, 649, bijlage bij brief Mondragón aan RvS 2 juli 1576 (LXXXV), ‘Capitulation de la garnison de 
Zierikzée’:  «Conclus et arreté sur la dicque de Syon, lez la ville de Ziriczée par nous. Ph. de Seroeskercke, 
seigneur du dict lieu, et les capitaines don Emmanuel Cabeça de Vaca, don Alonço de Sotomayor, François de 
Strainchamps, et Adrien Jacop Joossone, vice-admiral de l’armée de Sa Majesté, et Arent Van Dorp, gouverneur 
de ladicte ville, et capitaines Andrieu de la Porte, Josse van Eynde, le penultieme de juing 1576.» Daaraan 
gehecht een affidavit door Van Dorp dat hij dit was overeengekomen met Mondragón, ondertekend en 
gezegeld door beiden 15 september 1576 “sans fraulde et malengin”. Opvallend is dat de Spaanse kolonel zijn 
voornaam Cristóbal afkort met Griekse initiaal: ‘X. de Mondragon’. 
736 In hedendaagse koopkracht ca. € 12.000.000, maar in verhouding tot 21e-eeuwse gemeentebegrotingen 
relatief méér. Aangezien de stadskas nagenoeg leeg was, werd een omslag opgelegd aan alle burgers, 
stichtingen en ‘neringen’. Overigens is dit bedrag gelijk aan de door Oranje in februari 1574 aan Middelburg 
opgelegde schatting, na aftrek van de door hem verleende korting van 1/3.  
737 ‘Plus tard les Espagnols s’en vengeront cruellement sur le pays tout entier’. Ch. Piot ed., Histoire des 
troubles des Pays-Bas (Brussel 1889)  III, IV, 27-29. 
738 Swart, Willem van Oranje, 93-96 behandelt het Spaanse offensief op Schouwen en de overgave van 
Zierikzee vanuit de optiek van de prins. De auteur resp. de bezorgers van Swart’s  onvoltooide manuscript 
beschrijven Oranje’s frustratie over de tegenstand die hij ondervindt bij het plaatselijke bestuur. De nederlaag 
heeft de eigengereidheid van de Staten van Holland versterkt, culminerend in toestemming aan de 
défaitistische Dordtse oud-burgemeester Willem Oem van Papendrecht  voor een reis naar Utrecht om aldaar 
met de koninklijke autoriteiten te onderhandelen over vredesvoorwaarden (o.c., 96). [Het Zuid-Hollandse en 
lang rooms-katholiek gebleven geslacht Oem (spreek uit: Oom) telt verscheidene takken, waaronder die van  
Bruninck (Oem) van Wijngaerden, Philibert’s zwager en collega als rentmeester-generaal.]  
739 In contemporaine Spaanse en regeringsgezinde Franstalige documenten wordt ‘Vander Dorp’ steevast 
vermeld met het achtervoegsel ‘el traidor de Malinas’ respectievelijk ‘le traidtre de Malines’. Als gouverneur 
van Mechelen had Van der Dorp – tegen de zin van de bevolking, althans volgens het regime – de stad aan de 
kant van de Opstand gebracht.  Mendoza verbastert de naam tot Wanendorp [misschien Vlaamse spotnaam?].  
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erewoord vrij mag, maar in krijgsgevangenschap zal terugkeren, mocht Van Haemstede door 

de Staatsen niet worden vrijgelaten. Mondragón wordt in binnen- en buitenland geprezen 

voor zijn grootmoedigheid. Hij heeft zich gerevancheerd voor zijn nederlaag op Walcheren 

in 1574, de gedwongen aftocht van het Spaanse garnizoen uit Middelburg.  

 

Cristóbal de Mondragón is geboren in 1504, dus is met 72 jaar al vrij oud ten tijde van 

zijn verovering van Zierikzee. Hij zet zijn lange loopbaan voort met spectaculaire 

overwinningen, zoals in 1579 de inname van Maastricht onder Farnese. Op 10 juli 

1584 leidt hij de aanval op Fort Lillo als eerste poging tot het afsluiten van de Schelde 

ter voorbereiding van het beleg van Antwerpen.  In 1595 – 91 jaar oud! – voert hij 

zijn troepen aan bij het ontzet van Groenlo (Grol) in de Achterhoek, dat belaagd werd 

door het leger van Prins Maurits. De ijzervreter moet toch ook gezonder gegeten 

hebben. Na zijn laatste wapenfeit mag hij het rustiger aandoen, als Antwerps 

burgvoogd. Mondragón zal overlijden in de nacht van 3 op 4 januari 1596, tot zijn 

verwondering niet op het slagveld maar vredig in de armen van zijn Vlaamse 

echtgenote Guillemette de Chastelet, in het Kasteel van Antwerpen740. 

 

Philibert van Serooskerke, nazaat van vijf generaties Zierikzeese stadsbestuurders, kan er 

trots op zijn een belangrijke rol gespeeld te hebben bij de overgang van de stad naar de 

wettige macht. Zijn geliefde vader Jeronimus was schout en baljuw geweest van Zierikzee, 

de stad van Philiberts jeugd. De familie heeft haar eigen kapel in de Sint-Lievens 

Monsterkerk. Deze is gespaard gebleven, nu de inname van de stad gelukt is zonder 

beschieting of brandstichting. Misschien heeft Philibert er nu een kaarsje aangetoken, al is 

de pastoor niet meer te vinden. De door Van Dorp naar Middelburg gedeporteerde 

defaitistische notabelen mogen terugkomen en worden op gezag van Philibert weer tot de 

ambten toegelaten. Onder hen Cornelis Claes, die nog steeds last heeft van zijn arm. Dit zal 

hem echter niet beletten nog een uitgebreid verslag te maken van de gebeurtenissen.741  

 

Anders dan de Spaanse herovering van Goes, heeft de inname van Zierikzee veel 

mensenlevens gekost. Gezien Philiberts woorden naar aanleiding van Goes, waarmee hij in 

1572 God dankzegt voor de rustige overgang van die stad, mag aangenomen worden dat hij 

het gewelddadige verloop van de strijd om Zierikzee betreurd heeft. Gevoelens van spijt of 

wroeging kunnen hem echter niet worden toegeschreven, want brieven van hemzelf of 

 
740 Sommige Spaanse auteurs vermelden Mondragón’s geboortejaar als 1514. Indien dit correct is heeft hij 
toch veel gepresteerd op respectabele leeftijd. Literatuur: o.a. H. Pirenne, Histoire de Belgique des origines à 
nos jours, IV, (Gent 1925) 32,39,178,197, 207ev; BWN (1869) 978-981; A. Salcedo Ruiz, El Coronel Cristóbal de 
Mondragón: Apuntes para su biografía (Madrid 1905). 
741 Het verhaal van het beleg voor Zierikzee door Cornelis Claes (1576-1577)’ is de bewerkte uitgave (1929) 
door J. Pot van een door hem in 1913 in het toenmalige Rijksarchief te Middelburg gevonden ca. 4/5 fragment 
van een contemporain afschrift, collectie Verhije van Citters. Een unieke primaire bron, met vele gegevens die 
tot dan onbekend waren, ook over vechtpartijen met dodelijke afloop tussen Walen en Spanjaarden nade 
inname van de stad. Zie, C. Claes, (herzien transcr. J.Pot) in: J. Pot, ‘Verhaal van het beleg voor Zierikzee door 
Cornelis Claes (1576-1577)’  Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 
50 (1929) 107-1140.   
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getuigenissen van anderen daaromtrent zijn niet overgeleverd. Wel is Philiberts trouw aan 

de koning uitdrukkelijk bevestigd door de landvoogd, die niet geschroomd heeft Filips II te 

confronteren met Philiberts klacht over het beschamende wangedrag van de plunderende 

Spanjaarden. Gezien de resultaten van zijn onderhandelingen in de daarop volgend fase, 

heeft Philibert het hem door de Raad van State geschonken vertrouwen waargemaakt. 

Secundum fidem et religionem heeft hij gehandeld, naar plicht en geweten, met groot 

doorzettingsvermogen en fysieke risico’s. De stad Zierikzee is door toedoen van Philibert van 

Serooskerke een Spaanse moordpartij bespaard gebleven zoals in die periode Mechelen, 

Zutphen, Naarden, Haarlem en Oudewater hebben ondergaan.742 De overgave van Zierikzee 

is wereldnieuws, na de al spectaculaire overtocht van ‘Philippelande’ naar ‘Duvelande’ tien 

maanden tevoren. Vooral in Engeland werd deze geopolitiek belangrijke strijd met angst en 

spanning gevolgd. De uitkomst is strategisch gezien zeer nadelig voor Elisabeth’s koninkrijk. 

De bondgenootschappelijke Hollandse beheersing van de Scheldemond is doorbroken. Op 

21 juli 1576 capituleert het prinselijke commando voor de ‘oostelijke’ eilanden. Zo werden 

Schouwen, Duiveland en Tholen door de Spaanse krijgsmacht afgesplitst van de ‘westelijk’ 

gelegen eilanden Walcheren en de Bevelanden, welker volledige onderwerping het volgende 

Spaanse doel zal zijn. Nuestra salida al océano is gegarandeerd, juicht de Spaanse 

berichtgeving.743  De prins van Oranje ervaart het verlies van Zierikzee en de twee strategisch 

gelegen eilanden als een bittere nederlaag.744 De Spanjaarden hebben een wig tussen 

Holland en Zeeland gedreven.745 Daarmee brachten zij de opstandelingen in een 

dwangpositie, waaruit zij zich slechts zouden kunnen bevrijden met buitenlandse hulp. Deze 

bleef echter uit, zowel van Franse als van Duitse zijde. Geconfronteerd met de 

 
742 Te Water, Verbond, 193: ‘Philibert van Serooskerke […] een der voornaamste aanbinders van den 
hachelijken overtogt der Spanjaarde op het eiland van Schouwen, om Zeeland te dwingen, om, daardoor, 
Holland en Zeeland van elkanderen te scheiden, […] Hebbende ook het Verdrag van de overgang dier stad aan 
Mondragon, wegens de Spaansche zijde, ondertekend; P.C. Hooft, Nederlandsche Historiën,  X, 405. 
743 In de correspondentie van kardinaal Granvelle met diverse contactpersonen in binnen- en buitenland 
neemt het gebeurde achttien pagina’s in. Een belangrijke maar helaas anonieme contemporaine bron is J.B. 
Blaes, ed., Collection de Mémoires de l’Histoire de Belgique: Mémoires Anonymes, XVIe siècle, I, 175-177  
(Brussel – Den Haag 1859) ‘Mém. Anon. Sur les Troubles des Pays Bas 1565-1580’. Aldaar 176 [Schouwen en 
Duiveland] vermelding Philibert van Serooskerke als leider van het offensief, en 177ev [Zierikzee]. Ook Hooft, 
Bor, Bondam, Groen van Prinsterer, Strada en Motley vullen samen vele strekkende meters boekenkast met 
dit onderwerp. In de moderne geschiedschrijving beknopter: Swart, Willem van Oranje, 93-98. 
744 Anders: M. Baelde, P. Van Peteghem ‘De Pacificatie van Gent (1576)’, ‘Verslagboek van het Tweedaags 
Colloquium bij de 400e verjaardag van de Pacificatie van Gent, Gent 23 October 1976’ in:  Studia Historica 
Gandensia (herdruk van ‘Opstand en Pacificatie in de Lage Landen’, 1-62, Gent 1976) 13: ‘Voor de Prins was 
Zierikzee niet onbelangrijk want het lag tussen Holland en Zeeland [sic]. De overmacht van Oranje ter zee 
zorgde ervoor dat het verlies van Zierikzee niet zo zwaar viel’, met verw. in n.80 naar Pot, Het beleg van 
Zierikzee, 61. [Het tegendeel is waar. Vlootvoogd Louis de Boisot was omgekomen, zijn vlaggeschip gekanteld 
en overmeesterd door de Spanjaarden, vier schepen van zijn eskader waren in de grond geboord door 
Mondragón’s artillerie. Boisot’s opvolging in Zeeland door Bloys van Treslong was moeizaam. In 1577 was  
“l’armée de Sa Majesté” (de Spaanse vloot) nog volop actief in de Zeeuwe wateren, blijkens correspondentie 
Philibert van Serooskerke – Juan van Oostenrijk, UA.76,2.3.0.5.3.851(10e). De enige actie van belang door de 
Staatse vloot in deze periode is de interventie te Antwerpen met zes schepen, begin augustus 1577, zie hierna 
hfdstk XIV ‘Wisseling van de wacht’. Bloys voldeed niet en werd in 1585 vervangen door Justinus van Nassau, 
Oranje’s tweede zoon.] 
745 O. Mörke, Wilhelm von Oranien, 188 “Damit hatten seie einen Keil zwischen Holland und Seeland 
getrieben”.  
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vruchteloosheid van alle ondernomen diplomatieke stappen, schreef Oranje op 16  juli 1576 

aan zijn broer Jan van Nassau dat de zaak van de Nederlanders door de hele wereld in de 

steek gelaten was.746 

 

De verschuldigde afkoopsom betekende bijna het einde van Zierikzee als welvarende 

handelsstad.747 Voorheen was de stad een van de belangrijkste ‘stapelplaetse’ van de Hanze 

voor de overslag naar de Hollandse en Gelderse riviervaart en het Duitse achterland. Pas aan 

het eind van de 17e eeuw zal Zierikzee haar élan min of meer terugkrijgen, maar is dan als 

havenstad ingehaald eerst door Dordrecht en vervolgens door Delftshaven, Schiedam en 

Rotterdam. De Spaanse herovering van Zierikzee vormt het hoogtepunt in Philiberts 

curriculum vitæ. Hij heeft het door hem gewekte vertrouwen van zijn koning en diens 

landvoogd niet beschaamd. Zijn humanitaire en mitigerende invloed heeft hij optimaal 

doorgezet tijdens de hevigste oorlogshandelingen. Tegelijkertijd heeft Philibert zijn politieke 

doel bereikt: de Spaanse overwinning in de strijd om Zierikzee en ‘de toegang tot de oceaan’. 

Met deze prestatie heeft hij tevens de familiebelangen in de stad en op het eiland veilig 

gesteld, mag hij hopen, ondanks de opgelopen schade. Door toedoen van externe krachten 

heeft Zierikzee in deze jaren beurtelings haar loyaliteit aan de koning verloren en weer 

herwonnen: Met dreigementen hadden Veere en Vlissingen hun zusterstad gedwongen het 

Oranjeregime te aanvaarden. De Hollandse bezetting leek deze overgang te bestendigen, 

maar vier jaar later dwong het Spaanse leger de stad weer het koninklijke gezag te erkennen. 

Hoe het afloopt is dan nog ongewis. Zeker is echter dat Philibert met erbarmen de 

afgedwongen schennis van fides et religio aan de stad heeft vergeven, zoals zichtbaar is in 

de gunstige condities bij de overgave. Fides houdt in dat gevoelens van haat en rancune niet 

nodeloos mogen worden aangewakkerd. Daarnaast geldt dat een overwinnaar geen baat 

heeft bij verkropte vernedering en wrok in het hart van de verslagen tegenstander, omdat 

dit tot een Pyrrhus-overwinning kan leiden.748 Ook na deze episode zal Philibert nog een rol 

van historische betekenis spelen, zij het niet meer op het krijgstoneel. Dit wordt nu verlaten 

voor het diplomatieke schouwspel. Philiberts optreden lijkt echter de al eerder gebleken 

 
746 Ibid., ‘schrieb Oranien am 16 Juli 1576 an seinem Bruder Johann die Sache der Niederländer sei “von aller 
Welt im Stich gelassen worden” ’  met verw. in n.246 naar [Groen van Prinsterer] Archives, V, 379-381 (603), 
[citaat aldaar: 380]. 
747 1e termijn f 50.000 binnen acht dagen, 2e termijn f 50.000 binnen zes weken, 3e termijn f 100.000 “ten 
ware zyne Majesteit uit mededoogen over den verloopen staat der Burgeren, hun daar af verschoonde”. Joan 
de Navarette, contador (boekhouder) van Zijne Katholieke Majesteit, geeft op 17 september 1577 (!) een 
kwitantie af dat de eerste f 100.000 is betaald. Van enig mededogen zijdens Filips II is niets vernomen. Niet 
onmogelijk is dat Philibert – die bij de afwikkeling van de schuld betrokken bleef – de bij de overgave bedongen 
reservering van f 100.000 (ter compensatie bij restitutie van onterecht buitgemaakte ‘goederen & meubels’) 
heeft laten vrijvallen. Als dat klopt, heeft Zierikzee netto een aanzienlijk mildere heffing betaald aan de Spaanse 
koning dan de stad Middelburg werd opgelegd door Oranje bij haar overgave in 1574 (f 200.000 netto van 
korting van f 100.000). 
748 Na de overwinning op Oostenrijk in de Slag bij Sadowa (1866) weerhield Bismarck om deze reden de 
Pruisische koning Wilhelm I van diens voornemen Wenen binnen te trekken aan het hoofd van het 
zegevierende leger als ruiter op zijn witte hengst. H. Wynaendts, Vergeet niet waar je vandaan komt: Een 
familiekroniek (Groningen 2019) 145-146; oorspr. titel Souviens-toi d’où tu viens (Parijs 2009).  
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humanitaire kenmerken te behouden, gericht op reductie van politieke tegenstellingen. Of 

deze aanpak kans van slagen heeft, zal nog moeten blijken. 
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XII 

VREDESAPOSTEL 

 

 

Geheim overleg 

In juni 1576, ongeveer een week voor de capitulatie van Zierikzee, had Philibert een brief 

ontvangen van Frédéric Perrenot de Granvelle heer van Champagney, gouverneur van 

Antwerpen en commandant van het Kasteel aldaar.749 Champagney was lang geleden door 

de Spaanse koning aangesteld in die functie, maar maakt daarnaast nu deel uit van het 

regentschap tijdens het bestuursvacuüm na de dood van Requeséns. De Raad van State 

fungeert als regentschapsraad, en krijgt nauwelijks nog instructies uit het verre Madrid.750  

Op eigen gezag zoekt de Raad naar openingen om tot een binnenlandse vrede te komen. De 

verstandhouding tussen Philibert en Champagney was niet al te best geweest sinds de strijd 

om Zuid-Beveland in 1572, toen Champagney er vandoor ging met de vervolgopdracht tot 

bevoorrading van de Zuid-Bevelandse verdediging tegen de Geuzen en hun Engelse 

bondgenoten. Maar nu bakt de Antwerpse gouverneur zoete broodjes. Antwerpen heeft er 

immers belang bij dat de aanstaande capitulatie van Zierikzee zomogelijk gevolgd wordt door 

een algemene wapenstilstand. Mede gezien de goede banden die Mondragón met Philibert 

heeft, zoals de brief uitdrukkelijk stelt, wordt laatstgenoemde door Champagney gepolst of 

hij genegen is zich aan te sluiten bij het beginnende overleg tussen verschillende partijen die 

dit doel voor ogen hebben. Het is onbekend of Philibert deze strikt vertrouwelijke brief 

beantwoord heeft of anderszins heeft gereageerd. Misschien heeft hij de uitnodiging als een 

provocatie beschouwd. Maar een formeel verzoek van een bevoegde instantie zal niet lang 

op zich laten wachten.  

 

Filips II had in het voorjaar van 1576, na de dood van Requeséns, de regering van de 

Nederlanden opgedragen aan de Raad van State te Brussel, in afwachting van de benoeming 

van een nieuwe landvoogd. De Raad beschouwt de succesvolle inname van Zierikzee als een 

keerpunt. Het gevreesde Oranjeleger is verdreven van de eilanden Beoosten Schelde, heeft 

zich teruggetrokken naar Holland, en likt zijn wonden. In Zeeland beheerst de prins met zijn 

vermaledijde rebellen nu alleen nog het eiland Walcheren. Het is slechts een kwestie van tijd 

tot ook Walcheren weer het wettige gezag zal erkennen, zou men kunnen verwachten. Het 

Spaanse leger blijkt echter niet in staat tot enig offensief noch tot consolidatie van de 

veroveringen, als gevolg van chronisch geldgebrek. Tijdens deze pauze in de 

gevechtshandelingen doet de Raad van State pogingen de eenheid van de Nederlanden te 

herstellen. Om te beginnen wil de Raad de provinciën Holland en Zeeland weer in het gareel 

brengen. Er wordt gezocht naar betrouwbare bemiddelaars. Philiberts van Serooskerke had 

 
749 UA,76,851 (28e), J. (sic) Perrenot te Antwerpen, 1576. 
750 De preciese data van de benoeming en het aantreden van Champagney in de RvS zijn onzeker en worden 
in de literatuur verschillend vermeld. Tevens is onzeker of de RvS in zijn geheel dan wel gedeeltelijk (in 
commissie) als regentschapsraad fungeerde. 
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enorm aan prestige gewonnen in Brussel door zijn rol bij de terugkeer van Zierikzee in de 

macht van de centrale regering. Ook aan de zijde van de Opstand zal men gewaardeerd 

hebben dat hij de stad beschermd heeft tegen plundering door de Spaanse overweldigers. 

In de directe omgeving van de prins is zonder twijfel bekend hoe Philibert zijn tegenspeler 

Arent van Dorp gevrijwaard heeft van een langdurige gijzeling. Wellicht is men hem tevens 

erkentelijk voor zijn (veronderstelde) bemiddeling bij de kwijtschelding van de helft van de 

aan Zierikzee opgelegde Spaanse schatting. 

 

Brief aan de koning 

Op 15 juli 1576, nog geen twee weken na de capitulatie van Zierikzee, schrijft de Raad van 

State een lange brief aan Filips II.751 Weliswaar met verschuldigde hoogachting door zijn 

dienstwillige dienaars, maar toch vol verwijten. Gerefereerd wordt aan de muiterij van de 

Spaanse militairen die dan al volop aan de gang is, ze zijn op weg naar Brabant.752 De 

vertraging die de koning veroorzaakt door de tijd die hij neemt voor het nemen van een 

beslissing heeft funeste gevolgen. ‘Ook de Walen zijn aan het muiten. De Zeeuwse eilanden 

zijn in gevaar. Wij zijn bang dat de remedie van het probleem te laat komt. Het is nu urgent 

en een geschikt moment om met de rebellen in onderhandeling te gaan. De ineenstorting 

van het land is aanstaande.753 Alom heerst ontevredenheid. Wij willen een buitengewone 

bijeenroeping van de Staten- Generaal. Wat nog gekund had in de tijd van Requeséns, en 

nog meer zelfs daarvóór, zal nu niet meer kunnen indien de vijand de plaatsen die in zijn 

handen zijn, overgeeft in handen van de Fransen, de Engelsen, of de hugenoten en andere 

buitenlandse sectariërs.754 Zoals men zegt dat hun intentie is, ware het niet dat de Staten 

van Holland en Zeeland (wat voor rebellen dat ook mogen zijn) daarvan nog niet willen horen 

in afwachting van hun verzoening met Uwe Majesteit, zoals zelfs de heer van Serooskerke, 

eerste officier van Zeeland, heeft verklaard. Dit heeft Van Dorp, die commandant was in 

Zierikzee, hem medegedeeld bij diens vertrek uit Zierikzee, en dat het tijd was om een soort 

pacificatie overeen te komen.755 Wij melden dit Uwe Majesteit om onze plicht gedaan te 

hebben. De goede gelegenheid die zich nu aandient moeten wij niet voorbij laten gaan, zoals 

toen Uwe Majesteit ons uitdrukkelijk verboden heeft de Staten-Generaal bijeen te roepen 

om de onderhandelingen te Breda ter hand te nemen. Wij hebben de Staten van Holland en 

 
751 CACH Chph IV, 241ev, ‘Précis de la Correspondance de Philippe II’, no. 1665,  RvS aan Filips II, Brussel 15 
juli 1576.  
752 De Roda, de Spaanse raadsheer in de RvS, schrijft dezelfde dag een aparte brief aan Filips II buiten zijn 
collega’s om:  ’s Konings soldaten trekken op via ‘Vao’ (Wouw!) en Roosendaal naar Brussel. Mondragón wordt 
gevangen gehouden door zijn muitende Waalse regiment. Ze willen Zierikzee plunderen. GACH Cph IV, 251, no. 
1667, Gerónimo de Roda aan Filips II, Brussel 15 juli 1576. 
753 ‘la ruïne du pays’. 
754 Laatstbedoelde referentie aan de lutherse Duitse vorsten lijkt een loos dreigement, gezien de herhaalde 
mislukte pogingen door Oranje hen bij de oorlog te betrekken.  
755 ‘ne fût que les estatz de Hollande et Zeelande (quelque rebelles qu’ilz soient) n’y veuillent encoires 
entendre, attendans toujours leur reconciliation avec V.M., comme mesmes le sieur de Seroeskercke, principal 
officier de Zeelande, nous a declaré que Vanden Dorp, que estoit chief de Zierickzée, luy a dict au partir de là, 
et qu’il soit heure, devant que cela advînt [= overdracht aan Fransen, Engelsen, Hugenoten, andere sectariërs], 
d’entendre à quelque pacification: dont pour nostre acquit, advertissons V.M.’  
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Zeeland doen weten wat Uwe Majesteit ons heeft geschreven, namelijk dat U hen weer in 

genade aanneemt en hun verzekert van Uwe clementie en zachtmoedigheid indien zij 

terugkeren tot gehoorzaamheid aan de Rooms-Katholieke Kerk en aan U. Wij hebben hen 

daartoe aangespoord. Maar dat alleen heeft hun niet veel waarde opgeleverd, zodat wij geen 

antwoord kregen.’ De brief vervolgt met een pleidooi om tot vredesonderhandelingen te 

mogen komen. 

 

De koning neemt opnieuw zijn tijd om tot een besluit te komen. Het valt onder voorwaarden 

positief uit voor de Raad van State. Bij beschikking van 16 augustus 1576, een maand en een 

dag na de indiening van het verzoek aan de koning, verstrekt de Raad een eervol nieuw 

mandaat aan Philibert van Serooskerke ‘ter bewaring van de rust en tot bevordering van 

eenheid van de Nederlanden, als in de tijd van keizer Karel V’.756 Philibert dient dit mandaat 

te gebruiken waar en wanneer dit hem uitkomt, teneinde Holland en Zeeland weer tot 

aanhankelijkheid aan Zijne Majesteit te brengen, en tot het geloof volgens de Heilige Kerk 

van Rome. Als Holland en Zeeland daaraan gevolg geven, belooft de koning aan alle 

verzoeken en wensen van deze twee gewesten te voldoen in het belang van de vrede en de 

publieke rust.757 Het beroep op de Zeeuwse rentmeester-generaal kan men zien als een blijk 

van erkenning van diens capaciteiten, gepaard gaande met fiducie in zijn plichtsopvatting. Is 

het een noodsprong van de in het nauw gebrachte Raad van State of een keuze gebaseerd 

op fides, het door Philiberts doen en laten gewekte vertrouwen? De Raad mag er blijkens 

Philiberts eerdere prestaties van uitgaan dat de Zeeuw naar plicht en geweten zal trachten 

zijn opdracht te volvoeren. Dit memorandum is een uitermate belangrijk historisch 

document. Het is een van de ultieme beschikkingen van de Raad van State in zijn toenmalige 

samenstelling, wellicht de laatste die de handtekening draagt van voorzitter Berlaymont. 

Nog geen twee weken later pleegt Willem de Zwijger een staatsgreep, in bijna de letterlijke 

zin van het woord. Een viertal leden van de Raad van State en de twee secretarissen worden 

4 september 1576 in de kraag gegrepen door het Brusselse garnizoen, op de Zavel in het 

centrum van de stad.758 De gevangenneming wordt uitgevoerd op gezag van Jacques de 

Glymes, ‘stadhouder’ van Waals Brabant en gouverneur en baljuw van Nijvel.759 De 

 
756 ‘als ’t was ten tyde van hoochlooflycke ghedachten. des Keyser Kaerle Ven.’ citaat in: D.G et K. de 
Volkarsbeke, eds., Actes des États Généraux des Pays-Bas 1576-1585, ‘Notice chronologique et analytique (1)’ 
(Brussel 1866), brief RvS 15 augustus 1576, geregistreerd 23 aug. 
757 UA,76,851 (13e), Memorandum Raad van State aan Philibert van Serooskerke, 23 augustus 1576 ‘Mémoire 
donné par ordonn. des Messieurs du conseil d’ estat commis par Sa M.sté au gouvernement general des pays 
de par deça au Seigneur de Seroskerck / pour remettre coeulx de Gollande / et Zélande / soubz l’obliggance de 
Sa Majesté (16 aug. 1576).   
758 Brugmans, Kernkamp, 193. De gevangenneming van de Raad van State gebeurde ‘zeker niet zonder […] 
voorkennis’ van de prins van Oranje. Zie uitgebreider in de noten hierna.  
759  Volgens M. Baelde en P. Van Peterghem in: Studia Historica Gandensia, 211, 18-19, werd de RvS gevangen 
genomen op bevel van Willem van Hoorne door Jacques de Glymes, baljuw van Nijvel en Waals Brabant. 
[Laatstgenoemde is via hun gemeenschappelijke (bet)overgrootvader Jan II van Glymes een verre verwant van 
Philibert van Serooskerke. De familie De Glymes had sinds de posthume veroorordeling van de markies van 
Bergen in 1568 belang bij het herstel van de oude toestand. Waarschijnlijk mede als gevolg van de latere 
vervolging van Hoorne voor deze ‘schanddaad’, wisselt in de literatuur de verantwoordelijkheid voor de 
gevangenneming.] 
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garnizoenseenheid die de vergaderzaal van de Raad openbrak staat onder bevel van kolonel 

Willem van Hoorne (Horne), heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten bezuiden Eindhoven, 

petekind van Willem van Oranje en ooit een (wat oudere) Leuvense studiegenoot van diens 

zoon Filips Willem.760 De op de Brusselse Zavel samengestroomde menigte ziet met 

verbazing hoe Berlaymont ‘wenende’ wordt afgevoerd. Diezelfde avond gaat hij de 

gevangenis in, het Broodhuis. Pas later dringt het besef door wat er precies gebeurd is. Na 

enkele dagen opsluiting belooft de Raad beterschap en worden de gevangen genomen 

raadsheren vrijgelaten. In nieuwe samenstelling zet de Raad van State de regering voort, aan 

de leiband van de prins.761 Oranje had van de ontreddering na de muiterij van de Spaanse 

troepen in Zierikzee gebruik gemaakt om de Staten en de stadhouders van alle gewesten aan 

te schrijven met de oproep zich aaneen te sluiten tegen het gevaar dat allen gelijkelijk 

bedreigt. De door Oranje gesmade Spaanse soldaten hebben hem, na Zierikzee ingenomen 

te hebben, eigenlijk een grote dienst bewezen door moordend en plunderend Brabant en 

Vlaanderen binnen te vallen. De prins wist daarvan op meesterlijke wijze profijt te trekken.762 

Hij blijkt inderdaad de grootste gemene deler gevonden te hebben. Mede dankzij Oranje’s 

circulaire ontstaan er plannen voor een algemene vrede in de Nederlanden, waarbij Philibert 

van Serooskerke nauw betrokken blijkt te zijn. Misschien behoort hij zelfs tot de 

initiatiefnemers. Maar omdat alles geheim gehouden wordt, is hierover niets met zekerheid 

te zeggen. Andere betrokkenen zijn in ieder geval: de Gentse advocaat mr. Michiel de 

Backere, geaccrediteerd bij de Raad van Vlaanderen (het Vlaamse hooggerechtshof), en 

Arent van Dorp.  

 
760 R.S. Duplessis, Lille and the Dutch Revolt: Urban Stability in an Era of Revolution, 1500-1582 (Cambridge 
1991) 257: ‘troops from among those hired by the Estates of Brabant to crush the subordinate Spanish soldiers 
– an assignment they had signally failed to fulfill – arrested the Council of State.’ Zie ook  Swart, Willem van 
Oranje, 111-112. De auteur (of de bezorgers) acht(en) het vrijwel zeker dat Oranje de aanstichter was, zoals de 
Staten van Holland acht jaar na het incident zouden hebben vastgesteld. Zie over Willem van Horne (Guillaume 
de Hèze), lid van de Brabantse Staten: M.-A. Delen, o.c. 104,111 en: G. Griffiths, William of Hornes, Lord of 
Hèze, and the Revolt of the Netherlands, 1576-1580. (Berkeley 1954) 77-91; Berthe Delepinne, Geschiedenis 
der internationale post in België onder de postmeesters der Familie de Tassis, vert. J. Rottiers (Brussel 1952) 76: 
De familie de Tassis (von Thurn u. Taxis) is houdster van de concessie op de postlijnen die Brussel verbinden 
met Spanje, Italië, Bourgondië en Oostenrijk alsook met de kust bij Grevelingen. Horne had postmeester Jean-
Baptiste de Tassis gevangen genomen, teneinde de verbindingen te beheersen. Diens broer Leonard, 
postmeester-generaal, kocht Jean-Baptiste vrij door Horne een mooi paard te schenken; In 1579 is Horne een 
van de ondertekenaars van de Unie van Atrecht maar toch zal zijn leven een jaar later eindigen op het schavot, 
Le Quesnoy 1580, wegens zijn vroegere aandeel in de Opstand. De gevangenneming in 1576 van de namens de 
koning regerende RvS werd Horne als lèse majesté aangerekend, een niet-verjarend strafbaar feit en evenmin 
begrepen in de verleende amnestie. [Kasteel Heeze met de gelijknamige heerlijkheid en die van Leende en 
Zesgehuchten zullen in 1760 in bezit komen van Jan van Tuyll van Serooskerken heer van Westbroek en 
Vleuten, nazaat van Philibert in vijfde generatie.]  
761 De gevangenneming van de RvS is volgens M. Baelde ‘het meest opzienbarende incident uit de gehele 
geschiedenis van de Raad van State’. De gevangen genomen Staatsraden zijn Berlaymont, Mansfelt, Sasbout, 
Assonville. Tevens werden de secretarissen Berty en Scharenberger aangehouden, alsook enkele raadsheren 
van de Geheime Raad. Viglius zat thuis, Roda verbleef in Antwerpen, Aerschot was toevallig [?] afwezig. 
M.Baelde, ‘De Collegiale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578)’ in: Bijdragen tot de geschiedenis van de 
centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965) 208, protest van de gevangen genomen raadsheren 
tegen Roda die als enige ‘vrije’ zelfstandig wilde doorgaan. Ibid., n.2, met verw. GACH Cph II, d.4, 384: Roda 
wilde zich tot gouverneur-generaal [landvoogd] laten aanstellen. 
762 Swart, Willem van Oranje, 107. 
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De vertrouwensrelatie tussen Oranje’s paladijn Van Dorp en Philibert van 

Serooskerke is opmerkelijk. Er bestaan laat-middeleeuwse familiebanden, maar die 

zijn er eigenlijk tussen alle edelen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Arent 

van Dorp, heer van Theemse, Middelharnis en Maasdam, was drossaard van 

Zevenbergen geweest en rentmeester van Duiveland voor Maximiliaan II van 

Bourgondië. Bij de afwikkeling van Maximiliaans insolvente boedel in Zeeland is Van 

Dorp eveneens partij. Aanvankelijk was hij zelfs een van de boedelcuratoren. Een 

bemoeienis die niet onbesproken bleef: er waren hardnekkige geruchten over 

malversaties en belangenverstrengeling. Philibert heeft in de openbare uitoefening 

van zijn functie herhaaldelijk met Arent van Dorp te maken gehad, toentertijd. 

Bovendien trad Van Dorp op als curator bij Philiberts privé-aankoop van de 

Walcherse heerlijkheden Serooskerke en Popkensburg uit de boedel-Bourgondië. Tot 

de boedelscheiding in 1572 min of meer geregeld was, bleef Van Dorp politiek 

neutraal. Vervolgens koos hij openlijk voor Oranje. Als blijk van zijn aanhankelijkheid 

steunde Van Dorp in 1572 Oranje’s Brabantse veldtocht met £ 100.000, op 

voorwaarde dat ook Mechelen ingenomen zou worden waar geld en goed van Van 

Dorp – gouverneur voor de Spaanse koning – veilig gesteld moest worden.763 Bij de 

aanvang van het beleg van Zierikzee had Arent van Dorp als commandant van de 

verdediging door het Hollandse garnizoen zijn intrek genomen in het stadshuis van 

de familie Van Serooskerke.764 Het was Philiberts ouderlijk huis, waar hij in zijn 

vroegste jeugdjaren had gewoond voordat hij naar kostschool in Brussel werd 

gestuurd. Later logeerde Philibert er tijdens de schoolvakanties. Vader Jeronimus 

resideerde er vanaf 1532 ter uitoefening van zijn ambten van baljuw en schout van 

Zierikzee. Of de inkwartiering van Arent van Dorp in het familiehuis goedschiks of 

kwaadschiks is gegaan, is onbekend, maar Philibert neemt het hem niet kwalijk naar 

het lijkt. Evenmin schijnt Philibert rancune te koesteren over het platbranden van het 

dorp Serooskerke door een legereenheid van Arent van Dorp, als straf voor de 

weigering vrijwillig afstand te doen van schapen en koeien.765 De gruwelen bij de kerk 

van Noordwelle in het aloude familiebezit Welland op Schouwen moeten Philibert 

ongetwijfeld ten ore zijn gekomen.766 Deze oorlogsmisdaden door de Staatsen onder 

bevel van Van Dorp zijn misschien vergeven, maar zeker niet vergeten. Het belang 

van een bijzondere band met Van Dorp als vertrouweling van de prins van Oranje 

weegt echter zwaar, kan men veronderstellen. Van Dorp heeft zijn vrijlating te 

 
763 M.-A. Delen, 118. Na de moord op Willem van Oranje in 1584 voerde Van Dorp een reeks van processen 
tegen Oranje’s erfgenamen wegens zijn aanspraken op de boedel. 
764 UA,76,2.3.05.2.846 fo 16, I. Het familiehuis in Zierikzee is dan nog onverdeeld eigendom van Philibert en 
zijn broers en zusters, uit de nalatenschap van hun in 1571 overleden vader Jeronimus. In 1579 is er nog steeds 
een ‘indivision’.  
765 Het dorp Serooskerke was bijna van de kaart geveegd. ‘Zeeroskerck’ staat wel op 17e-eeuwse kaarten door 
Johan Blaeu, maar is dan nauwelijks vindbaar getekend.  
766 Philiberts broer Jacob is heer van Welland. Niet Welland, maar Zuidland is waarschijnlijk het oudste 
Schouwse feodum in de familie, door vererving via vrouwelijke lijn. Philiberts betovergrootvader Hugo, † 1448, 
staat vermeld als heer van Welland, z. Bijlage 4, ‘Stamreeks’. 
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danken aan Philibert van Serooskerke, in het kader van de uitruil met de in 1574 

krijgsgevangen genomen Spaanse admiraal Adolf van Haemstede, Philiberts 

achterneef. Dit zal niet de laatste keer zijn dat Arent van Dorp ruilobject is.767 En wat 

te denken van Van Dorp’s vertrouwelijke mededeling aan Philibert (bij het verlaten 

van Zierikzee) dat het tijd was voor een pacificatie, door de Raad van State 

doorgebriefd aan de koning.768 De 21e-eeuwse beschouwer zal zich nauwelijks aan 

de indruk kunnen onttrekken dat de Spaanse gezagsdragers de Zeeuwen en 

Hollanders maar laten aanrommelen, omdat ze als buitenstaanders echt niet weten 

waar Abraham de mosterd haalt.  

 

 

Koerier van de prins 

Gent, 3 september 1576, daags voor de gevangenneming van de Raad van State.  

Mr. de Backere schrijft een brief aan Arent van Dorp, in het Frans, met de aanhef zoals een 

roturier betaamt ten opzichte van een edelman: ‘Monseigneur, Er zijn besprekingen geweest 

ter voorbereiding van een algemene vrede in de Nederlanden. Ik heb de voorstellen 

doorgesproken met Philibert sieur de Séroskercke. De omstandigheden zijn sindsdien wel 

veranderd door alle problemen die sommige buitenlandse gens de guerre hebben gemaakt, 

zoals Ued. ook wel zal begrijpen. Maar nu die tot bedaren zijn gebracht, is de tijd rijp om tot 

elkaar te komen en te trachten een eind te maken aan de troebelen in ons 

gemeenschappelijke vaderland’. De Backere ‘bidt God dat Hij ons een situatie zal gunnen 

waarin wij vrijelijk kunnen overleggen, met [onleesbaar gemaakt] erbij en iemand met 

hetzelfde gezag vergezeld door Ued.’ De advocaat hoopt dat dit overleg vrucht zal dragen 

zonder teveel papierwerk en al te lange notities. Hij verzoekt Van Dorp dat ook aan zijn kant 

te bevorderen.769 ‘Dit heb ik ook de overbrenger van deze brief gezegd’, schrijft De Backere, 

‘en die zal tevens aan Sr. de Séroskercke zeggen dat ik mij gewend heb tot Ued. en Zijne 

Excellentie [de prins van Oranje], hetgeen hem zeker genoegen zal doen’. De Backere 

vervolgt ‘dat ik voor dat doel gemachtigd ben, samen met gezegde heer van Serooskerke, 

door de Raad van State die door Zijne Majesteit belast is met de regering van de landen van 

herwaarts over.’770 Blijkbaar beschikt De Backere over een soortgelijk mandaat als aan 

Philibert verleend werd in augustus, nu ruim een week geleden. De Backere suggereert dat 

Van Dorp ‘dit Z.E. ter ore kan brengen, hetgeen deze zeker niet onaangenaam zal zijn. [.....] 

Wij moeten dit doen ter ere van God, voor de koning, en ten behoeve van de rust in ons 

vaderland’.771 Het antwoord van Van Dorp, eveneens in het Frans en gedateerd Middelburg 

 
767 Zie hoofdstuk XIV. Wederom is Fort Rammekens ‘lieu de la scène’. 
768 Gach Cph IV, 241, RvS aan Filips II, 15 juli 1576. 
769 bij Oranje, noteert de 19e-eeuwse commentator G. Groen van Prinsterer. Zie noten hierna. 
770 ‘[ …] que au dict effect je suis authorisé avec le dict Sr. de Séroskercke par Messieurs du conseil d’estat par 
s.M. commis au gouvernement des pays de par deça.’  
771 G. Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Pr. Série, 
Tome V 1574-1577, (Leiden 1838) 400-404, Lett. DCVII, ‘De Backere à M. van Dorp’. [Groen trekt dit mandaat 
ten onrechte in twijfel, en bestempelt daarmee de gerenommeerde Gentse advocaat posthuum tot leugenaar. 
Voorts stelt Groen dat de RvS niet meegaat met het voorstel. Men kan zich afvragen of Groen het memorandum 
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7 september 1576, luidt dat hij de brief van De Backere aan de prins heeft getoond, en dat 

deze de brief zal voorleggen aan de Staten van Holland om tot vrede te komen.772 Met veel 

nadruk stelt Van Dorp dat de beste en bijna absoluut zekere manier om tot vrede te komen 

is: ‘de faire sortier(sic) les étrangers’, de vreemde troepen eruit, ‘waarmee Vlaanderen en 

Brabant al een heel eind zijn gevorderd. Als deze bron van alle kwaad maar weggenomen 

wordt, dan verwacht ik dat wij het voor elkaar kunnen krijgen. Ik hoop dat u van uw kant 

daar alles aan doet, zoals ik van de mijne’.773 Twee weken later wordt De Backere door de 

Staten van Vlaanderen afgevaardigd om samen met le sieur d’Auxy een bezoek te brengen 

aan de prins van Oranje. Jacques de Hénin-Liétard baron d’Auxy is gouverneur van Gent en 

van Aalst voor de Spaanse koning. Na afloop van dit bezoek door de Vlaamse delegatie, doet 

Oranje uitgebreid verslag in een brief aan zijn broer en medestander Jan graaf van Nassau, 

die dan nog verblijft op de Dillenburg.774 Nog steeds in september 1576 volgt het antwoord 

van De Backere aan Van Dorp, per ongedateerde brief ‘dienende ter advisering van 

mondelinge bijzonderheden, over te brengen door de bezorger ervan’. Deze verder 

inhoudsloze brief schrijft De Backere ‘uitdrukkelijk opdat Ued. verzekerd zal zijn van de 

goede toewijding die wij hebben om zo’n groot goed voor het vaderland te bevorderen, te 

onderzoeken en vorm te geven, ter ere van God, voor de koning en ten behoeve van de 

publycque rust’.775 Wat de geheime boodschap is geweest, is geheim gebleven. Men kan 

gissen dat de Vlaamse delegatie thuis verslag gedaan heeft van het plaatsgehad hebbende 

overleg met de prins van Oranje. Dit zal dan reacties opgeleverd hebben van de Staten van 

Vlaanderen en mogelijk ook van hun collega’s in andere Zuidelijke provinciën. Verondersteld 

kan worden dat de respons via Van Dorp vertrouwelijk aan Oranje is overgebracht.776    

 

Ongeacht de 19e eeuwse twijfels van Groen van Prinsterer kan men uit de hierboven 

aangehaalde briefwisseling opmaken dat Philibert van Serooskerke al in een vroeg stadium 

nauw betrokken is bij Vlaamse – althans Gentse – initiatieven, die ten doel hebben een 

vredesband te smeden tussen enerzijds de Zuidelijke gewesten en anderzijds de reeds 

geünieerde gewesten Holland, Zeeland en Utrecht. Tevens is duidelijk dat De Backere 

 
d.d. 23 augustus 1576 wel gekend heeft.] Z. betr. Van Dorp en zijn interventies ook: Archives ou Corr. T.III, 428 
en Te Water, o.c., II, 338, 399. 
772 Ibid., Lett. DCVIII. 
773 P. Bor, Oorsprongk, VIII, fol. 124, 718: ‘De Prince hadde den 8e Sept. aen de Staten van Holland geschreven 
dat hem by Jonker Arent v.Dorp enige brieven waren gecommuniceert die opentlyk gewag vermelden dat den 
Raad van Staten wel van meninge souden wesen om met hem in communicatie van Vredeshandel te treden’. 
774 Groen van Prinsterer, Archives ou Corr., Lett. DCX. [Later in 1576 zal Jan van Nassau stadhouder van 
Gelderland worden, de eerste benoeming van een stadhouder buiten de landsheer om. De eerdere benoeming 
van Willem van Oranje tot stadhouder in Holland en Zeeland door de Staten van die provincies in 1573 kan men 
beschouwen als een (wederrechtelijke) handhaving ondanks het ontslag door de landsheer.] 
775 NA, Archieven Dorp, van, Inv.no.77, II, B, 3,a. (Aernt van Dorp) I,a, ‘Briefwisselingen van Aernt van Dorp 
met 77.Deckere (sic), Michiel de-, te Gent.’;  Groen van Prinsterer, Archives ou Corr., Lett. DCXI. 
776 Zie over het Gentse initiatief en de briefwisseling G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 291-292 met verw. 
in n.153 naar brief M. de Backere aan Arnt van Dorpe, 3-9-1576 (kennelijk dezelfde als in deze dissertatie 
aangehaald) en in n.154 naar brief Oranje aan Chr. Roels, 10-9-1576,met verw. Groen, Archives, 1e reeks, V, 
400-402 en 410. Janssens, o.c., 292 stelt dat Oranje de zaak niet vertrouwde.‘Ook na onderzoek is het niet 
duidelijk of De Backere in opdracht handelde’. In n.154: onderzoek in notulen RvS leverde niets op.  
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bekend is met het aan Philibert verleende mandaat van de Raad van State, terwijl hij zelf 

verklaart samen met Van Serooskerke gemandateerd te zijn. Op zijn minst kan men hieruit 

afleiden dat De Backere een soortgelijk mandaat heeft. Overigens bestaan er ook tussen 

Utrecht en de twee inniger verbonden gewesten Holland en Zeeland nog tal van 

meningsverschillen, vooral over de geloofskwestie. Het is niet zeker wie de personen of 

instanties zijn in Holland en Zeeland met wie Philibert van Serooskerke contact heeft terzake 

van het vredesberaad, al dan niet ter uitvoering van zijn mandaat. Tevens is niet vast te 

stellen met welke Brusselse autoriteiten of andere contacten hij heeft overlegd, al dan niet 

rechtstreeks.777 Tijdens het interregnum sinds het overlijden van Requeséns in 1576 en tot 

het aantreden van don Juan de Austria als nieuwe landvoogd, inclusief diens weinig 

effectieve inwerkperiode, berust het gezag bij de Raad van State.778 Als (démissionnaire) 

superintendent van Bergen op Zoom rapporteert Philibert formeel aan de koning, nu 

waarschijnlijk door tussenkomst van de Raad van State, bij afwezigheid van een landvoogd.  

Het is overigens de vraag of en in hoeverre de Raad de koning wel op de hoogte houdt in 

deze roerige periode. Jacques de Hénin-Liétard heer van Auxy (Haussy in Henegouwen), 

samen met De Backere door Vlaanderen afgevaardigd naar het overleg met Oranje, lijkt een 

uitstekende keus als onpartijdige mediator. Het is niet uitgesloten dat Philibert hem 

voorgedragen heeft. Auxy heeft namelijk Zeeuwse connecties. Hij is titulair markies van 

Veere, sinds Filips II de – overigens betwiste  –  rechten van Jacques’ broer Bossu op die titel 

vervallen had verklaard in het kader van de algehele confiscatie van diens goederen. 

Philiberts heerlijkheid Serooskerke grenst aan het buitengebied van Veere, al is dit in dit 

verband als een bijkomstigheid te beschouwen. Maar dat Veere als Oranjestad Auxy’s 

markiezentitel niet erkent, zal voor Philibert – nog steeds raad des konings in Zeeland – geen 

beletsel zijn geweest de Henegouwer naar voren te schuiven, integendeel. 

 

Auxy is opperhoutvester van Henegouwen. Aanvankelijk Spaansgezind, neigde hij na 

de dood van Requeséns naar Staatse zijde. In die periode werd hij enkele malen 

afgevaardigd ter Staten-Generaal. In 1576 was hij commandant van Antwerpen bij 

tijdelijke afwezigheid van Champagney, en tevens ‘s konings gouverneur van de 

Vlaamse steden Gent en Aalst. De wortels van de familie – de geslachtsnaam is Hénin   

– liggen in Artesië (Artois). Zij heeft vanouds uitgestekte bezittingen in Waals 

Vlaanderen en in Henegouwen waaronder de kleine heerlijkheid Auxy (Haussy).779 

Filips II heeft le sieur d’Auxy verheven tot markies van Veere en Vlissingen na diens 

oudere broer te hebben afgezet, Maximiliaan de Hénin graaf van Bossu (Boussu, 

Boursu). In 1567 was Bossu door Filips II aangesteld als stadhouder van Holland, 

Zeeland en Utrecht ter vervanging van de prins van Oranje na diens defectie. Bossu 

was in 1573 krijgsgevangen genomen door de Geuzen in de zeeslag op de Zuiderzee. 

 
777 Als vermoedelijke contactpersoon van de prins van Oranje in Brussel noemt G.Janssens, o.c., in n.149: 
Willem van Horn. 
778 Brugmans, Kernkamp, 193,194.  
779 Haussy (op 17e eeuwse kaarten Haulchyn) is een heerlijkheid en een dorp in Henegouwen aan de 
toenmalige grens met Frankrijk, ten Z.W. van Valencijn. Nu Frankrijk, Dep. Nord. 
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Auxy zou (samen met Champagney) Bossu’s vrijlating bepleit hebben bij Oranje. 

Bossu koos na zijn vrijlating de kant van de Opstand, daarmee vermoedelijk 

voldoende aan een door Oranje gestelde geheime voorwaarde, en de twee zouden  

bevriend zijn geraakt. De financiën van de familie Hénin staan er niet florissant voor. 

Er is dus ook een persoonlijk belang bij de totstandkoming van een vrede, die de 

familie mogelijkheden zou bieden liquiditeiten te genereren door verkoop van 

Zeeuwse goederen en leenrechten. Wellicht heeft Auxy tevens het feitelijke herstel 

voor ogen gehad van de hoge status van zijn familie als markiezen van Veere en 

Vlissingen.780   

 

 

Pacificatie 

Na het gezamenlijke bezoek van Auxy en De Backere aan de prins, is Philibert van 

Serooskerke door de Gentse advocaat op de hoogte gesteld van de resultaten, blijkt uit diens 

briefwisseling met Van Dorp. Naast deze geheime onderhandelingen, wordt er ook officieel 

overlegd. Op instigatie van enkele gezaghebbende betrokkenen, nemen de Staten van 

Brabant het initiatief. Ze laten de Staten-Generaal naar Brussel oproepen ter vergadering. 

Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlanden. Voor het eerst sinds 

honderd jaar gebeurt dit buiten de landsheer om. Ter rechtvaardiging van deze 

eigenmachtige convocatie beroepen de Brabanders zich op historische precedenten in 

andere tijden van vorstelijk onvermogen. Op 20 en 22 september 1576 rijden de koeriers 

met de eerste brieven uit. De delegaties van Artesië, Henegouwen, Namen en Vlaanderen 

komen zonder problemen te maken naar Brussel. Uiteraard is ook Brabant 

vertegenwoordigd. Tevens verschijnen er afgevaardigden van Doornik, Rijssel en Utrecht, 

steden die apart zijn uitgenodigd op bijzondere historische titel. De Staten van Waals 

Vlaanderen hebben hun afzonderlijke vertegenwoordiging in de Staten-Generaal. Hun wordt 

verzocht het aantal afgevaardigden te vergroten.781 Daarnaast wordt het Hof van Holland, 

Zeeland en West-Friesland uitgenodigd; het was uit Den Haag gevlucht en houdt nu zitting 

in Utrecht. Dus kan ook een uitnodiging aan het Hof van Utrecht niet ongedaan blijven. 

Hiermee beogen de Staten-Generaal de rechtsgrond voor hun bijeenkomst te verstevigen en 

de Hollanders en Zeeuwen tot deelname te bewegen. Maar lang niet alle Zeventien 

Nederlanden geven gehoor aan de eerste oproep. Luxemburg houdt zich afzijdig. Groningen 

kan door onderlinge verdeeldheid tussen stad en lande geen afvaardiging sturen naar het 

verre Brussel. Friesland en Overijssel kijken de kat uit de boom. Gelderland acht de 

bijeenkomst onwettig. Zutphen sluit zich daarbij aan. Holland en Zeeland vertrouwen als 

vanouds de Brabantse plannen niet, dus laten het afweten. Daarom zet een aantal Brabantse 

en Henegouwse edelen de – gedeeltelijk weer in vrijheid gestelde – Raad van State onder 

druk. Deze is immers bij koninklijk besluit belast met het regeren ad interim, dus moet nu 

 
780 In 1577 is Auxy mede-ondertekenaar van de (tweede) Unie van Brussel. Zoals vele aanvankelijk opstandige 
Zuid-Nederlandse edelen, verzoent hij zich in 1579 met Filips II. 
781 R.S. Duplessis, o.c. 257-259, met verw. in n.5 naar Resolutiën der Staten Generaal I:10-11. 
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maar eens in actie komen. Zo kan de bijeenroeping worden gelegitimeerd.782 De eerste 

resoluties die de Staten-Generaal op 25 september 1576 neemt, hebben betrekking op het 

inrichten van een ‘krijgsraad’ (niet in de latere betekenis van een militaire rechtbank, maar 

in die van beraad over de oorlog) en op het nemen van maatregelen ‘pour faire teste à 

l’ennemi’, om het hoofd te bieden aan de vijand.783 Voor het eerst wordt nu de Spaanse 

krijgsmacht als gezamenlijke tegenstander beschouwd, al is vooral de wantoestand in de 

‘middengewesten’ [Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland en Utrecht] 

beslissend geweest voor het beginnende vredesoverleg.784 De beraadslagingen van de 

Staten-Generaal vlotten echter niet erg, als gevolg van de weerzin tegen de eisen der 

calvinisten.785 De Raad van State geeft toe, en doet op 28 september 1576 aanschrijvingen 

aan de ‘Raden in Holland en in Zeeland en aan de rentmeesters-generaal Bewesten en 

Beoosten Schelde’, i.c. de zwagers Philibert van Serooskerke en Bruninck van Wijngaerden. 

Opnieuw een blijk van vertrouwen, hetgeen Philibert niet zal beschamen, evenmin als zijn 

zwager en collega dat zal doen. Verondersteld mag worden dat de recente overplaatsing van 

hun oom Nicolas Micault, ‘un ministre fidel et intègre’, uit de Geheime Raad naar de Raad 

van State aan dit vertrouwen bijgedragen heeft.786 Ook baron d’Hierges, de waarnemend 

stadhouder van Gelderland, Overijssel en Lingen, krijgt zo’n aanschrijving.787 Hun wordt 

gelast de Staten van de respectieve provinciën ‘te convoceren zodat die zonder uitstel hun 

afgevaardigden naar Brussel sturen’. Blijkens een bewaard gebleven apostille bij de brief aan 

Philibert, is de convocatie ‘speciaal bedoeld voor de plaatsen die nog gehoorzaam zijn aan 

 
782 Buiten de Zeventien Gewesten mogen diverse andere gebieden zich tot de Habsburgs-Bourgondische 
Nederlanden rekenen, zoals het graafschap Lingen (in Emsland, ten oosten van Bentheim), vroeger leenroerig 
aan Anna van Egmont-Buren en door haar verkocht aan Karel V. Ook de versnipperde landen van Overmaze en 
de voormalige Franse kroonstad Doornik hebben recht op eigen afvaardigingen ter Staten-Generaal, evenals 
Valencijn, Rijssel, en de Waals-Vlaamse steden Dowaai en Orchies. In 1532 werd Jever (toen nog geen deel van 
Oost-Friesland) als leen opgedragen aan Karel V in zijn hoedanigheid van hertog van Bourgondië. Het 
aangrenzende Harlingerland kwam aan Karel van Gelre. Beide gebieden kunnen tot 1575 als deel van de 
Habsburgs-Bourgondische landen beschouwd worden, maar werden toch niet als zodanig vertegenwoordigd 
in de Staten-Generaal. Zie ook: H. de Schepper, ‘De Zeventien Provinciën en alle “aparte entiteiten” ‘ in: AGN 
5, ‘De Nieuwe Tijd’, (Haarlem 1980) 315. 
783 M. Baelde, ‘De pacificatie van Gent in 1576: Hoop en twijfel in de Nederlanden’ BMGN – Low Countries 
Historical Review  91(3) (1976) 373. 
784 Ibid., met in n.23 verwijzing naar J.C. de Jonge, Besluiten van de Staten Generaal der Nederlanden (‘s-
Gravenhage 1828) 1-4. 
785 Brugmans, Kernkamp, 194 
786 G. Janssens, ‘Brabant in Verweer’, 299:  Nicolas Micault uit de Geheime Raad 15 september 1576 benoemd 
in de RvS. In n.178 verw. naar Hertog van Aerschot aan Roda, 16-9-1576; De Spaanse raadsheer Jeronimo de 
Roda verzet zich tegen toelating Nicolas Micault in RvS: GACH Cph IV, 395-396 (22-9-1576). 
787 Gilles van Berlaymont heer van Hierges, zoon van de Staatsraad, is als officier in Spaanse dienst de 
overwinnaar in de veldslagen bij Jemmingen (Jengum in Oost-Friesland, 1568) en op de Mookerheide (1574). 
In 1572 stadhouder in Gelderland ter opvolging van de door Mondragón verjaagde Willem van den Bergh. In 
1573 tevens plv. stadhouder van Holland en Zeeland tijdens krijgsgevangenschap Bossu. Na Bossu’s overlopen 
werd Hierges als stadhouder bevestigd. Verovert In 1574 Oudewater. (De 14-jarige Jacob Harmenz. is een van 
de weinige burgers die daar ontsnapt aan de Spaanse moordpartij, welke zijn ouders het leven kost. De 
oorlogswees kreeg een goede opvoeding op kosten van de Staten. Als Leids hoogleraar ‘zocht Arminius den 
gereformeerden godgeleerdheid te ontdoen van de prædestinatieleer’.) Hierges kiest in 1576 de kant van de 
Staten-Generaal, maar meldt zich in 1577 bij don Juan die hem aanstelt tot commandant van zijn lijfmacht. 
Hierges strijdt sindsdien weer aan Spaanse zijde, o.a. bij Gembloers en bij Rijmenam. Gesneuveld januari 1579 
voor Maastricht in het leger van Farnese.  
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de koning: Zierikzee, Goes, Reimerswaal en andere’.788 De Staten-Generaal, in vergadering 

bijeen, verzenden ook zelf een brief naar Philibert van Serooskerke. Zij vragen hem een 

handreiking te doen aan de drie rebellerende Zeeuwse steden [Middelburg, Veere, 

Vlissingen], in de hoop dat ook deze een afvaardiging zullen sturen.789 Op deze manier poogt 

men zowel de gezagsgetrouwe als de opstandige Zeeuwen in de vergaderzaal te krijgen. Dit 

moet een cruciaal moment geweest zijn voor Philibert van Serooskerke, nog steeds ‘Raedt 

des Coninckx’. Men kan stellen dat hij in gemoede dient te beslissen wat goed is voor zijn 

vorst, voor Zeeland, en – last but not least – voor hemzelf en de toekomst van zijn familie, 

secundum fidem et religionem. Philibert en zijn zwager Bruninck hebben inderdaad gevolg 

gegeven aan de lastgeving door de Raad van State, en Philibert waarschijnlijk eveneens aan 

de brief van de Staten-Generaal. Bij elke zitting van de nu permanent te Brussel 

vergaderende Staten-Generaal komt er namelijk een Zeeuwse delegatie opdagen, al is deze 

geen toonbeeld van eensgezindheid. De afgevaardigden van de koningstrouwe steden Goes, 

Tholen en Zierikzee nemen wel deel aan het debat, maar onthouden zich van stemming. Hun 

argument daarvoor is de weinig representatieve samenstelling van de Zeeuwse delegatie. 

Prelaat en Eerste Edele van Zeeland ontbreken.790 De Staten-Generaal negeren dit protest. 

Het is inderdaad hypocriet, want zó innig is de stedelijke verhouding tot Prelaat en Edelen 

nu ook weer niet. Bovendien is het argument te pijnlijk voor woorden. Bisschop De Castro is 

immers twee jaar eerder ‘ellendighlijck’ omgekomen tijdens Oranje’s belegering van 

Middelburg. Na de overgang van heel Walcheren naar Staatse zijde in 1574 had de Utrechtse 

aartsbisschop ervan willen afzien een opvolger te benoemen tot bisschop van Zeeland en 

abt. Dat zou margaritas ante porcos zijn,791 zou hij gemompeld hebben in zijn kazuifel. Maar 

hij had zich bedacht en een nieuwe bisschop aangesteld, Jan van Strijen, de voormalige 

vicaris van De Castro.792 Van Strijen werd door Staten van Zeeland echter niet aanvaard als 

Statenlid omdat de meerderheid geen Prelaat meer wilde in hun midden.793 De Norbertijnen 

zijn verjaagd uit de Abdij. De klerken van het provinciale bestuur hebben er hun intrek 

genomen en zullen nooit meer weggaan.794 Van Strijen slijt nu zijn dagen in Brussel, op 

kosten van een Bevelands klooster waarvan hij de geldkist heeft verduisterd, althans 

meegenomen. De Eerste Edele van Zeeland is nog steeds Filips Willem van Nassau-Buren. 

 
788 P. Bondam, Verzameling van onuitgegeevene Stukken, tot Opheldering der Vaderlandsche Historie; 
Opgezogt, byeengebracht, en met eenige Aanmerkingen opgehelderd [..] (Utrecht 1779) I, 7;  M. Baelde, P. Van 
Peteghem, De Pacificatie van Gent (1576), 19. 
789 P. Bondam, o.c. 7. Ook in Holland zijn nog enkele stemhebbende steden regeringstrouw; met name 
Amsterdam en de bezette steden Haarlem, Oudewater en Schoonhoven. 
790 Van de Spiegel, 225. 
791 Matth. 7:6. 
792 ZA, Prelaat en Edelen, akte no. 1534 dd. 3 mei 1564: Van Strijen vermeld als vicaris. 
793 Van de Spiegel, 23 citeert het antwoord van de S.G. op brief d.d. 15 januari 1577 van Christoffel Roëls, 
pensionaris van Prelaat en Edelen van Zeeland, waarin de S.G. verklaren dat zij Goes en haar inwoners in 
bescherming hebben genomen “zonder eenig aanschouw te neemen op de eischen van den gekoren bisschop 
van Middelburg”. Ibid., voetnoot (1) ‘Hier uit blykt, dat de Algemeene Staaten den gekoren Bisschop van 
Middelburg, Jan van Stryen, in de waardigheid van Prelaat van Zeeland, niet erkend hebben.’ Tevens verklaren 
de S.G. dat Goes en de Edelen van Zuidbeveland geen stem zullen hebben voordat zij zich gevoegd zullen 
hebben onder het stadhouderschap van de prins. 
794 Anno 2021 zitten zij er nog steeds, al zijn hun ganzeveren vervangen door digitale pennen. 
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Diens status wordt ook nog eens  betwist door de curatoren van de boedel van wijlen 

Maximiliaen van Bourgondië alsook door Auxy, titulair markies van Veere en Vlissingen. Filips 

Willem zit zijn dagen uit als hoveling van zijn koninklijke peetvader in Madrid. Men weet dat 

elke verwijzing naar die tragedie ‘het hert doorwondt’ van zijn echte vader, en deze 

chantabel maakt.  

 

De tijd dringt. In de regeringstrouw gebleven steden worden de Spaanse garnizoenen niet 

langer als beveiliging gezien, maar als bedreiging.795 Op het platteland heerst angst voor 

rondzwervende Spaanse troepen die door roof en afpersing in hun onderhoud voorzien. 

Angst en afschuw vormen echter niet het enige motief van de onderhandelaars. Het 

ontluikende eenheidsstreven is de drijvende kracht. Tevoren had Oranje de Staten van alle 

provincies aangeschreven, ieder afzonderlijk. Zijn idealistische boodschap had de prins 

verpakt in een oproep een eind te maken aan de misdragingen van de Spaanse benden, door 

hun terugroeping te eisen.796 Toch schiet het niet op in de Staten-Generaal. Daarom wordt 

in oktober 1576 informeel overlegd, in de Oranjegezinde stad Gent die het voortouw heeft 

genomen. Doelbewust richten de onderhandelaars zich nu op de totstandkoming van een 

vredesverdrag tussen enerzijds ‘de twee rebellerende provinciën Holland en Zeeland, en 

[anderzijds] de vijftien loyale Nederlanden’. Terugkeer tot de status quo ante is het streven, 

de toestand tijdens de nostalgisch geïdealiseerde regering van Karel V. Deze aftastende 

meningsvorming verklaart Philiberts frequente verblijf te Gent. Maar tussentijds logeert hij 

in Goes en komt hij weer in Bergen op Zoom, waar hij brieven ontvangt van enkele 

betrokkenen. Kennelijk gaan zij ervan uit dat hun ‘bon amy’ zijn invloed kan doen gelden om 

de zaak ten goede te keren, niet alleen in Zeeland maar ook in Holland.797 Op 30 oktober 

1576 verschijnen twee afgevaardigden van de stad Zierikzee in de vergadering van de Staten-

Generaal te Brussel. De stad wordt dan nog door een Waals detachement van Mondragón 

bezet gehouden. De afgevaardigden verklaren dat Zierikzee zich bij [de loyalisten in] de 

Staten-Generaal wil aansluiten. Desgevraagd kunnen zij echter geen volmacht tonen, en 

worden om die reden niet toegelaten.798 Toch hebben de Staten-Generaal er groot belang 

bij dat Zierikzee niet de partij van de prins van Oranje zou versterken. Philiberts rol blijft dus 

niet beperkt tot het oproepen van de Zeeuwen. Op 3 november 1576 wordt hij door de 

Staten-Generaal ‘gecommiteert [..] om uit haren naam de possessie [..] te mogen innemen’ 

van de door het Oranjeleger belaagde stad Zierikzee. Opnieuw een blijk van vertrouwen in 

Philiberts capaciteiten en een erkenning van zijn getrouwe niet-aflatende inzet voor het 

belang van zijn vaderstad. Er is dan geen tijd te verliezen want die dag hebben de laatste nog 

 
795 Mörke 197. Op 22 september 1576 hebben de S.G. de Spaanse troepen vogelvrij verklaard. De krijgsmacht 
van de S.G. begint, gesteund door huurtroepen van Oranje, de Spaanse citadellen in Gent, Utrecht, Valencijn 
en Antwerpen te bestoken. 
796 Brugmans, Kernkamp, 193. ‘Oranje zag [...] dat van dezen ontredderde toestand voor Holland en Zeeland 
profijt was te trekken. Hij zond brieven aan alle gewesten’. 
797 UA,76,2.3.05.3. 851 (27e). 
798 J.J. Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie’ in: ‘Opstand en Pacificatie in de Lage Landen: Bijdrage tot  de 
studie van de Pacificatie van Gent’ in: Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste 
verjaring van de Pacificatie van Gent, Gent 33 oktober 1576, 83-84, met verw. in n.10 naar Japikse I [Resolutiën 
der Staten-Generaal]. 
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in Zierikzee gelegerde Waalse troepen van kolonel de Mondragón de stad geabandonneerd 

nadat Oranje de levensmiddelentoevoer had laten afsnijden. Philibert vertrekt met spoed uit 

Gent en gaat onmiddellijk scheep.799 Zijn landing bij Zierikzee mislukt echter, door toedoen 

van kolonel Philipp von Hohenlohe, bevelhebber van het Oranjeleger. Deze heeft met zijn 

stoottroepen een deel van Schouwen bezet en belaagt nu de door de Spanjaarden verlaten 

stad, zonder dat enige rekening gehouden wordt met de bepalingen van de 

overeengekomen maar nog niet ondertekende Pacificatie.800 Philibert laat het niet op een 

confrontatie aankomen en keert onverrichter zake terug naar Gent.801 Op 6 november, twee 

dagen voor het effectief worden van de reeds overeengekomen wapenstilstand, dwingt 

Hohenlohe – met een luttele troepensterkte van 500 man –  Zierikzee tot overgave. Zonder 

slag of stoot wordt het Staatse bewind er hersteld ‘en nu voorgoed’. Op 7 november 

betuigen ‘de meeste aanzienlijken’ van de stad trouw aan de prins van Oranje én aan de 

Staten-Generaal.802 Tot blijvende schande van de Zwijger staat geschreven dat hij de stad 

Zierikzee, die ternauwernood aan Spaanse plundering was ontsnapt en geen nieuwe 

militaire bezetting wilde, bedreigd heeft ‘tot een roof van ’t Krygsvolk te zullen overgeeven, ’t 

geen de Stedelingen zulken schrik aanjoeg, dat den Graaf [von Hohenlohe] met zijn Volk 

aanstonds binnen werd gelaaten.’803  

 

Een dag later, 8 november 1576, ondertekenen vier ‘Zuidelijke’ en drie ‘Noordelijke’ 

gewesten de Pacificatie van Gent: Artesië, Brabant, Henegouwen, Vlaanderen, Holland, 

Zeeland en Utrecht. Maar in wezen zijn de verdragspartijen enerzijds Holland, Zeeland en de 

prins van Oranje, en anderzijds Utrecht plus de genoemde vier zuidelijke provincies. 

Belangrijke mede-ondertekenaars of ‘vreedemaekers’ zijn naast Willem van Oranje o.a.: de 

Antwerpse gouverneur Frédéric Perrenot de Granvelle de Champagney, Filips van Marnix 

van Sint-Aldegonde, Elbertus Leoninus, Arent van Dorp, de voormalige Utrechtse 

beeldenstormer Willem van Zuylen van Nyevelt, en de Middelburgse burgemeester Andries 

de Jonge. De in de Pacificatie verbonden gewesten maken zich sterk voor het vertrek van de 

Spaanse en Italiaanse troepen. De Staten-Generaal convoceren hun vergaderingen voortaan 

op eigen initiatief. Amnestie voor alle deelnemers aan de Opstand. Herstel van de privileges 

van kerkelijke en wereldlijke instellingen.804 Buitenwerkingstelling van de criminele 

ordonnantiën van 1570. De plakkaten tegen de ketterij zijn opgeschort. De rooms-katholieke 

godsdienst blijft overal gehandhaafd en wordt beschermd, maar de gereformeerde religie is 

als enige openbaar toegelaten in Holland en Zeeland, tot de Staten-Generaal de 

godsdienstkwestie zullen hebben geregeld. Het bestuur van de Nederlanden wordt voor 

 
799 Pot, 67. 
800 Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie’ 83. De auteur verwijst in n.11 naar Pot, 67. 
801 C. Claes (herziene transcr. J. Pot) in: J. Pot, ‘Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576)’ Bijdragen en 
Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 50 (1929) 107-140, aldaar 136-137. Zelf 
schrijft Pot enigszins laatdunkend: ‘Zodra [Philibert van Serooskerke] echter hoorde van de komst van 
Hohenlohe ten Noorden van de stad, durfde hij niet aan wal te komen’. 
802 Raadsnotulen Zierikzee 5, 6 en 7 november 1576 geciteerd in: Tegenwoordige Staat, XI, 313. [N.B. ‘de 
meeste aanzienlijken’ niet: ‘de meest aanzienlijken’, dus geen unanieme betuiging van aanhankelijkheid.]   
803 Tegenwoordige Staat, XI, 313. 
804 De landsheer, i.c. de Spaanse koning, wordt daarbij niet genoemd. 
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eeuwig en altijd opgedragen aan eigen edelen en nooit meer aan Spanjaarden. De prins van 

Oranje leidt de regering van de Nederlanden naast de landvoogd.805 Bijzonder gunstig voor 

de prins is de bepaling dat de Hollandse en Zeeuwse steden die tot dusver steeds de Spaanse 

zijde hadden gehouden, zoals Amsterdam, Tholen en Goes, hem weer als stadhouder 

moeten aanvaarden. Ook de steden die in de loop van de oorlog in Spaanse handen waren 

gevallen, in Zeeland dus Zierikzee, zouden zich weer onder Oranje’s gezag stellen. Deze 

bepalingen zouden per stad geëffectueerd worden in satisfactieverdragen op nader te 

onderhandelen voorwaarden, waarin tegemoet gekomen zou worden aan de stedelijke 

bezwaren tegen Oranje’s nieuwe politieke en godsdienstige orde.806 Het is eigenlijk 

onvoorstelbaar hoe de prins de provincie Zeeland meegekregen heeft in de voor hem 

gunstige uitkomst van de Pacificatie. Alleen Walcheren was immers tot begin november 

1576 stevig in handen van de opstandelingen, maar van Holland gescheiden door het verlies 

van Zierikzee.807 De vlaggen gaan in top, de kerkklokken luiden, trommelaars en omroepers 

gaan rond door de steden. Het volk krijgt een vrolijke dag op gemene kosten. Elk dankt God. 

Het ideaal van Willem van Oranje ligt nu in het verschiet: vrijheid van de gezamenlijke 

Nederlanden in godsdienstige verdraagzaamheid. Het Spaanse leger zal vertrekken.808 Maar 

voor de zekerheid had Hohenlohe nog gauw Zierikzee veilig gesteld, ten gunste van zijn a.s. 

(posthume) schoonvader Willem van Oranje.809 De gewesten Namen, Groningen, Friesland, 

Overijssel en Gelderland hebben het Pacificatieverdrag later in 1576/1577 ondertekend. De 

positie van het rooms-katholicisme in deze provincies was nog sterk. Hoewel de 

gereformeerde godsdienst ook in Friesland vorderingen had gemaakt, sluit dit gewest zich 

níet aan bij het door Zeeland en Holland bedongen voorbehoud terzake van de 

geloofskwestie. De Friese afgevaardigden waren beducht voor discriminatie van de in 

Friesland zeer belangrijke geloofsgemeenschap der Wederdopers (doopsgezinden). 

Luxemburg hield zich afzijdig. Het grondgebied van deze provincie had weinig te lijden door 

de oorlog. Wel leverde Luxemburgs grote aantallen soldeniers, van wie er vele zijn 

gesneuveld.810 

 

 
805 Zie voor diverse visies op de Pacificatie: M. Baelde, ‘De Pacificatie van Gent in 1576: Hoop en twijfel in de 
Nederlanden’ BMGN – Low Countries Historical Review 91:1 (1976) 369; J. Decavele, ‘De Pacificatie van Gent’, 
Spieghel Historiael 11 (1976) 579-587; M. Baelde en P. Van Peteghem, o.c., 211; Swart, Willem van Oranje 113-
117; Exemplaar van origineel traktaat Pacificatie van Gent en akte van ratificatie in NA, Staten van Holland, 
toeg.nr. 3.01.04.03., inv. nr.25, 26. 
806 Swart, o.c., 114-115. 
807 Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van Gent’, 79. 
808 Quod non.  
809 Tweede cruciale zet van Philipp van Hohenlohe-Neuenstein, de Staatse legeraanvoerder. In de vaderlandse 
historiografie als strateeg miskend, ook bijv. Swart, o.c. 70. O.m. werd deze houwdegen verweten dat hij vaak 
te diep in het glaasje keek. Hohenlohe’s eerste meesterzet was de inrichting van de Moffenschans op de 
Vlaamse oever van de Honte, bij Terneuzen. Een daad van historisch belang, waaraan Nederland het bezit van 
het huidige Zeeuws-Vlaanderen te danken heeft. Derde meesterzet: huwt in 1595, 45 jaar oud, zijn jeugdliefde 
Maria geb. prinses van Oranje gravin van Nassau, Buren en Leerdam, tweede dochter van Willem van Oranje 
en echtgenote Anna gravin van Egmond-Buren; evenals Maria’s vooroverleden zusje vernoemd naar 
landvoogdes Maria van Hongarije. Zie ook R.E. van Ditshuyzen, o.c., 180. 
810 Zie voor de sociaal-economische noodzaak tot dienstneming: M.H.M.R. Beyaert, ‘Zuidnederlandse 
soldeniers in de 16de eeuw’, Spiegel Historiael 11:9 (1976) 466-474.   
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Bij de Pacificatie ging het om het herstel van de ‘orde der dingen’, zij het met beperkte 

vrijheden. Philiberts inzet hierbij is exemplarisch voor zijn fideliter optreden. Dit had al 

erkenning gevonden bij de overgave van Zierikzee aan de Spaanse koning in juli, ook al is het 

strategische effect daarvan nu ongedaan gemaakt door Hohenlohe’s herovering van de stad. 

Voor de geloofskwestie heeft Oranje’s overrompeling van Zierikzee vlak vóór de Pacificatie 

tot gevolg dat de predikant terugkeert, terwijl naar het schijnt de uitoefening van de rooms-

katholieke religie verboden werd. Op 26 november 1576 achten de Staten-Generaal het 

tenminste nodig Oranje aan te schrijven dat krachtens de Pacificatie in Zierikzee de rooms-

katholieke godsdienst moest worden uitgeoefend.811 Voor Philibert van Serooskerke 

persoonlijk heeft de inwerkingtreding van de Pacificatie ingrijpende gevolgen. Hoewel hij er 

actief aan had meegewerkt, gaat hij er niet op vooruit. Weliswaar blijft hij rentmeester-

generaal Bewesten Schelde, maar in feite is zijn ambtsvervulling in die functie nu beperkt tot 

Zuid-Beveland, het enige grote eiland Bewesten Schelde dat nog niet de kant van de Opstand 

had gekozen (of tot die keuze werd gedwongen).  Ook in Kortgene en Wolphaartsdijk kan 

Philibert zijn gezag nog doen gelden, maar op Walcheren is hij niet meer welkom. Veere, 

Vlissingen, Middelburg en Domburg met Oostkapelle voeren nu zelfstandig het 

administratieve beheer van het grafelijk domein in deze vier ressorten. Beoosten Schelde is 

alleen het eiland Tholen dan nog regeringstrouw. In de stad is een garnizoen Duitsers 

gelegerd. Duiveland en Schouwen zijn verlaten door het Spaanse leger, Zierikzee is bezet 

door Hohenlohe. Philiberts hoedanigheid van Raad des Konings heeft geen wezenlijke 

betekenis meer. Burggraaf van Zeeland is hij nog wel, al heeft Oranje intussen een ander 

benoemd. Beider status is dus betwistbaar.812 De functionele betekenis van dit ambt was al 

enigszins uitgehold, maar daar komt nu de bestendiging bij van de bezetting van Walcheren 

door de ‘Nassauschen’. Ook in Bergen op Zoom verandert de toestand. De erfgenamen van 

Jan IV van Glymes – de in Spanje gestorven en posthuum veroordeelde markies van Bergen  

–   worden in hun rechten hersteld. In het voorjaar van 1577 erkent de Raad van State de 

minderjarige Maria Margaretha de Merode als markiezin van Bergen, met haar vader Jan 

van Merode als voogd.813 De functie van superintendent voor de Spaanse koning vervalt. 

Naar het schijnt blijft Philibert echter in naam nog gouverneur van Bergen op Zoom.  

 

De redenen waarom Philibert van Serooskerke buitenspel gezet is bij de 

onderhandelingen die tot de Pacificatie leidden, zijn niet gedocumenteerd te vinden. 

Reconstruerend kan gedacht worden aan het volgende: In de eindfase van de 

onderhandelingen kreeg de voorgenomen Pacificatie de vorm van een verdrag tussen 

 
811 Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van Gent’, 84.  
812 Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, Oranje aan Witte van Haemstede, Delft 
3 juni 1573, Bronnen: Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/xiV I/12, f.39v-40 r, copie secrétaire, en NA Den 
Haag, Staten van Holland na 1572, 1788, f. 15 r-v, copie contemporaine. Zie ook hierna hfdstk.XV, ‘Rentmeester 
af’ § ‘Ontslag’.  
813 Kort na haar inhuldiging in 1578 huwt markiezin Maria Margaretha de graaf van Zeebrugge, Jan van 
Wittem. Hij kiest de Spaanse kant, waarna zij haar markiezaat weer kwijt raakt door tussenkomst van de S.G, 
uiteindelijk aan Willem van Oranje. Diens tweede zoon, Justinus van Nassau, zal in 1597 Anna van Merode 
huwen, dochter van Jan van Merode en Margaretha van Pallandt. 
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enerzijds de prins van Oranje en de twee opstandige provinciën Holland en Zeeland, 

anderzijds vijf van de loyale provinciën i.c. Artesië, Brabant, Henegouwen, Utrecht, 

Vlaanderen alsmede enkele rechtstreeks vertegenwoordigde Zuidelijke steden. De 

belangrijkste gemeenschappelijke noemer was de wens verlost te worden van de 

Spaanse troepen. De andere provinciën tekenden niet, of later, want waren in 

november 1576 nog te Spaansgezind of door Spaanse troepen bezet. Wellicht is ook 

de afkeer van de eisen der calvinisten een factor geweest bij deze terughoudendheid. 

Formeel gezien handelen Holland en Zeeland onrechtmatig, want de Staten van deze 

provinciën waren onvolledig vertegenwoordigd. Holland handelde immers zonder 

Amsterdam en andere nog Spaansgezinde of bezette stemhebbende steden, en 

zonder de geestelijke stand. Zeeland is zelfs nog schaarser vertegenwoordigd, 

namelijk zonder de geestelijkheid en met een dubieuze vertegenwoordiger der 

edelen, terwijl de loyale meerderheid van stemhebbende steden, t.w. Zierikee, Goes 

en Tholen incompleet aanwezig is en zich bovendien van stemming onthoudt. 

Reimerswaal kon al langer geen afvaardigingen meer organiseren, van welke aard 

ook, dus haar absentie is niet verwonderlijk. Opvallender is dat Oranje naar het 

voorkomt geen enkele poging gedaan heeft andere Zeeuwse steden dan Middelburg 

– sinds 1574 onder zijn gezag – bij het overleg te betrekken.814 Hij had op 8 september 

1576 de Staten van Holland om een deputatie verzocht, en stuurde op 12 september 

drie afgevaardigden naar Middelburg met hetzelfde verzoek. Zelf verbleef Oranje in 

de eerste week van oktober te Middelburg. Op 17 oktober reisde de Middelburgse 

deputatie naar Gent.815  De Raad van State had  zelf een verzoek gedaan aan de 

‘Zeeuwse steden des Konings zijde houdende’ op 22 september.816 Aangezien er geen 

afgevaardigden kwamen opdagen, werden deze steden bij brieven van 4 oktober 

aangemaand. Half oktober kwamen er eindelijk afgevaardigden van Zierikzee en 

Goes in Brussel aan,817 dus zonder vertegenwoordiging van Tholen en Reimerswaal. 

Maar stemmen deden zij niet in de vergadering, hetzij omdat de prins van Oranje dit 

‘ongaarne zag’, hetzij omdat de Staten-Generaal dit ‘niet gevoeglyk achtten terwyl 

de andere Leden van Zeeland, die zich ook Staten noemden, handelende party 

 
814 Geen van de stemhebbende Zeeuwse steden heeft zich spontaan bij de Opstand aangesloten. Het 
Middelburgse stadsbestuur accepteerde onder dwang en ‘zuivering’ het Staatse bewind na de capitulatie in 
1574. Zierikzee schaarde zich na bedreiging en met tegenzin twee keer onder Oranje. De ‘Middelburgse 
troebelen’ van 1566 vormen geen uitzondering. Deze betroffen immers alleen de godsdienst en niet het 
bestuurlijke, juridische of financiële beleid van de centrale regering. Er bestond in Zeeland nauwelijks een 
traditie van opstandigheid bij stadsbesturen en bevolking, zoals in de aangrenzende provincies Brabant, 
Holland en vooral Vlaanderen. Het historische verband tussen middeleeuws stedelijk verzet en de Opstand in 
(vooral) laatstgenoemde provinciën is het thema van: M. Boone, The Dutch Revolt and the Medieval Tradition 
of Urban Dissent (Leiden 2007).   
815 M.Baelde, ‘De pacificatie van Gent in 1576: Hoop en twijfel in de Nederlanden’ BMGN – Low Countries 
Historical Review 91, 377.  
816 Van de Spiegel, 224. 
817 Anders Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van Gent’, 83, de gedelegeerden van Zierikzee arriveren 30 
oktober. Zij werden bij gebrek aan volmacht niet toegelaten. 
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zouden zyn’.818 De competentiekwestie sleepte zich voort. Na veertien dagen verblijf 

in Brussel gaven de afgevaardigden van Zierikzee en Goes een verklaring af dat zij zich 

zonder de Prelaat en Edelen en de andere steden niet gemachtigd voelden te 

besluiten. Wel verklaarden zij ‘dat het de Steden Ziericzee en Goes niet mangelde 

aan den wil en genegenheid tot den vredehandel, en het vertrek der Spanjaarden’.819 

Dit was de kern van het standpunt van de loyale steden, verder wilden zij beslist niet 

gaan. Maar te Gent is buiten hen om beslist dat zij t.z.t. zouden terugkeren onder het 

bewind van Oranje als stadhouder van Holland en Zeeland.820 De Zeeuwse Staten 

vergaderden gedurende deze jaren in onvolledige samenstelling, dus onrechtmatig. 

Namens de edelen, die geografisch nagenoeg het gehele platteland behoren te 

vertegenwoordigen, trad op de protestantse Hollander(!) Arent van Dorp. Deze was 

door Oranje benoemd tot representant van Filips Willem van Nassau-Buren als Eerste 

Edele van Zeeland, daarmee de eerdere aan Philibert van Serooskerke verleende 

volmacht herroepend. Filips Willem verkeerde overigens als gijzelaar aan het Spaanse 

hof, waarschijnlijk geheel onwetend wat er in Zeeland speelde. Zijn als fictief te 

beschouwen rang van Eerste Edele werd ook nog eens betwist door de curatoren van 

de boedel van de overleden markies van Veere en Vlissingen. Bovendien was de 

voogdij die Oranje formeel uitoefende over Filips Willem van rechtswege geëindigd 

door diens meerderjarigheid in 1575, zodat ook het mandaat van Van Dorp ongeldig 

was, al wordt die ongeldigheid door niemand ingeroepen. De Staten van Zeeland 

waren sinds maart 1572 niet meer rechtens bijeengekomen. Pas in mei 1577 zullen 

zij weer vergaderen. Aangezien zij de geestelijke stand niet meer als zodanig 

erkennen, achten de Staten zich dan in nieuwe samenstelling representatief. In de 

tussentijd had Oranje ‘met de Gouverneurs der steden, zyne zyde houdende, de magt 

der Staaten [..] uitgeoefend’.821 Ware Philibert bij de onderhandelingen betrokken 

gebleven, dan zou hij ongetwijfeld de kant gekozen hebben van de Zeeuwse 

loyalisten, d.w.z. de steden Zierikzee, Goes en Tholen, de Prelaat (gevlucht naar 

Leuven) en de edelen (lees: het platteland). Zodoende zou hij dan de positie van de 

wederpartij hebben versterkt, quod non.  

 

Vlaanderen telt vele loyale edelen, alsmede de loyale gallicante steden Dowaai en Orchies. 

Ook Rijsel, geografisch gezien een stad in Vlaanderen maar zelfstandig vertegenwoordigd in 

de Staten-Generaal, is uitgesproken loyaal.822 Brabant telt eveneens loyale steden, terwijl de 

 
818 Zie ook Woltjer, o.c., 81, inzake de onder Spaanse bezetting verkerende gebieden waar de rooms-
katholieke de enige geoorloofde godsdienst is: “In september en oktober 1576 deden de Raad van State en de 
Staten-Generaal pogingen om afgevaardigden van deze gebieden naar Brussel te doen komen, maar 
tevergeefs. Voor de Staten van Holland en Zeeland behoorden zij tot de tegenpartij.” 
819 Van de Spiegel, 225-226, met verw. in voetnoot naar de originele akte van de S.G. d.d. 30 oktober 1576, 
‘ter Secretary van Goes’. 
820 Woltjer, 81, met verw. in  n.3 naar N. Japikse ed., Resolutiën der Staten-Generaal I (‘s-Gravenhage 1915) 
LV-LX. 
821 Van de Spiegel, 87ev.; citaat: 90. 
822 Zie Bijlage 3 (29) ‘Rijssel – Lille’.  
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bijna per definitie loyale abten actief aan de onderhandelingen deelnemen. De meeste 

Brabantse edelen zijn eveneens loyaal te noemen, al staat dat hun bezwaren tegen het 

regime niet in de weg. Artesië en Henegouwen – later de kern van de Unie van Atrecht – zijn 

uitgesproken loyalistisch, maar ook de Staten van deze provinciën zijn het zeker niet in alles 

eens met de Spaanse koning. Philibert zou, ware hij bij de onderhandelingen betrokken 

gebleven, zich vast en zeker verzet hebben tegen de reserve die bedongen werd door 

Holland en Zeeland (lees: Middelburg) betreffende de godsdienstkwestie. Niet alleen propter 

fidem et religionem, maar ook uit eigenbelang. Tevens is onwaarschijnlijk dat Philibert 

accoord gegaan zou zijn met de in het verdrag gestipuleerde erkenning van de prins van 

Oranje als stadhouder van de koning. De conclusie mag in reconstructie zijn dat de erkende 

Zeeuwse deputatie naar de Pacificatie-onderhandelingen, gezamelijk geleid door de 

Middelburgse burgemeester Andries Jacobsz de Jonge en Arend van Dorp nota bene in diens 

hoedanigheid van oud-gouverneur van Zierikzee, wellicht gesteund door Oranje, Philibert 

eruit gewerkt hebben. Te bewijzen valt deze hypothese echter niet, bij gebrek aan 

documentatie.823 In dit verband dient tevens beschouwd te worden of Philiberts initiële 

betrokkenheid bij de onderhandelingen die tot de Pacificatie leidden, in overeenstemming 

was met het adagium Secundum fidem et religionem. De initiatiefnemers tot de Pacificatie 

maakten immers gebruik van de gelegenheid die het interregnum bood, dus kan gesteld 

worden dat dit inging tegen de  vermeende koninklijke belangen. Daartegenover staat dat 

de blijvende trouw aan Zijne Majesteit uitdrukkelijk gestipuleerd is in het tractaat, terwijl dit 

voor de meerderheid van de verdragspartijen geen loze bewering is geweest. Tevens kan 

gesteld (maar niet bewezen) worden dat Philibert zelf in gemoede overtuigd was het belang 

te dienen van zijn vorst én van zijn (Zee)land, naar plicht en geweten. Bovendien is er een 

Hoogste Majesteit die ook hij heeft moeten obediëeren.824 Zelfs is denkbaar dat Philibert zich 

bewust was van de persoonlijke risico’s voor zijn positie, maar toch fideliter heeft 

bijgedragen aan het grotere goed van de totstandkoming der Pacificatie. Wie zwijgt, stemt 

toe. De ondertekening van het eigenlijk nog niet geheel uitonderhandelde Pacificatieverdrag 

was bespoedigd doordat vier dagen tevoren, op 4 november 1576, de pleuris is uitgebroken 

in Antwerpen, in de vorm van de Spaanse Furie.825 

 

 

 

 
823 M. Baelde – P. Van Peteghem, ‘De Pacificatie van Gent (1576), 21ev. 
824 Marnix van Sint Aldegonde (?) Wilhelmus, 15e couplet. 
825 Het oorzakelijke verband tussen het uitbreken van de Spaanse Furie en de bespoediging van de 
ondertekening van het Pacificatieverdrag, vier dagen later, wordt in twijfel getrokken door M. Baelde en P. Van 
Peteghem, ‘De Pacificatie van Gent (1576)’, 25; P. Arnade nuanceert dit standpunt in ‘Beggars, iconoclasts, & 
Civic Patriots: The political Culture of the Dutch Revolt, 6 (Ithaca NY  2018) 214 ‘Spanish Furies: Sieges, sacks 
and the City Defiant’: “it was the sack of Antwerp on November, 4, 1576, that gave added weight to the State 
General’s decision to issue the Pacification of Ghent”; met verw. naar M. Baelde, ‘De Pacificatie van Gent’ 
BMGN – Low Countries Historical Review, 91 (1976) 369-93; O. Mörke, Wilhelm von Oranien 198 onderschrijft 
het oorzakelijke verband maar laat het spoed-element in het midden: de Spaanse Furie liet de Staten-Generaal 
geen andere keus dan de onderhandelingsresultaten van de Pacificatie te erkennen “und auf die Linie Oraniens 
einzuschwenken”. 
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XIII 

SPAANSE FURIE 

 

 

Muiterij 

Zierikzee, juli 1576; een terugblik. De Spaanse infanteristen op Schouwen hebben 

achterstallige soldij te vorderen, en beginnen na de inname van Zierikzee te morren. Het 

eerste protest werd in bloed gesmoord door de Guardia de Asalto.826 Dit keurkorps kan al 

gauw de overmachtige muiterij niet meer aan. De Spaanse ruiters worden beter betaald dan 

de voetknechten, maar sluiten zich uit solidariteit toch bij de muiters aan. De binnen 

Zierikzee gelegerde Duitse huurlingen van het regeringsleger vechten niet voor Zijne 

Katholieke Majesteit, noch voor hun eigen Vaterland und Fürst, maar voor hun broodje. Ook 

de Waalse bezetters eisen geld. In de stad is geen stuiver te vinden. De eerste termijn van de 

afkoopsom, ten bedrage van f 50.000, is helaas al aan boord van een Spaans galjoen 

vertrokken, richting Bilbao.827 De tweede termijn is nog niet vervallen en bovendien lijkt het 

krediet ongedekt. Alles van waarde in Zierikzee is inmiddels verdwenen of in veiligheid 

gebracht.828 De muiterij escaleert.829 Enkele subalterne Spaanse officieren sneuvelen door 

friendly fire. Kolonel de Mondragón begeeft zich ongewapend en met ontblote hals tussen 

het ontevreden krijgsvolk. Hij daagt hen uit hun woede te koelen op hun comandante en 

zegt de schande van hun insubordinatie niet te willen overleven. De raddraaiers duwen hem 

opzij. Mondragón wordt zelfs opgepakt door zijn Waalse soldaten en enige tijd gevangen 

gehouden.830 De ooit zo loyale infanteristen van Mondragón’s tercio trakteren hun meest 

geliefde overste Julián Romero op een klap in het gezicht, en benoemen zelf commandanten, 

eletti (gekozenen) in hun eigen Italiaanse bewoordingen.831 Ze laten de aftocht blazen en de 

zeilen hijsen van de door hun bemanningen gekaapte oorlogsschepen. Op 15 juli 1576 

schrijft het Spaanse lid van de Raad van State Jerónimo de Roda vanuit Brussel een 

beangstigende brief aan de koning. Wat al enige tijd gevreesd werd, is werkelijkheid 

 
826 ordetroepen (maréchaussée). 
827 Huidige valuta € 3.000.000 S.E.&O.. 
828 Andere versie: de f 50.000 goudguldens zijn toch door de muitende troepen bemachtigd en worden 
meegenomen naar Tholen en daar onderling per vendel verdeeld. Zie voor variaties op dit thema: Pot, o.c., 
Bijlagen. 
829 Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie’, 83. Zierikzee was op 2 juli, vier maanden voor de Pacificatie 
ingenomen door Mondragón en had toen een garnizoen Walen moeten legeren. Op 4 juli begonnen de buiten 
de stad gebleven Spaanse troepen te muiten. Geleidelijk aan verlieten zij de kaalgevreten en geïnundeerde 
eilanden om elders hun geluk te beproeven. 
830 CACH Cph IV, 252, Gerónimo de Roda aan Filips II, 15 juli 1576: Mondragón gevangen genomen door de 
Walen. Zij willen de stad plunderen. 
831 Julian Romero de Ibarrola (1518-1577) werd door zijn manschappen als ‘een der onzen’ beschouwd. Klom 
in de Nederlanden op van soldaat tot overste. Sneuvelde uiteindelijk bij Cremona in Italië als veldmaarschalk. 
Spotnaam ‘El Guapo’ (mooie jongen): als gevolg van oorlogsverwondingen miste hij een oog, een oor, een arm 
en een been. In 1568 commandant executiepeloton bij de terechtstelling van Egmont en Hoorne. Poging tot 
moord op of ontvoering van Willem van Oranje, 1572, voor Bergen Henegouwen. Mededader o.a. van de 
uitmoording van Naarden. Zie R. Fagel, Kapitein Julián: De Spaanse held van de Nederlandse Opstand 
(Hilversum 2011). 
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geworden: de in Zeeland gelegerde troepen zijn aan het muiten geslagen en zakken af naar 

het Zuiden. Dat zal politieke gevolgen hebben.832  

 

De schepen met soldaten varen buitenom naar Vlaanderen. Een ander deel van de muitende 

troepen gaat scheep naar Tholen. Daar is weinig te halen, dus na twee dagen rust marcheert 

de troep vandaar zuidwaarts.833 Een Duits vendel dat in de stad Tholen is gelegerd en waar 

het stadsbestuur graag van af wil, wordt vriendelijk doch dringend verzocht zich bij hun 

landgenoten aan te sluiten. Ook deze militairen gaan op mars. Van het regiment Spaanse 

ruiters is nog één eskadron over. Hun kameraden zijn gevallen in de strijd of met hun paarden 

in de modder verzonken. De gevorderde verse Zeeuwse en Brabantse paarden, aanzienlijk 

forser dan de elegante Andalusiërs en ‘Navarrinos’, vinden met losse teugel hun weg naar 

het Zuiden.834 Philibert van Serooskerke verleent dit samenraapsel van troepen doortocht 

door het markiezaat, op voorwaarde dat zij buitenom de stad Bergen op Zoom zullen gaan. 

Na enig heen- en weer gepraat mogen twee Duitse vendels uit het regiment van kolonel 

Fugger toch de stad in en blijven zij daar achter. Deze versterking van zijn garnizoen komt 

Philibert goed van pas, want het rommelt rondom Bergen op Zoom. Zijn gezag in het 

markiezaat en de stad is onbetwist, maar het is wachten op prinsgezinde acties van buiten. 

Er zijn Hollandse verkenningseenheden gesignaleerd, ten noorden van Roosendaal en bij 

Zevenbergen. De burgers van Bergen op Zoom zijn ongerust en eisen militaire bescherming. 

De Spaanse (Italiaanse) vendels die Philibert in 1572 had binnengehaald ter beveiliging van 

het markiezaat, waren in 1575 grotendeels opgegaan in de operationele strijdmacht van 

Mondragón. Of Bergenaren blij moeten zijn met de Duitse soldeniers die zij nu als 

beschermers krijgen, is nog maar de vraag. Vermoedelijk heeft gouverneur Van Serooskerke 

weinig vertrouwen in het alternatief: aanvragen van reguliere troepen bij het centrale 

gezag.835 In deze onrustige maanden heeft Philibert zijn hoofdverblijf in Bergen op Zoom, om 

deze onneembaar geachte stad als gouverneur te dienen en militair te besturen. Hij is toen 

ook vaak in Brabant en Vlaanderen geweest, naar later zal blijken. Catharina van 

Serooskerke-Sandelijn en kinderen wonen dan te Antwerpen, waarschijnlijk omdat Philibert 

 
832 Vgl. G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 65 met in n.39 verw. naar brief Roda aan Filips II, 15.7.1576; 
GACH CPh IV, 251-252.  
833 GACH Cph IV, App.D, ‘Mutinerie des soldats Espagnols et Wallons’ I t/m LIX; Voor een modern overzicht 
van de Spaanse muiterijen en herhaaldelijk daarmee gepaard gaande plunderingen: P. Arnade, o.c. 243–259 § 
6, ‘Spanish Furies: Sieges, Sacks, and the City Defiant’. De auteur betoogt hoe de furie in Antwerpen door haar 
traumatische impact en politieke gevolgen een keerpunt werd in de loop van de geschiedenis der Nederlanden. 
Loyalisten en opstandelingen vonden elkaar in de betrachting de Spaanse soldaten het land uit te werken. 
834 Zie over de Spaanse warmbloed paardenrassen en hun afstamming uit het Hispanische paard der 
Romeinen d.w.z. níet uit de Arabische paardenrassen van de Moren (behalve de Andalusiër), de verovering van 
Zuid-Amerika en Mexico met het Spaanse strijdros, de verbreiding over Europa eerst naar Napels onder het 
Huis Aragon en later onder de Habsburgers in de door hen gevoerde expansiestrijd, de verbreiding van ‘le 
cheval navarrin ou bigourdin’ van de Bourbons (door Henri IV naar Frankrijk meegebracht), de talrijke 
contemporaine afbeeldingen van het Iberische paardenslag in de Europese oorlogen: M. Jankovich, Pferde, 
Reiter, Völkerstürmer, z.j. (1960?),  vert. uit het Hongaars G. von Kégl (München 1968) 110-111, en 125 afb. 
‘Spaanse’ ruiter begin 17e eeuw, lithografie F. Gerasch.    
835 Door het binnenlaten van de twee Duitse vendels heeft Philibert van Serooskerke de stad Bergen op Zoom  
ruim een half jaar kunnen vrijwaren van Staatse bezetting, vgl. hfdst. XIV ‘Wisseling van de wacht’. 
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en zijn echtgenote die stad veilig achtten voor hun gezin, vergeleken bij zijn ambtelijke 

standplaatsen. Maar hoe veilig Antwerpen zal blijven, is de vraag.   

 

De rest van de uit Schouwen vertrokken Duitse en Waalse vendels trekt verder, langs Bergen 

op Zoom, Wouw en Roosendaal. De paniek breekt uit wanneer bekend wordt dat circa 2000 

soldaten in de richting van Brussel opmarcheren.836 De troepen worden gesignaleerd bij 

Herenthals.837 Ze bedreigen Mechelen maar  doen er geen inval. De meeste regimenten 

trekken via Assche (Asse) op naar Aalst, diep in Vlaanderen.838 Daar consolideren zij met uit 

Holland vertrokken troepen en de overzee aangekomen soldaten van het regiment Francisco 

de Valdez, eveneens veteranen van de operaties op Duiveland en Schouwen. De aftocht van 

deze legereenheden werkt aanstekelijk. Het Spaanse garnizoen in Goes op Zuid-Beveland is 

opgeheven na het sneuvelen van commandant Isidro Pacheco bij de overtocht naar 

Duiveland, eind september 1575. De bij Goes overgebleven eenheden hadden bijna een jaar 

lang gewacht op instructies, maar die bleven uit. Daarover zullen zij zich geen zorgen 

gemaakt hebben, maar temeer over hun eveneens uitblijvende soldij. Hun feitelijke 

isolement zal zeker ook tal van andere grieven verergerd hebben. De ontevredenheid bij de 

Spaanse soldaten in de Nederlanden is algemeen. Er is onvoldoende geestelijke verzorging, 

het eten is slecht, legerartsen en hospitaalsoldaten kunnen hun werk niet aan, het militaire 

tuchtrecht is meedogenloos en wreed, de rechtspleging niet zonder aanziens des 

persoons.839 De rondom Goes of elders op Zuid-Beveland gelegerde Spanjaarden 

verzamelen. Ook deze soldaten vertrekken.840 Eind oktober 1576 komen zij aangemarcheerd 

in Aalst. Afgesproken werk. Uit alle richtingen arriveren schijnbaar doelloze militairen van 

diverse Spaanse legerkorpsen. De stad wordt overrompeld. Het is niet alles koek en ei tussen 

de verschillende ‘naties’: Spanjaarden, Italianen, Walen, Duitsers. Onderlinge vechtpartijen 

zijn het gevolg. Hier moet snel een eind aankomen, eisen de officieren. De hergroeperende 

Duitse troepen hadden een Befehlshaber gekozen, kolonel Carl Fugger Freiherr von 

Kirchberg, eerder al regimentscommandant bij de invasie van Duiveland en Schouwen. Deze 

bankierszoon weet bij zijn familie in Augsburg een goedkope lening te sluiten teneinde de 

hongerige soldaten rustig te houden. Uitgestelde aflossing wordt bedongen, rentende nadat 

de buit binnen zal zijn. In augustus 1576 hebben vier Duitse vendels onder bevel van kolonel 

 
836 G. Janssens, ‘Brabant in het Verweer’, 279 en n.90 met verw. AGS, Relación del numero de gente de guerra 
de todas naciones que havia en Flandes en Mayo de 76. 
837 A.L.P. de Robaulx de Soumoy, Mémoires de Champagney, Appendice A, ‘Discourz véritable’, 336. 
838 Ibid.,  § XI, ‘Siège de Zierikzee’. 
839 P. Arnade wijst er in hoofdstuk 6 van zijn Beggars, iconoclasts, and civic patriots op dat het te gemakkelijk 
is de muiterijen in de Ejército te duiden als louter veroorzaakt door de geldkwestie. Hij noemt Parker’s 
verkenning van het bredere maatschappelijke domein van de muiterijen, met inbegrip van de eisen van 
soldaten tot betere religieuze diensten en medische voorzieningen alsmede eerlijker [tucht]rechtspleging. 
Tevens behandelt Parker de protestcomités en de in pamfletten uitgegeven klachten van soldaten, waarmee 
deze trachtten verbetering af te dwingen. Zie Arnade, o.c. 44 met verw. in n.121 naar Parker, Mutiny and 
Discontent en vindplaatsen in Spaanse archieven van de (weinige overgebleven) pamfletten met eisen en 
klachten. [G. Parker, ‘Mutiny and Discontent in the Spanish Army of Flanders 1572-1607’ Past&Present 58 
(feb.1973) 38-52.] 
840 GACH Cph IV, 551, no.1667, Géronimo de Roda aan Filips II, Brussel 15 juli 1576. De in Goes gelegerde 
soldaten vertrekken.  
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Fugger en zijn collega-kolonels Fronsberg en Pollweiler zich in Antwerpen geïnstalleerd, 

zonder daartoe gemachtigd te zijn door de gouverneur van de stad, Frédéric Perrenot de 

Granvelle sieur de Champagney, jongste broer van de kardinaal. Anders dan het aldaar al 

door gouverneur Champagney binnengelaten Duitse regiment Eberstein, erkennen zij diens 

gezag niet.841 Het valt op dat Champagney zich daartegen niet verzet.  

 

De Raad van State in Brussel verklaart de muiters tot vijanden van de natie. Des doods 

schuldig zijn ze! De ontevreden Duitsers trekken zich er niets van aan. Maar de Spaanse 

compagnieën draaien bij. De soldaten voegen zich althans weer onder het gezag van hun 

meerderen. Na krijgstuchtelijke sancties worden ze weer geïncorporeerd in de ooit 

roemruchte Ejército de Flandes, sommigen in strafbataljons. Hun overlevingskans op het 

slagveld zal minimaal zijn, weten ze op voorhand. Maar er wordt een klein bedrag uitbetaald 

van de al zo lang verschuldigde soldij. Het vertrouwen van de Raad van State weten zij echter 

niet te herwinnen. Ondanks de coulance van de legerleiding zijn de troepen begin november 

1576 weer aan het muiten geslagen. Ze trekken op uit Aalst, met een sterkte van naar 

schatting 1700 man.842 Mechelen laten zij links liggen dus het schijnt dat ze nu toch naar 

Brussel willen om betaling van hun achterstallige soldij te eisen. Maar dat durven de meeste 

commandanten toch niet aan. Een onbeholpen eerste aanval door de voorhoede wordt 

buiten de stad afgeslagen door de Brusselse verdedigers. Tot opluchting van de Brusselaars 

buigt de meute af in de richting van Dendermonde en dan langs de Scheldeoever 

noordwaarts. Brussel hoeft zich geen zorgen meer te maken, Mechelen evenmin, maar in de 

ochtend van 4 november 1576 staan de Spaanse troepen voor Antwerpen. De stad wordt 

verdedigd door een in haast op de been gebracht leger van de Staten-Generaal; numeriek 

een grote overmacht in vergelijking met de Spaanse aanvallers, maar geen partij voor de 

geharde tercios. Met de strijdkreet dineros! fuera Walones! verjagen de Spanjaarden de 

Walen van de wallen en vallen zij de slecht verdedigde stad binnen.843 Gouverneur 

Champagney weet niet wat te doen en laat het zomaar gebeuren, lijkt het wel.844 De 

commandanten van de al in Antwerpen gelegerde Duitsers kiezen voor hun Spaanse 

collega’s en ook zij eisen hun geld. Aangezien niet geheel duidelijk is wie er de portemonnee 

moet trekken, blijft betaling achterwege. De Spanjaarden en de nu min of meer met hun 

verbonden Duitse regimenten verslaan de troepen van de Staten-Generaal. De overwinnaars 

 
841 E. Rooms, ‘Een nieuwe visie op de gebeurtenissen die geleid hebben tot de Spaanse Furie te Antwerpen 
op 4 november 1576’ in: Bijdragen tot de Geschiedenis 54 (1971) 1-2, 31-55, met negen verwijzingen naar 
archieven en literatuur. 
842 Woltjer specificeert in Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: over de Nederlandse Opstand 1555-1580, 
(Amsterdam 1994) 71: 1300 ruiters en 400 infanteristen. In mei 1576 had de Spaanse infanterie in de 
Nederlanden een totale sterkte van nog slechts 6125 man, volgens Woltjer’s verwijzing (in n.18) naar G. Parker, 
The Army of Flanders and the Spanish Road  1567-1659 (Cambridge 1972) 271,290.  
843 ‘Geld! Walen buiten!’ A.L.P. de Robaulx de Soumoy ed., ‘Mémoires de Frédéric sieur de Champagney 1573-
1590’ in: Collection de Mémoires relatifs à l’Histoire de Belqique (Brussel-Den Haag 1860) aldaar ‘Champagney, 
1573-1590, ‘Notices’, LXXIII. [In feite dateert de kreet van 1574 bij de eerdere Spaanse plundering van 
Antwerpen.] 
844 Champagney zal er later van beticht worden de Spaanse inval vergemakkelijkt te hebben. ‘Il a a favorisé 
l’entrée des Espagnols mutinés dans Anvers, ou ils ont commis des atrocités et ont fini par exiger la ville 400,000 
florins, à charge des Etats de Brabant’. Mémoires de Champagney, 327. 
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beginnen de Scheldestad te plunderen. Het garnizoen onder bevel van Champagney grijpt in 

en weerstaat de plunderaars, lijkt het, maar de helft van zijn garnizoenssoldaten loopt over, 

het Spaanse detachement binnen het garnizoen voorop.845 Willem van Heeze en Geldrop, 

intussen bevorderd tot gouverneur van Brussel en kolonel der Waalse infanterie, heeft zijn 

soldaten niet in de hand.846 De beveiligers van de stad worden haar berovers. Champagney 

had Spaanse troepen uit Maastricht en andere steden aangevraagd, ter ondersteuning van 

zijn garnizoen tegen de dreigende aanval van de Duitsers.847 Bij aankomst in Antwerpen 

voegen ook deze Spanjaarden zich bij hun plunderende wapenbroeders.848 España! Mate! 

(sla dood) klinkt door de straten. Viole! Estupre! 

 

 

Rode kasseien. 

De kasseien van de Antwerpse straten kleuren rood van het bloed. Drie dagen duurt de Furie. 

Zeker 6000 en misschien wel 8000 burgers worden afgeslacht, verbranden in hun huizen of 

verdrinken in de Schelde.849 Vrouwen en meisjes worden verkracht. A carne, a saco, a fuego! 

Meer dan 600 woonhuizen branden af. Alle winkels en pakhuizen worden leeggehaald. 

Buitenlandse naties, onder meer Engelse, Noord-Duitse en Portugese filialen worden niet 

ontzien. De brand gaat erin, nadat de voorraad is geroofd. De wisselkantoren, de banken en 

de kluizen van de handelskantoren worden opengebroken. Aan baar geld wordt 20 miljoen 

kronen gouds ontvreemd. Spaanse officieren laten gestolen sieraden en omgesmolten goud 

in hun harnassen verwerken. Volgens ooggetuigen van de Furie waren de Duitse 

huursoldaten van Fugger de ergste boosdoeners, maar ook ‘s konings Spaanse keurtroepen 

gedroegen zich verre van keurig. En ‘wat Walsch is, valsch is’ werd weer eens bewezen. Het 

roofgoed wordt op gestolen wagens geladen en buiten de stad gevoerd. Ook boten worden 

volgestouwd. Drie weken lang zijn de plunderende troepen druk met het afvoeren van de 

buit. De gestolen waar wordt naar het noorden versleept of stroomafwaarts over de Schelde 

gevaren. Niet in chaos, maar geordend na een voorlopige inventarisatie van de buit. De 

bestemming wordt zorgvuldig geheim gehouden. Er zijn sinistere, goed georganiseerde 

helers aan het werk.  

 

 
845 Vgl. Mémoires de Champagney, ‘Notice’, LVI-LXII, § XII  ‘Sac d’Anvers’.  
846 Mémoires de Champagney, 73 en IV met verw. ‘Patentes de 1 juillet 1576.’ [Willem van Horne heer van 
Heeze, Leende en Zesgehuchten heeft intussen uit de nalatenschap van wijlen zijn overleden broer Paul de 
heerlijkheid Geldrop erbij gekregen. Hij is nu een van de grootste feodale grondbezitters van Noord-Oost 
Brabant.] 
847 Vermoedelijk is deze aanvraag de reden van de latere beschuldiging dat Champagney de toegang van de 
Spanjaarden vergemakkelijkt had. Er is echter geen spoor van bewijs dat hij dit ook gedaan zou hebben voor 
de uit Aalst naar Antwerpen gekomen Spaanse troepen. 
848 Mémoires de Champagney, 37, ‘Rec. d’Arétophile, Comme les Espaignols amutinez entrèrent en la ville 
d’Anvers le iiije de novembre l’an XV eL LXXVI’. 
849 P. Arnade, o.c., 150, houdt het op ongeveer 8000 doden, met vermelding dat precieze aantallen niet 
beschikbaar zijn. Zijn n.141 verwijst naar de discussie over verschillen in de berekening van het dodental mede 
op grond van contemporaine kronieken, met name in: Génard, Furie espagnole 553-582. [P. Génard, ‘La Furie 
Espagnole’ in: Annales de l’ Académie Royale d’Archéologie de Belgique, 32, (1876). 
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De verschrikkingen van de Furie kan men historisch in verband zien met het 

hoogtepunt van de Spaanse overwinningen in Zeeland, namelijk de herovering van 

Zierikzee. Philibert van Serooskerke heeft als ‘beleider’ van deze operatie de 

capitulatie van de stad mogen aanvaarden in naam des konings. Hij heeft bedongen 

dat de Spaanse, Duitse en Waalse soldaten Zierikzee niet mogen plunderen. Dit is 

echter tegen de gewoonte in, en werd door hen beschouwd als een grievende 

achterstelling. Daar kwam nog bij dat de achterstalligheid bij de betaling van hun 

soldij is opgelopen. De onderbetaalde soldaten sloegen aan het muiten en gingen op 

de loop. Philiberts heroverde vaderstad werd onbeschermd achtergelaten. De salida 

al océano – waarvoor tien maanden gevochten is – werd prijsgegeven. Philibert heeft 

daarna twee van de uit Zierikzee vertrokken Duitse vendels toegelaten in Bergen op 

Zoom. Ze kregen te eten en werden betaald. Hij heeft aldus de stad gedurende een 

jaar (maar dat kon men toen nog niet weten) gevrijwaard van Staatse bezetting. De 

rest van de muitende Duitsers is opgetrokken naar Brabant en heeft met hun Spaanse 

kameraden getracht zich meester te maken van Brussel, het regeringscentrum van 

de Nederlanden. Toen dat mislukt was, hebben de muiters de koers verlegd naar 

Antwerpen. De historische impact daarvan is enorm.850 Die tot dusver loyale stad 

werd door deze en andere ‘Spaanse’ eenheden aangevallen, deels uitgemoord en 

economisch verwoest. En dat terwijl dezelfde Spanjaarden enkele maanden tevoren 

haar economisch essentiële ‘uitgang naar de oceaan’ juist hadden veiliggesteld.851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
850 Zie bijvoorbeeld de eerste considerans van de Unie van Atrecht: ‘Comme, doiz en l’an mil VeLXXVI, les 
estatz généraulx de tous les pays de par deça se sont joinctz et assemblez en la ville de Bruxelles, pour donner 
ordre et résister aux Espaignols mutinez venus de Zirixée […]’. Transcriptie L.-P. Gachard, Actes des États-
Géneraux 1576-1580 (Brussel 1861-1866) II, 454-460.   
851 Mörke, 198. Zie ook Inleiding van deze dissertatie, § Nadere verantwoording bij onderwerpskeuze, een 
duiding van de Furie als krachtmeting tussen twee partijen: enerzijds het Spaanse leger en anderzijds de civiele 
autoriteiten RvS – S.G. –  Stad Antwerpen, met verw. naar E. Rooms, o.c. 31-55, wiens conclusies eveneens 
worden onderschreven door R. Fagel in zijn hierboven reeds vermelde artikel  ‘The Origins of the Spanish Fury 
at Antwerp’ Early Modern Low Countries, 4(1), (2020) 102-123.   
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XIV 

WISSELING VAN DE WACHT 

 

 

Fugger van Augsburg  

Antwerpen, juli 1577. Na de Spaanse Furie berust het feitelijke gezag te Antwerpen niet meer 

bij de wettige regering. Enkele schepenen zijn om het leven gekomen, onder wie jonker Jan 

van de Werve. Behalve schepen is deze vriend en achterneef van Philibert tevens de 

stadsontvanger, een telg van een roemrijk Antwerpens regentengeslacht. Hij vond de dood 

toen hij fideliter et perseveranter weigerde de sleutel van de stadskluis te overhandigen aan 

de rovende soldaten. Ook Gozewijn van Varick jr., de schout, is een der slachtoffers van de 

furie. Deze loyale gerechtsambtenaar werd door de overmachtige plunderaars 

doodgeslagen bij de uitoefening van zijn ambt ter bescherming van de openbare orde. De 

burgerij telt haar doden en gewonden. Philiberts echtgenote Catharina woonde in deze 

periode in Antwerpen, met hun kinderen. Zij waren naar de Scheldestad verhuisd toen 

Middelburg sinds april 1572 onveilig was geworden als gevolg van de herhaalde 

bezettingspogingen door de Oranjetroepen. Philiberts standplaats Bergen op Zoom was in 

die jaren kwetsbaar voor aanvallen door de geuzen, zodat hij besloten zal hebben het gezin 

daar niet onder te brengen. Hoe Catharina en de kinderen aan de slachting in Antwerpen 

ontkwamen, is niet bekend. Misschien is zij met het gezin tijdig gevlucht naar het 

buitenverblijf Herlaar van haar ouders bezuiden Herenthout, nog geen drie Duitse mijlen ten 

zuid-oosten van Antwerpen. Het kan ook zijn dat Catharina is ingetrokken bij haar 

tweelingbroer Jacob, die na het overlijden van hun vader heer van Herenthout geworden is.  

 

Drie Duitse kolonels die zich in augustus 1576 ongevraagd in Antwerpen ïnstalleerden, 

hebben na de Furie de macht gegrepen: Georg von Fronsberg, Nicolas Pollweiler (alias von 

Bollwiller) en Carl Fugger Freiherr von Kirchberg und Weißenhorn. De beste organisator van 

dit trio is kolonel Fugger.852 Deze bankierszoon is het prototype van een warlord, een 

onvervalste avonturier, maar ongetwijfeld een talentvolle figuur. Hij verzamelt en 

disciplineert de nu gekalmeerde Duitse eenheden. De kolonels besluiten eind juli 1577 de 

Antwerpse citadel in te nemen, maar dat mislukt. De Antwerpenaren zijn beducht voor een 

nieuwe Furie. Zij mobiliseren de burgerwacht en franc tireurs die zich dapper weren onder 

leiding van hun gekozen aanvoerder De Liedekercke. De Duitse en Waalse eenheden geven 

de pogingen op nadat de burgerij hun een grote geldsom heeft aangeboden. Korte tijd 

bestaat er een gewapende vrede tussen de Duitsers, de Walen, de burgerwacht, de schutterij 

en de restanten van het garnizoen.853 Toch breken er hevige gevechten uit op 1 en 2 

augustus. De Duitse en Waalse eenheden zijn slaags geraakt met Spaanse soldaten van het 

 
852 Ook vermeld als Charles Fougger, Foucar, Foucre, Foucker, Carel Focker, en een fatsoenshalve niet 
geciteerde variant. 
853 Het Antwerpse garnizoen heeft in de zomer van 1577 naar schatting slechts een sterkte van 900, formeel 
onder gezag van het centrale regime nu waargenomen door de RvS. Als kastelein en gouverneur van Antwerpen 
fungeert nog steeds Frédéric Perrenot de Granvelle heer van Champagney.  
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garnizoen. Het is gevaarlijk op straat. De burgerwacht moet optreden tegen 

ongeregeldheden, naar verluid uitgelokt door Willem van Oranje.854 De commandant van de 

burgerwacht, Cornelius Vanderstraeten, vertrouwt gouverneur Champagney niet, en diens 

troepen nog minder. Ook deze zijn onderbetaald. Waar is het geld gebleven dat Champagney 

ontvangen had van de Raad van State als soldij voor zijn soldaten?855 De prins van Oranje 

heeft zich opgeworpen tot leider van de Opstand en ziet zijn kans schoon in Antwerpen. De 

stad is getraumatiseerd door de furie en aanvaardt de bekendste tegenstander van de 

vreemde troepen als haar verlosser. In naam van Oranje is luitenant-admiraal van Zeeland 

jonker Willem Bloys van Treslong de Schelde opgevaren, met zes schepen. Zijn mannen gaan 

bij Antwerpen aan wal en verslaan de gedemoraliseerde Duitse en Waalse detachementen, 

die ontwapend worden en buitengezet. De burgerwacht en de schutterij gaan naar huis. Het 

is weer veilig in de stad. Oranje boven! Antwerpen is vrij. De door de burgers voor de Duitsers 

en Walen opgebrachte geldsom wordt gevorderd en verdwijnt in de diepe zakken van de 

recentelijk tot nette Staatse matrozen omgetoverde   Watergeuzen. Ze varen weer weg, naar 

het volgende doel. 

 

Het garnizoen in Antwerpen is gehoorzaamheid verschuldigd aan de Raad van State. Het 

wordt geacht loyaal te zijn aan de prins van Oranje, al lijkt de gouverneur daar wel eens 

anders over te denken. De Antwerpenaren hebben meer dan genoeg van de prins, van de 

Watergeuzen, van het garnizoen, van hun gouverneur, van de Raad van State, en vooral van 

de dwangburcht binnen hun stadswallen, het Spaanse kasteel. De citadel wordt eind 

augustus gesloopt. De stad herneemt haar zelfbewustheid. Na de gevechten van allen tegen 

allen is kolonel Fugger ontkomen met drie vendels Duitsers, aangevuld met gelijkgestemde 

Waalse en Italiaanse deserteurs, samen 600 man.856 Zij laten Antwerpen achter zich liggen 

en gaan op mars naar … Bergen op Zoom.857 

 

Krachtens de Pacificatie van Gent van november 1576 waren de erfgenamen van Jan 

IV van Glymes (de in Spanje gestorven en posthuum veroordeelde markies van 

 
854 Het zal niet verbazen dat de Belgische en de Nederlandse 19e-eeuwse geschiedschrijving enigszins 
verschillen m.b.t. dit onderwerp. 
855 A.L.P. de Robaulx de Soumoy ed., Mémoires de Champagney, 327 n.2: Verstraeten zal later Champagney 
beschuldigen van verraad en verduistering. Laatstgenoemde zou  f 35.000 verduisterd hebben. [Het al dan niet 
gepleegde strafbare feit lijkt veeleer oplichting, waaraan enkele gerenommeerde (en door Robaulx met name 
genoemde) leden van de RvS medeplichtig zouden zijn. Champagney zou in oktober 1576 het bedrag van de 
soldij voor een compleet regiment als voorschot ontvangen hebben, terwijl hij maar over 500 à 700 man 
beschikte. 
856 Vgs. Gachard telt elk vendel op de monsterrol 300 man, maar zou de effectieve vendelsterkte van 
Champagney’s legertje 200 hebben bedragen. GACH CPH II, 245-247. [Er bestaat in de historiografie een 
voortdurende spraakverwarring over de vendelsterkte in dit tijdvak, mede doordat de organieke sterkten 
verschillen in de Spaanse, ‘Italiaanse’, Franse en ‘Duitse’ legers. Zie ook Bijlage 3 (19) ‘Legerorganisatie.’]  
857 Mémoires de Champagney, ‘Notice’, LXVII, § XV, n.1: Na de inname van het kasteel van Antwerpen door 
troepen van de S.G « furent des compaignies allemandes, qui estoient en la ville, si intimidées, qu’ilz 
l’abandonnèrent, se retirant le coronel Frensberg à Breda et le coronel Foucar à Berghes », met verw. naar 
Bulletins de la commission royale d’histoire, V, 174. Het onderwerp vgs. deze verwijzing overigens onvindbaar 
in de Compte-Rendu, Tome V, 174. 
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Bergen), in hun rechten hersteld. De boedel bevat uitgebreide bezittingen, 

waaronder in leenrecht gehouden hoge en lagere heerlijkheden in verscheidene 

Gewesten. Een minnelijke onderlinge verdeling bleek niet zo eenvoudig. De Zuid-

Nederlandse edelman Jan IX van Merode, de Oranje-gezinde gouverneur van 

Maastricht,858 is weduwnaar van Mencia van Glymes (†1561) een zuster van de 

laatste markies. Na een succesvolle lobby door Jan en zijn tweede echtgenote 

Margaretha van Pallandt wordt zijn minderjarige dochter respectievelijk haar 

stiefdochter Maria Margaretha de Merode in het voorjaar van 1577 door de Raad van 

State erkend als markiezin van Bergen. De functie van superintendent voor de 

Spaanse koning is nu overbodig geworden, al is er nog niets geregeld voor een 

overdracht van het bestuur. Dit zal Philibert van Serooskerke niet veel uitgemaakt 

hebben, daar hij medio 1575 feitelijk al afscheid had genomen van het ambt, tijdens 

de campagne op Duiveland. Wegens zijn voortdurende afwezigheid werd het ook al 

eerder waargenomen door drossaard Simon van de Werve. Overigens heeft ook deze 

functionaris niet veel meer te vertellen in het bestuur van Bergen op Zoom. Jan van 

Merode had op 28 juli 1577, buiten Simon om, de aan zijn dochter toekomende 

erfenis veilig gesteld door benoeming van Gaspard van Kinschot tot griffier van de 

Raad- en Rekenkamer en het leenhof.859 Deze veelbelovende jongeman maakt nu de 

dienst uit in stad en markiezaat van Bergen op Zoom. Hij zal ook elders nog veel van 

zich laten horen. 860  

 

Het is niet duidelijk of Philibert in de nazomer van 1577 geacht wordt nog gouverneur te zijn 

van Bergen op Zoom, maar feitelijk gezag oefent hij er niet meer uit. Wel kan hij er vrijelijk 

gaan en komen. De familie Van Serooskerke had al heel lang een ‘pied à terre’ in Ossendrecht 

aan de zuidpunt van het markiezaat, genaamd de Beyershoff.861 Philibert verblijft er soms, 

op weg naar Antwerpen of Gent vanuit Goes en vice-versa. Hij kan er in alle rust brieven 

schrijven en aan koeriers meegeven.862 Zijn hoofdtaak is nu beperkt tot Zuid-Beveland, 

noodgedwongen, sinds de Zeeuwse eilanden Staats geworden zijn. Tijdens de nu volgende 

gebeurtenissen is hij in Goes of in Antwerpen. Het is nu wel erg onrustig geworden in Bergen 

op Zoom. De stadsregering wordt heen-en-weer geslingerd tussen loyaliteit aan de Spaanse 

koning en sympathie met de Opstand, toch weer getemperd door angst voor het 

verwachtbare wangedrag van de Geuzen ingeval die de macht zouden grijpen. Begin 

augustus 1577 gelast Jan van Merode, als voogd van zijn minderjarige dochter de markiezin, 

het stadsbestuur een goede wacht te vormen om de stad te verdedigen tegen eventuele 

 
858 Jan IX of in andere nummering  Jan IV van Merode, graaf van Ola heer van Pietersheim, Duffel, Herlaar en 
Westerloo. 
859 Van Ham, o.c. 147, n.211, eedsaflegging 27 sept. 1577 en 2 aug.1577. 
860 Eerste grote stap op de historisch belangrijke financiële en administratieve loopbaan van de in Turnhout 
geboren Brabander mr. Jasper (alias Gaspard) van Kinschot (1552-1603), later o.a raadsheer in de Souvereine 
Raad van Brabant, thesaurier-generaal van prins Maurits en voogd van vele prinsekinderen. Huwde Bergen op 
Zoom 1578 Josina Pijl (van Wouw). N.A. 41 (1943-1948) 173. 
861 Mededeling W.A. van Ham, oud-gemeentearchivaris Bergen op Zoom. 
862 NA, Archieven Dorp, van, (Aernt van Dorp) no.214, (ingekomen) Serooskerken (sic), Philips (sic) van-, te 
Goes en Gent , 1577-1578, 3 st. [waarvan echter recte een uit Ossendrecht 21 augustus 1578].  
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aanvallen, van welke kant ook. De opdracht dit te doen wordt verstrekt aan de 

Gecommitteerden in de Raad- en Rekenkamer.863 Maar deze actie komt wat laat, want op 2 

augustus is Carl Fugger met zijn troep verdreven uit Antwerpen, in opdracht van Willem van 

Oranje. Daags daarop eisen de Duitsers toegang tot Bergen op Zoom. Het stadsbestuur laat 

de drie vendels van kolonel Fugger binnen, tegen afgifte van door diens Duitse bank 

geëndosseerde pandbrieven, als waarborg van een vreedzame legering. Door endossering 

met zijn eigen waardevolle handtekening verplicht bankierszoon Fugger zich af te zien van 

plundering en molest. Wel dwingt hij de Bergse poorters een deel van de soldij van zijn 

mannen te betalen, uit dank voor de protectie. De inkwartiering moet uiteraard gratis 

worden aangeboden door de burgerij. Als tweede stap verhoogt Fugger de sterkte van de 

troep door samenvoeging met de restanten van de twee al vorig jaar uit Tholen 

aangemarcheerde Duitse vendels, die hij weer onder zijn bevel stelt. Deze chronisch 

onderbetaalde huursoldaten zijn een maand tevoren extra netjes behandeld door de stad, 

wellicht om moeilijkheden te voorkomen met het oog op de verwachte aankomst van hun 

maten uit Antwerpen. Nog op aanbeveling van gouverneur Philibert van Serooskerke hadden 

de twee al in de stad gelegerde vendels in augustus 1577 een lening gekregen ten bedrage 

van 340 Carolusguldens, rente en aflossing nader overeen te komen.864 Wederom had 

Philibert toen zijn menselijke kant getoond maar tegelijkertijd het stadsbelang gediend en 

zijn eigenbelang niet vergeten, kan men oordelen. Maar nu heeft hij hier geen bemoeienis 

meer met beleidszaken. Hij is er al geruime tijd weg. Binnen de muren van Bergen op Zoom 

zijn de ontheemde Duitse huurlingen intussen tot rust gekomen. Van de Antwerpse buit is 

niets over. Gelaten wachten de soldaten maandenlang op het hoornsignaal dat de afmars 

naar de Heimat zal aankondigen. Er is echter iets anders op til. 

 

 

Champagney, een perfide Granvelle 

In Antwerpen resideert nog steeds de gouverneur van die stad, Frédéric Perrenot de 

Granvelle sieur de Champagney.865 Kastelein (kasteelheer) van Antwerpen mag hij zich 

noemen en kapitein-generaal van het markiezaat Antwerpen. Veel heeft Champagney niet 

aan die fraaie titels, nu de helft van zijn garnizoen hem ontrouw is geworden. Sommigen zijn 

gedeserteerd na als gekken te hebben meegedaan aan de Furie in de stad die ze juist 

 
863 Van Ham, 147, n.213, res.26 aug.1577. 
864 “Obligatie vander Stadswegen ghegeven […] mits dese te leenen de twee vendelen duiytsche knechten, 
alhier lest garnisoen gehouden hebbende, ende wesende vanden Regimente vanden Coronnel Charles Focker 
de somma van 340 kar.guldens” dd. 13 aug.1577 [Tegenwoordige waarde ca. € 24.000.S.E.& O.] 
865 Frédéric Perrenot de Granvelle baron de Renaix et Aspremont sieur de Champagney, Beaulieu et Saint Loup 
(1536-1602) noemt en schrijft zich meestal ‘Champagney’, zoals gebruikelijk naar zijn hoogste heerlijkheid (in 
de Franche-Comté, in 1554 geërfd van zijn broer Jérôme) maar ook ter onderscheid met zijn broer de kardinaal. 
Andere schrijfwijzen: Champagny, Champaigny, Champeigny, Champigney, Champigny. Hij ondertekent soms 
echter eenvoudiger ‘F. Perrenot’. Biografische gegevens ontleend aan NNBW, D2 (1912), 1093-1096; A.L.P. de 
Robaulx de Soumoy ed., Mémoires de Champagney; H. de Schepper, ‘Frederik Perrenot van Champagney, het 
“enfant terrible“ van de familie Granvelle’ in: K. de Jonge en G. Janssens eds., Les Granvelle et les Anciens Pays-
Bas (Leuven 2000) 233ev.; G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie: Ondergronds protestantisme in 
een handelsmetropool 1550-1577 (Amsterdam-Antwerpen 1996; dbnl 2007) 158-162, 175. 
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verdedigen moesten. Anderen zijn door hun loyaal gebleven collega´s ingerekend na de 

schanddaden die ze hebben begaan, en tegen de muur gezet. ‘Vijanden van de natie’ had de 

Raad van State in Brussel de gedemoraliseerde militairen immers genoemd. De discipline is 

hersteld, maar ten koste van de onderlinge kameraadschap.  

 

Frédéric Perrenot was opgegroeid in Franche-Comté. Na de dood van zijn vader had hij zijn 

studie niet afgemaakt en was naar Augsburg gereisd om de infante Filips om diens gunsten 

te vragen. Deze vergunde Frédéric een stipendium, ten laste van de griffie van Dôle (Franche-

Comté) omdat hij als vrome katholiek eraan had medegewerkt dat Besançon ‘geen tweede 

Genève’ was geworden.866 Daarna diende hij als cornet bij het leger van Alva in Duitsland. 

Frédéric erfde de heerlijkheid Champagney in Bourgondië van zijn oudste broer Jerôme, ooit 

de tutor van Willem van Oranje. In de jaren zestig vertrok de zich nu zo noemende 

Champagney naar de Nederlanden, zijn grote broer de kardinaal Granvelle achterna als 

trouwe dienaar van de Spaanse koning. Maar in 1566 had Champagney het Smeekschrift der 

Edelen ondertekend. Kort daarna heeft hij zich toch weer teruggetrokken uit het Verbond. 

Champagney is gehuwd met een rijke weduwe, Constance van Berchem.867 Zij is een telg van 

een belangrijke Antwerpse familie, aanverwant aan de Serooskerke’s. In eerste huwelijk was 

zij getrouwd met de Gelderse ridder Gozewijn van Varick sr. in leven markies van 

Antwerpen.868 Wellicht mede daardoor prekwalificeerde Champagney als een uitstekende 

candidaat voor het Antwerpse gouverneurschap. Op voorspraak van zijn broer de kardinaal 

had Filips II Champagney in 1571 aangesteld als gouverneur, ondanks zijn aanvankelijke 

kritiek op de hertog van Alva en diens 10e en 20e penning, en op de Bloedraad.869 In 1574 

had landvoogd Requeséns de Antwerpse gouverneur op missie gestuurd naar Engeland, om 

koningin Elisabeth over te halen haar steun aan Oranje te staken. Het was Champagney niet 

gelukt. Naar eigen zeggen (drie jaar na dato!) opzettelijk, omdat hij toen al heimelijk aan de 

kant van de Opstand stond.870 Hij bepleitte het vertrek van de Spaanse troepen.871 Ook ging 

Champagney er prat op dat hij bemiddeld had voor de vrijlating van Bossu uit diens 

krijgsgevangenschap bij de Geuzen, in ruil voor Marnix van Sint Aldegonde. Requésens had 

 
866 Volgens latere mededeling van Champagney zelf in brief aan zijn broer de kardinaal 21 september 1584. 
Mémoires de Champagney, VI  ‘Notices’. 
867 Ibid., XCIV. Het echtpaar had een dochter, Hélène. Een  natuurlijke zoon van Champagney sneuvelde aan 
Spaanse kant in de zeeslag bij Reimerswaal, 29 januari 1574. Mémoires de Champagney XCVIII, ‘Notices’; GACH 
Cph III, 16.   
868  Markgraaf van de mark Antwerpen in het Heilige Roomse Rijk is vanouds een titel van de landsheer zelf, 
welke Karel V gedelegeerd had aan Gozewijn van Varick sr. 
869 Marnef, o.c., 159; Mémoires de Champagney, met verw. brief Alva aan Filips II, 23 maart 1571: Alva draagt 
Champagney voor als opvolger van diens in februari overleden broer Thomas Perrenot heer van Cantonnay in 
de regering van Antwerpen. Champagney is deugdzaam, actief, ‘homme de bien’, beheerst meerdere talen, en 
zal zich goed kwijten van alles wat hem opgedragen wordt, vooral op het gebied van de religie. [Cantonnay ’s 
huwelijk met Helena (Hélène) van Brederode, zuster van de Groote Geus, was blijkbaar geen beletsel voor zijn 
carrière.]  
870 Mémoires de Champagney, XXXVI ‘Notices’ ‘Mission de Champagney en Angleterre’, XLV,§ VIII, 
871 Marnef, o.c., 175 
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Champagney in 1575 meegenomen naar de vredesbesprekingen in Breda.872 Na de dood van 

de landvoogd had Champagney zitting gehad in de Raad van State, tijdelijk het hoogste 

bestuur der Nederlanden. Hij is daaruit ontslagen, op grond van een lange reeks 

beschuldigingen.873 De Antwerpse burgerij was vroeger op hem gesteld geweest, maar 

Champagney had zijn krediet verspeeld door zijn halfslachtige houding tijdens de Spaanse 

Furie. Hij wordt ervan beticht tijdens de Furie verraad gepleegd te hebben, blijkens brieven 

aan kolonel Fugger die zijn tegenstanders in handen gekregen hebben.874 Erg comfortabel 

zal de châtelain zich niet gevoeld hebben in zijn stad, kan men voor waar aannemen. De 

bedrijvigheid   of de trieste resten daarvan kan hij overzien vanuit de toren van het Kasteel. 

De volksklasse koestert intense haat tegen de defungerende gouverneur wegens zijn 

onmacht tot het bieden van bescherming toen het nodig was. Champagney is een overtuigd 

rooms-katholiek met een grote pastorale bekommernis. Bij zijn aanstelling was hem 

opgedragen de stad te bewaren in de ‘vraye religion catholicque’.875 Maar de Antwerpenaren 

zijn op hun qui-vive sinds Champagney’s inmenging in hun godsdienstzaken. In vrijheid willen 

ze hun eigen keuze maken, voor de oude roomse religie of voor de lutherse, calvinistische of 

zelfs doperse varianten van de christelijke godsdienst. 

 

Champagney acht zich miskend, vals beschuldigd, gewantrouwd door de Staten-Generaal 

wegens zijn falen bij de handhaving van de discipline bij het garnizoen, en veracht door de 

stadsregering, valt op te maken uit zijn Mémoires. Hij heeft ‘jamais joui de la confiance de 

ceux qui étoient à la tête des affaires.’876 Wat de bevolking van hem denkt zal hem koud 

gelaten hebben. Begin september 1577 worstelt Champagney al enkele weken met 

instructies van de Raad van State om de door Brabant en Vlaanderen rondzwervende 

troepen van Fronsberg en Fugger onschadelijk te maken. Na overleg met zijn meest 

vertrouwde officieren, besluit Champagney de stad uit te rijden aan het hoofd van een 

eskadron ruiters en vijf vendels voetknechten.877 Bij elkaar zijn dit zo’n 1200 Walen en 

 
872 De bewering van Champagney dat Requeséns in Breda heeft aangeboden de Spaanse troepen terug te 
trekken wordt weerlegd door Robaulx de Soumoy, 309 n.1. Requeséns had in een vergadering waarbij 
Champagney aanwezig was, eind november 1575, verklaard « que les ordres du Roi lui défendraient 
formellement de traiter du licenciement des troupes étrangeres et surtout des Espagnols ». Toen Requeséns 
toch met het idee had ingestemd « ce ne fut que sous certaines reserves »; GACH Cph III, 585,644, 
654,663,666,696,746,778.  
873 Mémoires de Champagney, LXXV ‘Notices’. 
874 Ibid., en n.10: Champagney is vrijgesproken van deze beschuldiging van verraad. 
875 Marnef, o.c., 159, n.52, benoemingsbrief 16 juli 1571. 
876 Mémoires de Champagney, LXXV ‘Notices’. 
877 Indien men een organieke vendelsterkte van 300 vgs. Gachard aanneemt, zou Champagney’s legertje 
groter zijn geweest, maar dit is onwaarschijnlijk. Ter vergelijking: totale sterkte van het regeringsleger (dus 
zonder de vloot) in 1575 ca. 58.000, d.w.z. vóór belegering Zierikzee en muiterij november 1576, en drie jaar 
vóór aankomst Farnese met nieuwe Italiaanse troepen en zijn werving van soldeniers in Wallonië. 
Samenstelling afgerond op duizendtallen: 10.000 ‘Spanjaarden’ [restant van de Ejército incl. 4.000 Italianen, 
Albanezen en Tirolers]; 24.000 Hoogduitsers, 12.000 Walen, 12.000 ‘Nederduitsers’ [in Spaanse terminologie: 
Flamingos of Flamencos. [‘Flandes’ is vaak Spaans pars pro toto voor de Nederlanden. In het Italiaans zelfs 
“fiaminghi valone” en “fiaminghi de Liégi”, Houart, o.c. 10e]. Naast Brabanders en ‘echte’ Vlamingen dienen er 
Luxemburgers en Limburgers, almede ‘Noord-Nederlanders’; G. Asaert, 1585 De val van Antwerpen en de 
uittocht van Vlamingen en Brabanders (Tielt 2004) preciseert: 25.420 ‘Nederlanders’, 23.600 Duitsers, 7.830 
‘Spanjaarden’ (13,8 %) in 1575. In totaal dus ca. 57.000. 
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franche-comtois, een sterkte die ongeveer gelijkwaardig is aan de vijandelijke Duitse 

eenheden.878 De tocht gaat langs de rechter Schelde-oever noordwaarts, richting Bergen op 

Zoom. Daags daarop wordt contact gemaakt met het leger van de prins. Oranje kan elke 

militaire steun goed gebruiken. Champagney is dan ook welkom met zijn rommelig 

samengesteld regiment. Zijn mannen moeten de schier onneembaar geachte vestingstad 

Bergen op Zoom veroveren voor de Staten-Generaal.879 Overeenkomstig deze orders voeren 

Champagney’s cavaleristen een verkenning uit. De schansen zijn verlaten, dus dat begint 

goed. De eerste aanval richt zich op het kasteel van Wouw, dat als buitencitadel van Bergen 

op Zoom verdedigd wordt door een detachement van Fugger’s vendels. Het kasteel wordt 

met weinig moeite ingenomen. De verliezen bij de aanvallers zijn klein. Die bij de vijand zijn 

100 procent, want Champagney laat de Duitse verdedigers van het kasteel afmaken, tot de 

laatste man. Bij de hierop volgende gevechten buiten de stad verslaat hij alle tegenstand. 

 

 

Recht van de sterkste 880 

Champagney’s troep marcheert nu tot onder de stadsmuur van Bergen op Zoom. Philibert 

van Serooskerke (voorzover bekend nog steeds gouverneur van de stad) wordt uitgenodigd 

een afvaardiging te sturen om de eis tot overgave en de daaraan verbonden voorwaarden te 

vernemen. Maar gouverneur Van Serooskerke bevindt zich allang niet meer in de stad, naar 

nu blijkt. In Bergen op Zoom heerst sinds maanden het recht van de sterkste, en dat is 

vooralsnog kolonel Fugger. Maar Fuggers in de stad gelegerde soldaten zijn bang geworden, 

geïntimideerd door Champagney’s doelbewuste uitmoording van het garnizoen van Wouw. 

Zou hun hetzelfde lot te wachten staan, indien zij tot overgave gedwongen worden na zich 

tegen de aanval geweerd te hebben? Fugger kan niet meer op zijn Duitsers rekenen. De 

oorlog is voor hen afgelopen en ze willen naar huis. Hij geeft bevel de witte vlag te hijsen en 

de poort te openen. De belegeraars worden binnengelaten. Champagney wordt als bevrijder 

onthaald en toegejuicht door de burgerij. Hij heeft gebluft, en met succes, maar zal zeker 

beseft hebben dat zijn troepenmacht kleiner is dan die van de in de stad gelegerde Duitse 

‘benden’.881 Op 9 augustus komt hij met de Duitsers overeen dat zij ongedeerd mogen 

vertrekken, met de belofte dat Oranje garant zal staan voor de soldij die zij tegoed hebben 

van landsheer Filips II.882 Negen jaar lang is het stadsbestuur trouw aan de koning geweest, 

onder bescherming door de superintendenten Jeronimus en na hem Philibert van 

 
878 Ch. C. M. de Mooij, Geloof kan Bergen verzetten: reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom, 
(Hilversum 1998) 154, schat de troepenmacht van Champagney kleiner in dan de Duitse. 
879 J.Chr. Sepp, ed.,  Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-Atlas, (Amsterdam 1773) 59: ‘De Stad 
BERGEN OP ZOOM [..] is inzonderheid Beziens- en Opmerkenswaardig, wegens hare weêrgalooſe Fortificatiën 
van hooge Capitale Wallen en Muuren, royale Forten en verborgene Mynen. Men zal haar derhalven aanzien 
voor onwinbaar’. 
880 Deze paragraaf is evenals de volgende geparafraseerd naar gegevens uit: R. Ehrenberg, Das Zeitalter der 
Fugger, 2, (Jena 1896; 3e druk 1922); J. Strieder e.a, Studiën zur Fugger Geschichte (herdruk; Leipzig 1938) V, 
3.; W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVI e eeuw (Amsterdam 1869) II, §2, 295; C. 
Slootmans, De voorbereiding der Satisfactie van Bergen op Zoom in 1579 (Middelburg 1933) 50-58. 
881 Mémoires de Champagney, LXVIII:  “quasy non plus que ceulx dedens”. 
882 Kleyntjes en Slootmans, o.c., 56-63 
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Serooskerke, opgevolgd door Simon van de Werve. Maar zonder slag of stoot wordt de 

vesting Bergen op Zoom nu door de (recente) Staatsen bezet, 13 september 1577. Het 

stadsbestuur verklaart zich bij eenparigheid van stemmen voor de Opstand. Champagney 

laat de Princevlag hijsen, oranje blanje bleu, en stelt de stadsbestuurders onder zijn gezag. 

Eenzijdig schaft hij het ambt van superintendent af en verbreekt zodoende alle betrekkingen 

met de Spaanse koning. De functie superintendent was al inhoudsloos geworden door de 

Pacificatie van Gent. Er bestond dus een bestuursvacuüm, want Jan de Merode, voogd van 

zijn minderjarige dochter Maria (de nieuwe markiezin), resideert in Maastricht als Staats 

gouverneur van het opstandige Brabants-Luikse condominium. Philibert van Serooskerke 

wordt nu in absentia afgezet als gouverneur van Bergen en eigenmachtig vervangen door 

Champagney zelf. De kleinere steden en het platteland van het markiezaat geruisloos over 

naar de Staatse kant.883 Fuggers troepen krijgen na lange pourparlers verlof om af te 

marcheren.884 Ze moeten genoegen nemen met vergoeding van twee maanden soldij van 

alles wat hun schuldig was, behalve de mannen die hadden meegedaan aan de plundering 

van Antwerpen, die krijgen niets.885 Op 13 november 1577 is het zover. De aftocht wordt 

geblazen en de ontwapende Duitse soldaten gaan op weg naar huis. De officieren en 

vaandrigs mogen hun wapens behouden teneinde de discipline te handhaven. ‘Die Vöglein 

im Walde die singen doch so wunder-wunderscheen, In der Heimat in der Heimat, dort gibt’s 

ein Wiedersehn’ klinkt het wellicht door Brabants dreven. Het zal de laatste keer niet zijn. 

 

 

 

Aanhouding886  

Na de inname van Bergen op Zoom verbinden de troepen van Champagney zich met die van 

de graaf van Hohenlohe, commandant van het Oranjeleger, en verjagen zij Duitse eenheden 

uit Steenbergen en de Brabantse Tol. Ook deze krijgen een gedeeltelijke vergoeding van 

 
883 M.-A. Delen, 236-238 met verw. naar GA Bergen op Zoom, Res. mag.en brede Raad 13 nov. 1582; Ibid., 
Instructie door Willem van Oranje. Het markiezaat bleef bestuurlijk vacant tot november 1582. Oranje was in 
februari van dat jaar door de S.G. (!) verheven t  ot markies van Bergen op Zoom en zou zijn ‘blijde incomste’ 
doen, maar wachtte daar negen maanden mee en liet zich toen vervangen door Arent van Dorp. Het van 
Spaansgezindheid verdachte stadsbestuur slikte dit affront met tegenzin. 
884 Er zijn apocriefe versies, in gravures vereeuwigd: de vendels van kolonel Fugger slaan op de vlucht, meteen 
bij het naderen van de Staatsen. De trotse vaderlandslievende stad Bergen op Zoom heeft zich in die optiek 
zelfstandig voor de Opstand verklaard en Champagney met ere binnengelaten. Ook bestaat een gravure 
waarop Fuggers gevangenneming voor de poort van Bergen: Frans Hogenberg + 1577-1579, Carl Fugger en 
Fronsberger gevangen genomen voor Bergen op Zoom in 1577, Rijksmuseum Amsterdam, gravure, Album 
Hogenberg RP-P-OB-78.784. In feite gebeurde de aanhouding tijdens Fuggers mislukte vlucht naar Breda.  
885 Mémoires de Champagney, LXVIII. 
886 Deze versie van het verhaal heeft als variant dat Fugger door zijn eigen soldaten werd uitgeleverd aan 
Champagney, bij de stadspoort, ter voldoening aan een door laatstgenoemde gestelde voorwaarde tot 
acceptatie van de overgave van de stad, Kleyntjes en Slootmans, o.c., 81, vermoedelijk gebaseerd op Mémoires 
de Champagney, LXVIII: Alle compagnieën marcheerden af naar Duitsland, “se contentend de deux mois de 
gages” van alles wat hun schuldig was. De mannen die hadden meegedaan aan de plundering van Antwerpen 
kregen niets. Hun commandant werd overgeleverd aan Champagney. 
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achterstallige soldij, waarbij de Duitsers afzien van verdere aanspraken.887 Vervolgens 

trekken zij op naar ‘s- Hertogenbosch, en dwingen daar vier Duits regimenten tot 

overgave.888 Kolonel Fugger is achtergebleven in Bergen op Zoom. Hij is zijn leven niet zeker 

en neemt de wijk. Op zijn tocht in de richting van Breda wordt Fugger aangehouden. Hij 

wordt opgebracht naar kasteel Cantincrode (Cantecroy, Kantekrooi, bij Antwerpen), al 

jarenlang in bezit van de familie Perrenot de Granvelle.889 Daar wordt Fugger onder tortuur 

verhoord over zijn aandeel in de plundering van Antwerpen. Enkele dagen later wordt de 

krijgsgevangen kolonel naar Brussel geëscorteerd. De Raad van State gelast zijn voorlopige 

hechtenis. Moord, doodslag, mishandeling, roof in vereniging, feitelijke insubordinatie en 

schending van zijn officierseed worden Fugger ten laste gelegd. Het Broodhuis is zijn 

gevangenis, goed bewaakt want ‘des doods schuldig’ is hij, dat stond a priori vast. Een beroep 

op de amnestie die de muiters in het vooruitzicht was gesteld bij de Pacificatie van Gent, zal 

hem niet baten. De rechtszaak laat op zich wachten, mede als gevolg van politieke 

touwtrekkerij tussen de verschillende facties in de – nu overwegend orangistische – Raad 

van State. De twee rivaliserende landvoogden bemoeien zich ermee, hetgeen de rechtsgang 

niet bevordert.890 Langzamerhand begint het te dagen waarom het niet opschiet. De man is 

zijn gewicht in goud waard! Het Gerecht had Fugger overgedragen aan de nieuwe landvoogd 

Alessandro Farnese in ruil voor diens belofte tot vrijlating van de Staatse bevelvoerder Arent 

van Dorp, een oude bekende. Een afdeling van het leger van Farnese had Van Dorp eerder 

dat jaar krijgsgevangen genomen bij Waalwijk in het noorden van Brabant. Hij was toen 

afgevoerd naar Leuven en later in Namen opgesloten in de donkerste kelder van het 

kasteel.891 Landvoogd Farnese zou Fugger laten gaan, op borgtocht van diens steenrijke 

Augsburgse familie, in afwachting van Fuggers berechting. Maar tegelijk met Farneses 

verkrijging van de bankgarantie breekt hij zijn woord en doet hij Fugger ‘op papier’ over aan 

de prins van Oranje, bij een volstrekt ondoorzichtige overeenkomst tot uitwisseling van 

gevangenen. Medio april 1579, na 16 maanden hechtenis, wordt Fugger in Brussel opgehaald 

en naar Fort Rammekens op Walcheren overgebracht. Van Dorp wordt eveneens op 

transport gesteld, vanuit Namen naar Vlissingen. Bij Fort Rammekens wordt hij ingeruild 

voor Fugger die als vrij man het fort mag verlaten. De boekhouder van de Dillenburg heeft 

 
887 Mémoires de Champagney, LXVII, (citaat uit: Compte trésorier des guerres) « 2 novembre 1577, payement 
à la compagnie de hauts Allemans, en garnison à la Tolle, suivant le traité passé par monsieur de Champagney, 
avant de se retirer du pays, sans ultérieur prétension.»  . 
888 Ibid. 
889 De uit de burgerij van de Franche-Comté opgeklommen familie Perrenot (de Granvelle) speelde al langer 
een belangrijke rol in de Nederlanden. Zo was de jurist Jérôme Perrenot de Champagney (1524-1554), oudere 
broer van de kardinaal en van Frédéric en Thomas, destijds door Karel V aangewezen als voogd en mentor van 
de minderjarige Willem van Oranje, teneinde de rudimenten van diens lutherse opvoeding teniet te doen, zie 
M.-A. Delen, 47,94,171,238; zie ook inleiding door K. de Jonge en G. Janssens alsmede de artikelen door M. Van 
Durme, R. Tamalio, M.J. Rodríguez-Salgado, G. Janssens, F. Postma, J. IJsewijn, P. van Peteghem, D. Vanysacker 
en H. de Schepper in: K. de Jonge, G. Janssens eds., Les Granvelles et les Anciens Pays-Bas: Liber doctori Mauricio 
Van Durme dedicatus (Leuven 2000). 
890 In 1578 was Matthias van Oostenrijk door de Staten-Generaal tot landvoogd benoemd, als tegenwicht 
tegen Oranje. Filips II erkende zijn 21-jarige Habsburger achterneefje Matthias echter niet als landvoogd, maar 
had Alessandro Farnese (neef-oomzegger van Filips II) aangesteld ter opvolging van don Juan. 
891 NNBW, V (Leiden 1921) 140. 
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inmiddels een creditnota ontvangen van Gebrüder Fugger & Co. te Augsburg, welke discreet 

in mindering wordt gebracht op een oude schuld van wijlen Willem de Rijke. De avontuurlijke 

bankierszoon komt zonder verdere kleerscheuren thuis. De Augsburgse borgstelling aan 

Farnese wordt nooit ingelost. De onderliggende bankgarantie wordt geïnd ten gunste van 

koning Filips II. Een welkome aanvulling op de begrotingsmiddelen van de koninklijke 

huishouding. Iedereen tevreden.892 Ook Perrenot de Granvelle sieur de Champagney zal 

spoedig uitvinden aan welke kant zijn boterham gesmeerd is. Champagney en Philibert van 

Serooskerke kennen elkaar goed, misschien wel té goed. Vrienden zijn zij nooit geworden. 

De franche-comtois heeft zich tot Brabander laten naturaliseren door de Staten van Brabant 

en compareert in de Brabantse ridderschap, die traditioneel reserves naar voren brengt over 

de uitzonderingspositie welke het markiezaat Bergen op Zoom heeft verkregen in het 

Brabantse bestel.893  

 

Als respectievelijk superintendent van Bergen op Zoom en kapitein-generaal van het 

Antwerpse markiezaat, waren Philibert en Champagney zes jaar lang buren. Hun 

samenwerking werd meer gekenmerkt door wantrouwen dan door goed buurmanschap. 

Philibert heeft geen rancuneus karakter, althans voorzover uit zijn doen en laten blijkt. Toch 

zal hij vast wel pijnlijke herinneringen gekoesterd hebben aan de conferentie op 17 

september 1572 te Brussel, na afloop van de eerste grote Geuzenaanval op Zuid-Beveland. 

Beiden waren toen trouwe dienaren van de landvoogd. Champagney kreeg de organisatie 

van de herbevoorrading van het eiland toegewezen, terwijl Philibert van die taak werd 

ontheven. In 1573 hebben zij gecorrespondeerd; ook nog net voor de capitulatie van 

Zierikzee in juli 1576 en daarna nog ter voorbereiding van de Pacificatie van Gent.894 

Beleefdheidsformuleringen te over in de twee bewaard gebleven brieven van Champagney 

aan Philibert, maar weinig blijken van sympathie. Is Champagney ‘un homme sans foi ni loi’ 

zoals de Franse uitdrukking luidt?895 Zowel Champagney als Philibert van Serooskerke zijn en 

blijven katholieke edellieden. Beider families zijn sinds twee generaties opgeklommen uit 

het stadspatriciaat, van Dôle respectievelijk Zierikzee. Maar in tegenstelling tot Philibert kan 

men Champagney beschouwen als homo sine ulla religione ac fide in klassieke zin, 

gewetenloos en politiek disloyaal.896 Dit zal laatstgenoemde in ernstig conflict brengen met 

 
892 Carl Fugger beëindigt zijn militaire carrière en treedt als firmant toe tot bankiers- en handelshuis Gebrüder 
Fugger & Co. te Augsburg, eerder de grootste geldschieter voor de campagnes van keizer Karel V. Deze bank 
zal later een belangrijke financier zijn van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) door kredietverlening aan beide 
strijdende partijen. In de daarop gevolgde bankencrisis gaat Fugger & Co. ten onder. 
893 Vgl. Mémoires de Champagney, ‘Notice’ LXVII § XV, ‘Champagney Naturalisé Brabançon’. 
894 UA,76,2.3.05.3.851(25e), Maatschappelijk, Brieven [..] aan Philibert van Serooskerke, J. (sic) Perrenot, te 
Antwerpen 1573.  Idem, Antwerpen 1576. 
895 Dictionnaire de l’Académie française, t.2 (9e druk; Parijs 2005) FOI, ’C’est un homme sans foi ni loi.’ 
896 Mémoires de Champagney, ‘Notices’ VI ev., opsomming contemporaine beschuldigingen van disloyaliteit 
annex 19e eeuwse oordelen: Champagney ondertekende het Verbond der Edelen, maar trok zich terug; Alva 
droeg hem voor bij Filips II, Requeséns neemt hem mee naar de vredesonderhandelingen, maar ‘il lutte contre 
eux en faveur d’Anvers et des libertés nationales’; toegang Spaanse muiters tot Antwerpen bevorderd; tijdens 
Furie verraad gepleegd; tijdens regime don Juan partij  gekozen voor S.G.; onder Farnese voor de factie van de 
graaf van Mansfelt; oppositie Vlaamse adel tegen S.G. aangewakkerd; tevens tegen benoeming Oranje tot 
luitenant-generaal; zaait tweedracht tussen Vlaanderen en Brabant hetgeen oorzaak is geweest 
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Oranje, wiens beleid hij nu actief tracht te weerstreven.897 Na afloop van de slag bij 

Gembloers op 31 januari 1578, waaraan Champagney nog aan Staatse zijde zal deelnemen, 

werpt hij zich in Brussel op als woordvoerder van de rooms-katholiek gebleven ‘haute 

bourgeoisie’. Deze maakt bezwaar tegen de plannen van Willem van Oranje voor een 

religievrede. De door Champagney opgestookte katholieke obstructie leidt tot een 

gewelddadige Orangistische reactie, in de vorm van een volksbeweging in de straten van 

Brussel. Champagney’s huis wordt geplunderd. Hij wordt gevangen genomen door 

aanhangers van Willem van Oranje en uitgeleverd aan Gent.898 De ‘calvinistische republiek’ 

aldaar heeft niet alleen haar gezag gevestigd in de stad zelf, maar beheerst ook enkele 

kleinere steden van westelijk Vlaanderen en een aantal dorpen. Zes jaar lang zal 

Champagney daar gegijzeld worden, samen met andere prominente rooms-katholieken. 

Farnese zal deze gijzelaars bevrijden in 1584. De stad moet zwaar boeten voor haar 

hardnekkige opstandigheid. De Gentse calvinistische vrijheidsdroom vervliegt. Na zijn 

bevrijding loopt de overloper Champagney weer terug. Filips II verleent hem genade. Als een 

Fenix uit zijn as herrezen herneemt Champagney zijn loopbaan in Spaanse militaire dienst. 

Farnese benoemt de voormalige gevangene tot gouverneur van Gent, de rollen zijn 

omgedraaid. De val van Antwerpen in 1585 brengt de stad weer in de macht van de koning. 

Filips II herstelt Champagney in de functie van Antwerps gouverneur, tegen de zin van 

Farnese die de franche-comtois niet vertrouwt. Champagney wordt zelfs benoemd in de 

Raad van Financiën der Nederlanden. Maar men moet de kat niet op het spek binden. Een 

onverklaarbaar deficit betekent zijn ondergang. Na 10 jaar ballingschap sterft Champagney 

te Dôle in de Franche-Comté.899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gevangenneming Aerschot en andere groten; op dubieuze gronden genaturaliseerd van franche-comtois tot 
Brabander, want geboren in Barcelona dus Spanjaard; ageert niettemin tegen Spanje; broer van ‘Granvelle, 
principal auteur des malheurs des Pays-Bas’; als Antwerps gouverneur dociel instrument der tyrannie van Alva; 
Requeséns heeft Champagney beticht van samenzwering. Op de andere zijde van de balans staan vooral 
veranderingen die hij in Antwerpen heeft doorgevoerd op justitieel gebied. 
897 Anoniem (Marnix van St.Aldegonde?) Response d’un bon Patriote & Bourgeois de la Ville de Gand, au Libelle 
fameux du Sr. de Champagney [..] (Antwerpen 1583); G. Renson, De Acte van Frederik Perrenot, Heer van 
Champagney, tegen Willem van Oranje in de Gevangenis te Gent (Antwerpen 1949).  
898 Swart, Willem van Oranje, 140. 
899 H. de Schepper, ‘Frederik Perrenot van Champagney (1536-1602), het “enfant terrible” van de familie 
Granvelle’ in: K. de Jonge, G. Janssens eds., Les Granvelles et les Anciens Pays-Bas, 234. 
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XV 

RENTMEESTER - AF 

 

 

De rekening gepresenteerd 

In Antwerpen heerst sinds november 1576 de chaos. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag 

op de politieke situatie in Zeeland, waar de macht van het Spaanse regime zienderogen 

afneemt. De Pacificatie van Gent heeft bij de Zeeuwse Staten geleid tot een behoedzame 

toenadering tot Vlaanderen. Grote delen van Brabant zijn dan nog in de greep van het 

Spaanse leger. Het kwartier van ‘s-Hertogenbosch is in die periode weer ‘Spaans’. In de stad 

Brussel echter heerst de ‘calvinistische republiek’ (1576-1585), al wordt haar gezag betwist 

en heeft zij het niet voor het zeggen in het Brabantse kwartier van Brussel als geheel. Het 

kwartier van Leuven is Spaansgezind gebleven. Zelfbewust werkt de opstandige factie in de 

Staten van Zeeland aan de toekomst van haar provincie. Aan de Vlaamse oever van de 

Westerschelde (de Honte) hebben de Watergeuzen in 1573 Biervliet en in 1574 Terneuzen 

ingenomen, een strategische zet van Willem van Oranje. Bij Terneuzen wordt de 

Moffenschans ingericht door Oranje’s toekomstige schoonzoon Philipp von Hohenlohe en 

zijn soldaten, naar wie dit verdedigingswerk is genoemd.900 Na de overgang van Vlissingen 

en Veere in april 1572, gevolgd door het platteland van Walcheren en door Zierikzee met 

Schouwen en Duiveland, is een belangrijke minderheid in de (niet meer samen 

vergaderende) Staten van Zeeland deelgenoot van de Opstand. Maar niet alle 

stemhebbende steden noch de edelen en ridderschap zijn óm. Evenmin als uiteraard de 

Prelaat, die in zelfgekozen ballingschap verkeert. Middelburg was de koning lange tijd trouw 

gebleven, evenals de stad Goes. Maar zelfs toen de Middelburg na haar capitulatie voor 

Oranje in 1574 overging naar de kant van de Opstand, was het nog niet gedaan met het gezag 

van koning Filips II op de eilanden. Schouwen en Duiveland zijn van juli 1576 tot in november 

1576 immers weer Spaans. Ruim vier maanden later, 22 maart 1577, verklaart Goes zich voor 

de prins, na lang wikken en wegen. De rest van Zuid-Beveland gaat mee.901 Als laatste volgt 

 
900 ‘Mouffenschans’ in contemporaine vermeldingen. Nederland heeft aan dit verdedigingswerk het behoud 
van Zeeuws-Vlaanderen te danken. Gesloopt/geëgaliseerd in de 19e eeuw t.b.v. de landbouw. Er rest nog een 
voormalige boerenwoning (1896) aan de Axelsestraat in Terneuzen, inmiddels ingebouwd tussen andere 
huizen maar zichtbaar op verhoogde grondslag, met gevelsteen ‘MOFFENSCHANS’ afkomstig van een gesloopt 
17e-eeuws bouwwerk. ‘Moffen’ is oorspronkelijk niet echt een scheldwoord, want door Westfaalse huurlingen 
gebruikt in zelfspot als protest tegen hun deplorabele militaire hygiëne door onderbetaling en slechte legering. 
In de vroege 16e eeuw door Hollanders overgenomen ter aanduiding nota bene van Geldersen < Duits 
soldatenwoord Muff, ‘lomperik, ongemanierd persoon’, etymologisch verwant aan Ned. muf,  It. moffate 
‘stinkerd’ en Sp. mofate. Dit is sinds de Conquista van Zuid-Amerika ook de naam voor (biol.)  mephitis, skunk, 
stinkdier, door Spaanse en Italiaanse militairen in Europa pejoratief gebruikt voor Duitse huursoldaten. Vgl. 
J.de Vries / F. de Tollenaere 251; ook oud-Frans moufle (1536) ‘ploert’, Fr. Mufle. Ned. mofmaf  (1574)  < 
Hoogduits muffmaff  is zeker een scheldwoord.  
901 Het stadsbestuur had t.b.v. het aangaan van de Satisfactie van Goes een mandaat van alle parochiën van 
het eiland. De schouten en baljuws werden geraadpleegd, maar de hoge heren en ambachtsheren bleven er 
zelf buiten. Er zijn geen aanwijzingen dat Philibert van Serooskerke (N.B. sequester van de hoge heerlijkheid 
Borssele!) in enigerlei functie bij de onderhandelingen betrokken was.  
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het eiland Tholen. Anders dan bij de Satisfactie van Goes waarbij het stadsbestuur 

gemachtigd was te onderhandelen mede namens alle parochiën van Zuid-Beveland, 

vertegenwoordigden de Thoolse magistraten alleen stad en lande van Tholen, d.w.z. mede 

het aan de stad toebehorende deel van het platteland. De andere gebieden op het eiland 

bleven formeel buiten het Satisfactieverdrag. Dit gold dus ook de hoge heerlijkheid Sint-

Maartensdijk waarvan Philibert bewindvoerder was, zowel als zijn eigen 

ambachtsheerlijkheid Stavenisse en die van zijn broers namelijk Sint-Annaland en Poortvliet. 

Langer dan drie dagen heeft die uitzonderingspositie niet geduurd. De eerste prioriteit van 

Tholen was het aldaar nog gelegerde grote vendel Hoogduitsers de stad uit te werken. 

Evenals in Goes en bij de Satisfactie van de laatste Hollandse steden die overgingen, was de 

tweede prioriteit het weren van ‘Nassausche’ bezetters. Eind april 1577 is Zeeland Staats.902  

 

Ondanks het nieuwe bewind houdt Philibert van Serooskerke vast aan zijn functie van 

rentmeester-generaal Bewesten Schelde. In het vroege voorjaar van 1577 is hij nog in Goes 

geweest ter vervulling van zijn taak bij het toezicht op de financiële administratie, net voor 

de overgang van de stad naar Staatse zijde. Tevens had hij nieuwe magistraten in het Gerecht 

benoemd en aangesteld, zoals hij sinds de troebelen elk jaar gedaan had. Later in maart 1577 

heeft Philibert vanuit Gent twee brieven gericht aan zijn ‘Cousyn’ Arent van Dorp die dan in 

Middelburg verblijft, waarin de naweeën van de mislukte Pacificatie het centrale thema 

vormen.903 De Satisfactie van Goes is op 27 maart gepubliceerd. Het lijkt erop dat de 

totstandkoming van dit accoord geheel buiten Philibert is omgegaan, al heeft hij misschien 

bewust afstand gehouden van de onderhandelingen. In de tweede brief refereert Philibert 

aan zijn rang en stand. De Staatse bezetting belemmert zijn functioneren als rentmeester-

generaal. Dit is onverantwoordelijk, onrechtmatig, en schadelijk voor de provincie. Philibert 

verzoekt Van Dorp hem bij te staan in de volledige handhaving van zijn ambtsvervulling, 

hoeveel begrip hij ook heeft voor de moeite die dat zal kosten. Philibert gaat uit van ‘de 

mogelijkheid in goed overleg de orde te herstellen in het belang van het land’. Bovendien 

verklaart hij bereid te zijn tot het doen van concrete voorstellen voor de reorganisatie van 

de provinciale financiën en het beheer van het grafelijke domein. Hij geeft daarvan alvast 

enkele hoofdlijnen. Ook deze brief is formeel maar vriendschappelijk van stijl en optimistisch 

van toon. Wellicht op grond van de voorstellen in zijn brieven aan Van Dorp, wordt 

rentmeester-generaal Philibert van Serooskerke alsnog betrokken bij het financiëel beheer 

van de provincie. De Staten van Zeeland willen hun verantwoordelijkheid waarmaken. Hun 

eerste vergadering in nieuwe samenstelling wordt gehouden op 2 september 1577. Meteen 

al ontstaat er een probleem over het stemrecht. Oudtijds werden er drie stemmen 

uitgebracht in de Statenvergadering: een van de geestelijkheid vertegenwoordigd door de 

 
902 A. Romeijn, De Stadsregering van Tholen (1577-1795): Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de 
Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 […] (Amstelveen; Giessen 2001) 41-50, 
‘Satisfactie van Tholen’. 
903 NA, Archieven Dorp, van, (Aernt van Dorp) no.214, Serooskerken (sic), Philips (sic) van -, te Goes en Gent 
(1) 1577-1578, 3 st., waarvan 2: Gent, 24 en 28(?) maart 1577, geadresseerd ‘Mons. Aernt de Dorp à 
Midd:burg’, met eigenhandig onderschrift ‘Entièrement Vstre très affectionné Cousyn et serviteur Ph de 
Seroskerque’ en handtekening. 
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Prelaat, een van (de ridderschap) en edelen vertegenwoordigd door de Eerste Edele, en een 

door de vijf ‘goede steden’ gezamenlijk. Oranje had het systeem veranderd voor wat betreft 

de afgesplitste Statenvergadering van het opstandige deel van Zeeland. Na de val van 

Zierikzee in juli 1576 bestond dat eigenlijk alleen nog uit Walcheren. Er werd in die periode 

hoofdelijk gestemd. De militaire gouverneurs van Middelburg, Veere en Vlissingen (van wie 

er intussen twee gesneuveld zijn) hadden ieder één stem, evenals – namens de Eerste Edele 

– een door de prins aangewezen gemachtigde. Meestal was dat de Hollander Arent van Dorp, 

behalve toen deze ingesloten raakte bij het beleg van Zierikzee en evenmin daarna tijdens 

zijn gijzeling in afwachting van de vrijlating van vice-admiraal Adolf van Haemstede. 

Uiteraard vergaderen de Staten nu zonder de Prelaat, bisschop Jan van Strijen, die zijn dagen 

slijt in Leuven. In 1577 na de Satisfacties van Goes en Tholen werd overwogen het stemrecht 

weer op de oude voet brengen. Hiertegen verzetten zich de steden Veere en Vlissingen, met 

het nogal vergezochte argument dat zij de plaats innamen van de Prelaat, en als zodanig op 

zijn minst samen een eigen stem hebben. In het najaar van 1577 spitst de ruzie zich toe op 

een geschil tussen enerzijds Middelburg, Zierikzee, Tholen en Goes (Reimerswaal doet niet 

meer mee), anderzijds Veere en Vlissingen. De besluitvorming werd er soms door 

belemmerd. Hoe de stemming verloopt in de eerste vergaderingen van wat later genoemd 

wordt de Gecommitteerde Raden, blijft daardoor onduidelijk.904   

 

De eerste prioriteit van de Staten is nu het op orde brengen van de financiën. Zij komen 

overeen nieuwe belastingen in te stellen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die 

door de oorlog zijn ontstaan. Er is veel schade die urgent gerepareerd moet worden. Er zijn 

schulden aangegaan die zwaar drukken op het economische herstel. De Gecommiteerde 

Raden consulteren de twee rentmeesters-generaal, belast met het oppergezag over het 

grafelijke domein. Zou ook het domein aangeslagen kunnen worden? Dat is nogal wat, is de 

reactie van Philibert en zijn zwager Bruninck van Wijngaerden, want het idee druist in tegen 

alle vanouds geldende regels van het systeem. Het zijn juist de domeinen zelf die de 

heffingen, retributies, imposten, leges en boetes innen ten gunste van het publieke belang. 

Het denkbeeld van de Staten komt neer op een dubbele belasting. Zoiets behoort altijd 

voorkomen te worden. Toch zijn de rentmeesters-generaal genegen het gesprek aan te gaan, 

maar niet onvoorwaardelijk. In plaats van het belastingplichtig maken van de domeinen, zou 

eens gekeken kunnen worden naar de Zeeuwse Tol, is hun tegenvoorstel. De rentmeesters-

generaal stellen hun medewerking echter afhankelijk van de eventuele bereidheid van de 

Staten niet alleen de opbrengsten van de tol te innen, maar ook de lasten voor hun rekening 

te nemen. Niettemin is dit een belangrijke concessie van de twee zwagers. Toch schuiven de 

Staten een beslissing voor zich uit. De inkomsten aan tolgeld zijn fors gedaald door de 

 
904 Van de Spiegel, 87-103; M.Z. Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d’Heer Johan 
Reygersbergen, nu verbeterd ende vermeerdert, II (Middelburg 1644) 589,600, Missive pensionaris Roëls aan 
Gouverneur, Raden en Staten van Zeeland 19 nov. 1577. Het conflict zal pas op 14 juni 1579 opgelost worden 
bij uitspraak van de prins. Voortaan wordt besloten bij meerderheid van stemmen, beginnende bij de Eerste 
Edele en daarna ieder der zes overgebleven goede steden in volgorde van ancienniteit, maar afgesproken 
wordt dat na de oorlog weer als vanouds gestemd worden met drie stemmen. Van dit laatste is niets terecht 
gekomen.  
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vermindering van de scheepvaart in oorlogstijd terwijl de vaste kosten gelijk bleven. Er zal 

een boekenonderzoek gedaan moeten worden om tot een goed onderbouwde beslissing te 

komen.905 Bovendien is de belangrijkste tol met het hoofdkantoor van de Tol van Zeeland  

gevestigd in Antwerpen. De exterritorialiteit van het tolkantoor is gewaarborgd door een 

zorgvuldig uitgebalanceerd verdrag, waaraan niet lichtvaardig getornd mag worden. Een 

systeemverandering kan onvoorziene gevolgen hebben. In de afgelopen decennia was de 

Scheldestad een veilige en effectieve locatie, maar de gezagsverhoudingen zijn er nu uiterst 

instabiel. Deze ontwikkeling compliceert de eventuele overname.906 Is het voorstel een 

afleidingsmanœuvre van het duo Philibert Bruninck of is het verstandig fiscaal beleid? Men 

mag aannemen dat de rentmeesters-generaal begrepen hebben dat hun positie wankelt. 

Maar als alles goed gaat, maakt Philibert misschien een kans weer aan het werk te mogen 

op Walcheren, en kan Bruninck herbevestigd worden voor geheel Beoosten Schelde. 

Intussen blijft Philibert zijn taken vervullen, naar plicht en geweten. De hele maand januari 

1578 verblijft hij in Middelburg, het hol van de leeuw, ter presentatie van de rekening en 

verantwoording van Zeeland Bewesten Schelde. Ooit was Philibert schepen en burgemeester 

van de Zeeuwse hoofdstad. Zijn grootvader Jacob van Serooskerke was er baljuw geweest. 

Nu moet Philibert toestemming vragen om door de poort te gaan. Als hij zich vervoegt bij 

zijn eigen voormalige hoofdkantoor, laat men hem even wachten in de antichambre. Hij slikt 

deze vernedering, want er staat veel op het spel. De stad is vijandelijk gebied geworden, al 

heeft Philibert er nog vrienden, onder wie de Middelburgse secretaris (pensionaris) Laurent 

Mock.907 De meeste regenten bejegenen Philibert echter met wantrouwen. De ‘troebelen’ 

van 1566 zijn verleden tijd, maar Philiberts organisatorische bijdrage aan het ontzet van het 

Spaanse garnizoen medio 1572 is men niet vergeten.  

 

In de Zeeuwse steden die zich in 1577 onder Oranje’s gezag schikten, werden de aan rooms-

katholieken verleende rechten niet lang meer eerbiedigd.908 Met tegenzin hadden zij 

Oranje’s gezag aanvaard, en hun vrees werd spoedig bewaarheid. In de Satisfactie van Goes 

werd, anders dan bijvoorbeeld te Haarlem, het exclusieve recht van de rooms-katholieke 

godsdienst erkend, al zou er conform de bepalingen van de Satisfactie geen 

‘godsdienstonderzoek’ meer gedaan worden. Op 26 maart 1577, dus slechts vier dagen na 

de Satisfactie, deed de kleermaker Frans Schaalje een rekest aan het stadsbestuur van Goes 

om net als in Haarlem de uitoefening van twee godsdiensten toe te laten. Het kwam hem op 

een banvonnis te staan.909 Bij brief van 7 september 1577 herinneren de Staten-Generaal de 

prins van Oranje nog eens aan zijn belofte dat hij en de Staten van Holland en Zeeland niet 

 
905 ZA,505, archief Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer B (Rkk B), 1., Rentmeester-generaal der domeinen 
bewesten Schelde en Hoogbaljuw bewesten Schelde 1578-1805 (1810), Inleiding, Geschiedenis van het ambt. 
906 W.S. Unger, De Tol van Iersekeroord: Documenten en rekeningen 1321-1572 (Den Haag 1939) Inleiding.  
907 Op 11 september 1578 zal Mock bij executoriale veiling van de bezittingen van Nicolaes van Valckenstein 
de ‘wederhelft’ van Popkensburg aankopen bij volmacht en op naam van Philibert van Serooskerke, dan verblijf 
houdende te Antwerpen, UA,76,2.3.05.2.846., Persoonlijk, Stukken betreffende de afwikkelong van de 
nalatenschap van Philibert van Serooskerke [..].  
908 Swart, Willem van Oranje, 115. 
909 Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van Gent, 85 en n.24, met verw. naar Van de Spiegel, 270,272. 
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zullen toelaten dat de uitoefening van de katholieke religie op welke manier dan ook zou 

worden verhinderd. Oranje heeft geantwoord blij te zijn te beloven en belooft bij deze voor 

de Staten van Holland en Zeeland dat zij volgens de Pacificatie van Gent geen enkele aanslag 

op de rust en de publieke vrede zullen gedogen, met name niet tegen de rooms-katholieke 

religie en de uitoefening daarvan.910 Maar in de loop van 1578 werden alom in Zeeland 

rooms-katholieke erediensten verstoord door ingelegerd krijgsvolk of radicaal calvinistische 

burgers. De rust werd wel hersteld door de stadsbesturen, ten koste echter van de al dan 

niet toegekende vrijheid van godsdientuitoefening. Ook de politieke druk nam toe.911 Alle 

hoge ambtsdragers in Zeeland die zich niet van de Spaanse koning willen afkeren, moeten in 

1578 hun functies ter beschikking stellen. Philibert weigert. Wijzend op zijn rang van 

burggraaf en de staat van dienst van zijn voorgeslacht probeert hij te redden wat er te 

redden valt. Hem wordt tegengeworpen dat zijn rentmeesterschap de laatste drie jaar 

slechts betrekking had op één groot eiland: Zuid-Beveland en enkele kleinere delen van het 

kwartier Bewesten Schelde. Hij had immers geen zicht meer op de financiën van Walcheren. 

Veere en Vlissingen was hij trouwens al sinds 1572 de facto kwijt. En in 1574 had de prins 

van Oranje, bevoegd als enige rechtmatige stadhouder wordt nu gesteld, de rentmeester-

generaal het gezag over geheel Walcheren ontnomen, meteen na de bevrijding van 

Middelburg.912 In wezen heeft Philibert van Serooskerke de kas van de Spaanse tiran gespekt, 

is het verwijt. De door de rentmeester-generaal geïnde belastingen zijn aangewend ter 

financiering van ‘vremde troupen’, wrede bezetters. Philibert gaat niet in op deze 

aantijgingen. In januari 1578 had hij de prins van Oranje om toestemming verzocht tot het 

innen van de bedragen die enige inwoners van Walcheren schuldig waren aan de Koninklijke 

Majesteit en de Staten van Zeeland, uit hoofde van hun verplichtingen aan de domeinen, 

beden en anderszins. Deze achterstallige debiteuren hadden misbruik gemaakt van de 

situatie door “heur occasie dat de steden van Zeelandt voor den jare LXIX en LXXtich [1569-

1570] tegen tlichten van dezelve hem hebben geopposeert en bij openbare edicte den 

landtsaten verbooden dezelve te betalen, hebbende heurl[ieden] querele geïnstitueert 

tegens die gemeene ambochtsheeren”. De prins had Philiberts verzoek op 31 januari 

doorgeleid naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland die bevoegd zijn namens de 

Staten.913 Werd hier de schijn opgehouden of is Philiberts verzoek aan de prins een teken 

 
910 ‘Ledit seigneur Prince est content de promettre et promet par ceste que pour lesdits de Hollande et 
Seelande, que suivant ladite pacification de Gand, ils ne souffriront qu’aulcun attentat soit faict contre le repos 
et paix publicque et signammant contre la religion catholicque romaine et l’exercice d’icelle.’ A.L.P. de Robaulx 
de Soumoy (ed.), Mémoires de Champagney, 277, citaat gehele brief Oranje in antwoord op en met 
recapitulatie van brief S.G. 6 september 1577. 
911  Woltjer, o.c., 272. 
912 Tegenwoordige Staat, IX, 95-96. Nieuwe administratieve verdeling 1574, waarbij de rentmeester-generaal 
geheel Walcheren werd ontnomen. Ter beloning van Veere en Vlissingen voor hun spontane overgang in 1572, 
werd het rechtsgebied verdeeld over deze twee steden en Middelburg, met uitzondering van Domburg en 
Westkapelle die hun territoir behielden. Bevestigd Notulen Zeeland 4 en 6 juni 1578, waarin geclausuleerd dat 
de ontneming aan de rentmeester niet Goes noch Zuid-Beveland betreft. 
913 Resources Huygens ING /KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.11144, Philibert van Serooskerke aan 
Willem van Oranje, datum door bew. bepaald op 31 januari 1577, met apostille van de prins van die datum 
waarnaar gedateerd, contemporaine copie Archief Middelburg in 1940 verloren gegaan, exerpt in: De 
Stoppelaar, Inventaris Middelburg 161, nr.2703, 1577.Januari, Register: Rekening restanten B.W.S.; geheel 
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van naïviteit? Het is plausibel dat hij secundum fidem en religionem opkomt voor het 

financiële belang van zijn koning en voor het algemene nut. Hij heeft immers de zorgplicht 

voor een goed beheer van het landsheerlijke domein en de richtige aanwending van de 

opbrengsten van de beden. Door Oranje’s complete bezetting van Walcheren was sinds 1574 

in ieder geval een stabiele situatie ontstaan op het eiland. De Pacificatie van Gent had in 

november 1576 de status quo bevestigd. Dit biedt Philibert wellicht de kans zijn taak weer 

te hervatten in de opstandige delen van Bewesten Schelde. Maar de ‘ontneming’ van 

Walcheren aan het gezag van de rentmeester-generaal in 1574 wordt niet teruggedraaid.914 

Desondanks maakt Philibert van Serooskerke secuur zijn laatste rekening op als rentmeester-

generaal Bewesten Schelde, over de totale periode 1572-1578, onder voorbehoud: ‘[...] voor 

zo veele hij overmits de beroerte vande lande daervan heeft kunnen ontfangen’.915 Bij zijn 

presentatie van deze gecombineerde jaarstukken aan de Staten van Zeeland beroept 

Philibert zich met kracht op de legitimiteit van zijn ambtsvervulling. De Satisfactie van Goes 

d.d. 22 maart 1577 handhaaft immers de zittende ambtsdragers die het rooms-katholieke 

geloof aanhangen, zoals dat ook in Vlaanderen, Brabant en andere provinciën gebeurd is. Als 

dit geldt voor de stad Goes en het belangrijke eiland Zuid-Beveland, geldt het per analogiam 

geheel Zeeland Bewesten Schelde. De Pacificatie van Gent van 8 november 1576 is a fortiori 

van toepassing, stelt Philbert. Artikel 1 van dit verdrag stipuleert immers dat de rooms-

katholieken niets in de weg mag worden gelegd. Ook in Holland en in Zeeland, niet zonder 

reden met name genoemd in het Pacificatieverdrag, moeten alle nog in functie zijnde rooms-

katholieken hun ambten blijven uitoefenen, totdat de Staten-Generaal der Nederlanden 

beslist zal hebben over de godsdienstkwestie. Per obligationem moet ik dus op mijn post te 

blijven. Ergo het is mijn recht en onze wederzijdse verplichting, want de religie staat nog niet 

eens op de agénda van de Staten-Generaal. In de toelichting op de finale rekening 

protesteert Philibert tegen het voornemen der Staten van Zeeland tot aanstelling van 

Jacques Wijnrich te zijner opvolging. Deze ‘collecteur vant graefelijck schot’ is het ambt 

onwaardig. Philibert staat dan al meer dan tien jaar bekend om zijn Spaansgezindheid. Toch 

blijkt hij de prins van Oranje niet ontlopen te hebben. Er is geen geheime correspondentie 

met Oranje bewaard gebleven, maar wél zijn er kwitanties van koeriers.916 Uit de brieven 

aan Van Dorp kan gelezen worden dat Philibert ook aan het eind van zijn carrière contact 

gezocht heeft met ‘Son Excellence’, om de gang van zake ten goede te keren. Bovendien 

heeft Philibert zowel de prins van Oranje als de Staten bestookt met officiële ‘requeesten’. 

Er ligt een hele stapel.917  De prins heeft in het eerste deel van het Satisfactieverdrag de 

bescherming van de ‘Catholyke Roomsche Religie’ en de uitoefening daarvan geaccordeerd 

 
papier. [Gezien antwoord  d.d. 18 mei 1578  en andere referenties aan Philiberts pogingen tot hervatting van 
zijn taken voorjaar 1578 nieuwe tijdrekening, wordt het jaartal van Philiberts brief en Oranje’s apostille gesteld 
op 1578 nieuwe tijdrekening.] Oranje had eerder het Hof van Holland, Zeeland en West Friesland verzocht geen 
uitstel van betaling te verlenen voor vorderingen van de Staten van Zeeland uit hoofde van restanten der 
administratie van de gewezen rentmeester-generaal, Ibid., nr.9994, Bron: NA, Hof van Holland 4592, origineel. 
914 Tegenwoordige Staat, IX, 96. 
915 ZA,505, Rkk. B, 1., Geschiedenis van het ambt. 
916 ZA,590, Prelaat en edelen van Zeeland, 1567-, 9.5, Inv.nr.135. 
917 ZA, Archief Staten van Zeeland, inv. nrs.1683,1684. 
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en gegarandeerd. Hij zal niet toelaten, staat geschreven, dat iemand “ter cause van dyen 

geïnjureert, geirriteert ofte [..] gescandaliseert werde”. Daartegenover zal het zowel 

Hollanders en Zeeuwen als andere landslieden geoorloofd zijn in Goes te verkeren “sonder 

in der conscientien ondersocht [..] ofte geinquieteert te worden.” Er is beloofd dat er geen 

gouverneur of superintendent aangesteld zal worden, tenzij dat dit onmisbaar is voor de 

welvaart van stad en lande, maar dan zal zo’n gouverneur of zijn knechten de aanhangers 

van de roomse religie noch de geestelijkheid ‘hinder of beledt mogen doen’.918 De welvaart 

van Goes en Zuid-Beveland, ja! van heel Zeeland staat voorop, daarover is iedereen het eens. 

Dat belang heeft hij, Philibert van Serooskerke, dan ook steeds naar beste weten gediend in 

zijn loopbaan zoals ook zijn voorgeslacht dat gedaan heeft secundum fidem et religionem, al 

vijf generaties lang. Hij heeft twintig jaar ervaring, in moeilijke tijden. Met begrip voor de 

zienswijzen van wie zich van het centrale gezag hebben afgekeerd, is hij zélf steeds 

standvastig gebleven in zijn verbondenheid met de koning. Een rechte koers heeft hij 

gevaren! Met inachtneming van de gehoorzaamheid aan de koning die in de Satisfactie 

immers wordt bevestigd, evenals het behoud van de rooms-katholieke religie.919 Philibert 

ziet het als zijn plicht Zeeland te blijven dienen. Kortom, hij is de beste man om ook in de 

toekomst het Zeeuwse belang te behartigen op financieel gebied, in de uitoefening van zijn 

functie. Het publieke belang zal door de Staten het beste gediend kunnen worden door hem 

in zijn ambt te laten. Philiberts oratio pro domo is tot dovemansoren gericht. Zijn rekening 

en verantwoording wordt voor kennisgeving aangenomen en netjes opgeborgen in het 

archief.920  

 

 

Ontslag 

Na de presentatie van zijn rekening en verantwoording is Philibert naar Goes vertrokken, 

waar hij taken op bestuurlijk gebied moet vervullen, met name de organisatie van de 

rechtspleging. Al een eeuw lang had het stadsbestuur tot 1568 elk jaar de ‘mannen van de 

Wet’ ofwel magistraten van het Gerecht gekozen, krachtens privilege verleend door Karel de 

Stoute bij akte van 8 februari 1467. Deze archaïsche benoemingsprocedure is strijdig 

bevonden met Alva’s criminele ordonnantiën van honderd jaar later, die een modernisering 

van de rechterlijke organisatie beogen. Het verlichte idee dat rechtspraak vrij en 

onafhankelijk behoort te zijn is nog niet onder woorden gebracht, maar wel moet er meer 

afstand komen tussen bestuur en rechtspraak. Rechters mogen niet beïnvloedbaar zijn 

doordat hun aanstelling of herbenoeming geconditioneerd kan worden door plaatselijke 

bestuurders. De aloude schepenbanken zijn dus uit den boze. Alva had de gewesten en 

steden gedwongen tot inlevering van de (originele) akten van hun privileges. De 

incompatibele bedingen had hij laten doorhalen in kopieën, die aan de gewesten en steden 

 
918 Akte Satisfactie van Goes, transcript Van de Spiegel 395-404, BYLAAGEN, Lett. A., ondertekend 22 maart 
1577 Guill. de  Nassau, C.P. Polderman, J.A. Blancx, P. Jaspers, J. Valck, publ. 27 maart 1577. 
919 Akte Satisfactie van Goes, transcr. Van de Spiegel 397 “sulcx als sy (behouden de Catholycke Roomsche 
Religie, behoorlyke obedientie van de Con. Majt., [..] )”. 
920 ZA,505, Rkk B, rek. ordinaris en extra-ordinaris, Ph. van Serooskerke 1564-1578, inv.nrs.214-218,294-305. 
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werden betekend.921 Dientengevolge was ontoelaatbaar geworden dat het plaatselijke 

bestuur van Goes beslist over de jaarlijkse (her)benoeming van de magistraten. Philibert had 

daar dus een einde aan gemaakt bij het begin van de troebelen. Sindsdien had hij zelf jaarlijks 

de magistraten van het Gerecht benoemd, op last van de koning. De tijden zijn echter 

veranderd in de afgelopen tien jaar. Bij brief van 30 december 1577 aan Oranje protesteren 

de burgemeesters en schepenen van Goes tegen de wijze waarop Philibert wil ingrijpen in 

de vernieuwing van de wet, i.c. de benoemingsprocedure. De prins geeft hun gelijk en besluit 

dat Van Serooskerke zich aan de privileges van Goes dient te houden.922 Maar op 14 maart 

1578 produceert Philibert alsof er niets gebeurd is een lastbrief waarin hij nota bene namens 

de koning gemachtigd wordt het Gerecht samen te stellen. Is deze verwijzing naar de koning 

een provocatie, of voldoet Philibert simpelweg aan de ‘behoorlyke obedientie’ jegens Filips 

II die de Satisfactie voorschrijft?923 Of wijst hij de twijfelende stadsbestuurders op hun 

gehoorzaamheidsplicht? Misschien beoogt hij met deze formulering de nog 

koningsgetrouwen onder hen te bemoedigen. In ieder geval interpreteert Philibert de 

Pacificatie juncto de Satisfactie in die zin, dat de ‘officieren’ van vóór de troebelen moeten 

terugkeren. Dit standpunt verdraagt zich echter slecht met het herstel van haar privileges 

die door de stad Goes bedongen was in het Satisfactieverdrag.924  

 

Als twee honden vechten om een been, loopt een derde er mee heen. Het stadsbestuur van 

Middelburg maakt bezwaar, omdat de Zeeuwse hoofdstad ooit het privilege toekwam ‘des 

Graeffen mannen der Wet’ te benoemen in het Gerecht van Goes, d.w.z. de magistraten met 

criminele jurisdictie. Geschrokken van de Middelburgse interventie, kiezen de 

stadsbestuurders van Goes voor het minst kwade en keuren zij de aanstelling van de door 

Philibert gekozen mannen goed. Men heeft hem denkelijk nodig om het hoofd te bieden aan 

allerlei eisen van de prins van Oranje en tevens voor het weren van de dreigende bezetting 

door ‘de Nassauschen’ na het vertrek van het regeringsgarnizoen. Het lijkt een gedane zaak, 

maar Middelburg persisteert in haar bezwaar.925 Dit incident zal aan de orde komen in 

komende vergadering der Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland, hetgeen 

weinig goeds beloofd voor Philibert van Serooskerke. De samenstelling van de Staten is 

immers onherkenbaar anders dan voorheen. De geestelijke stand heeft afgedaan en wordt 

niet meer ter vergadering ‘beschreven’ (geconvoceerd). Hetzelfde geldt eigenlijk de tweede 

stand. De edelen en de ridderschap worden immers nog steeds verdacht van 

 
921 Brugmans, Kernkamp, 183. 
922 Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.13072, Magistraat van Goes aan 
Oranje, datum door bewerker bepaald op 30 december 1577 naar de opdrachtverlening, Brussel van die datum 
[dus in werkelijkheid iets later?], met afschrift apostille van de prins. Bron: copie temporaine in ZA, Rekenkamer 
A nr.454, 3e Copulaet, f.47v. 
923 Van de Spiegel, 397, BYLAAGEN, Lett. A. 
924 Van de Spiegel, 362. De 18e-eeuwse auteur bekritiseert Philiberts actie, maar verzuimt een verband te 
leggen met het regeringsbeleid gericht op onafhankelijkheid van de rechtspraak en verbetering van de 
rechterlijke organisatie, die (naar het toen al dagende inzicht) vrij behoort te zijn van plaatselijke politieke 
beïnvloeding, nepotisme en corruptie. 
925 Middelburg pretendeert ook in Veere en Vlissingen jurisdictie te hebben terzake van delicten waarvoor 
lijfstraffen gelden. Vergelijkbare situatie Zierikzee voor het rechtsgebied Beoosten Schelde. 
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Spaansgezindheid en vasthoudendheid aan de roomse religie. Zij hebben weinig begrip voor 

de nieuwe tijd, wordt generaliserend verondersteld. De meest roemrijke Zeeuwse 

adelsgeslachten tellen zoons die gesneuveld zijn in Spaanse dienst. Hun families treuren om 

het verlies van dierbare stamhouders en kostwinners. Zij waren ondercommandanten van 

de uiterst gewelddadige legereenheid die stadhouder Bossu had samengesteld ter bezetting 

van Rotterdam en andere steden in het rivierengebied, alsook van Naarden. Sommigen 

dienden op zijn vlooteskader dat ten onder ging in de slag op de Zuiderzee tegen de Geuzen, 

11 oktober 1573. De overlevende zeeofficieren werden in Hollandse gijzeling gehouden, met 

schennis van de Pacificatie van Gent. Slechts weinig Zeeuwse edelen hadden het voorbeeld 

gevolgd van Bossu’s ommezwaai naar Staatse zijde. De hoogste edellieden zijn ontvlucht 

naar het Zuiden. De Zeeuwse ridderschap heeft haar gezag verloren. Van de ridderschap en 

edelen wordt alleen de Eerste Edele  nog beschreven in de Statenvergadering. De gelukkige 

is Filips Willem graaf van Nassau-Buren heer van Sint-Maartensdijk op Tholen. Pure fictie, 

want Filips Willem –  intussen meerderjarig – verblijft al tien jaar als gijzelaar in Spanje aan 

het hof van zijn koninklijke peetvader. De bewindvoering over de goederen van Filips Willem 

evenals de eervolle volmacht waarover Philibert van Serooskerke beschikte, zijn 

laatstgenoemde recentelijk ontnomen. Als plaatsvervanger voor Filips Willem verschijnt 

nu …. Arent van Dorp in de vergadering van Gecommitteerde Raden van Zeeland, die namens 

de Staten bijeenkomt. De rentmeesters-generaal zijn er niet bij. Ze zijn dan nog wel in 

functie, maar worden niet uitgenodigd als toehoorder of ter advisering van de Staten zoals 

vroeger gebruikelijk was. De steden domineren. Van oudsher zijn als derde stand 

vertegenwoordigd: Middelburg en Zierikzee. Later hadden ook Goes en Tholen zittingsrecht 

in de Staten verkregen. Reimerswaal behoorde eveneens tot dit rijtje bonnes villes of ‘goede 

steden’ maar is niet bij machte een afvaardiging te organiseren. De stad is volslagen 

ontredderd sinds zij in brand werd gestoken door de Geuzen, drie jaar geleden. Maar Veere 

en Vlissingen zijn er bij gekomen, niet als markiezaat maar in hun eigen recht als 

stemhebbende ‘vazalsteden’. Zij zijn er trots op als eerste steden in den lande voor Oranje 

gekozen te hebben.926 

Op 8 april 1578 besluiten de Gecommitteerde Raden namens de Staten van Zeeland tot het 

naasten van de Zeeuwse Tol. De Staten zullen de exploitatie overnemen, met alle baten en 

lasten, zoals zij al eerder overwogen hadden. Ook trekken zij het beheer van alle overige 

dienstvakken van het grafelijk domein naar zich toe. Dit besluit is als het ware een mijlpaal 

op de weg naar de Zeeuwse onafhankelijkheid. Het vermogen in de eigen 

begrotingsmiddelen te voorzien is immers voor elke onafhankelijke organisatie of instelling 

een essentieel element van haar zelfstandigheid. Drie weken later zal de nieuwe 

administratie der domeinen moeten ingaan. In principe behoeft dit geen grote 

consequenties hebben voor de functie van rentmeester-generaal, want een strakke leiding 

zal nodig blijven om het omvormingsproces te sturen. Toch wordt over dit punt opnieuw 

vergaderd. De stoel van de stadhouder in de Gecommitteerde Raden blijft meestal leeg, 

maar deze keer zit Arent van Dorp er weer op, als gemachtigde. De (gemachtigde van) de 

 
926 Zie Bijlage 3 (25) ‘De Gecommitteerde Raden tot 1795’.  
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stadhouder heeft als zodanig geen stem, maar Van Dorp vertegenwoordigt tevens de Eerste 

Edele van Zeeland. Zo heeft hij een dubbele presentie, naast de vertegenwoordigers van de 

steden. Zijn stem weegt dus zwaar. Philibert van Serooskerke heeft weinig vrienden bij de 

vergaderde Gecommiteerde Raden. De bepalingen van de Pacificatie van Gent zijn niet van 

toepassing op het al of niet aanblijven van de rentmeester-generaal, is hun uitgangspunt. 

Zeeland hoeft zich volgens hen niet in alles aan de Pacificatie te houden aangezien deze door 

onrechtmatige bepalingen in het Eeuwig Edict haar algemene geldigheid verloren heeft. 

De Pacificatie van Gent was na ruim drie maanden aarzeling erkend door de nieuwe 

landvoogd don Juan de Austria bij het Eeuwig Edict, zijn overeenkomst met de Staten-

Generaal d.d. 12 februari 1577. De Nederlanden zullen in totaal f 600.000 betalen 

(omgerekend naar hedendaagse waarde ca. € 36.000.000) ter financiering van de 

achterstallige soldijbetaling en de bedongen repatriëring van de Spaanse en 

Italiaanse troepen. De rooms-katholieke godsdienst wordt overal gehandhaafd, 

inclusief de ambtsuitoefening door rooms-katholieke gezagsdragers.927 Zeeland en 

Holland achten die clausule in het Edict echter strijdig met de bij de Pacificatie 

bedongen uitzondering. Bijgevolg weigeren deze twee provinciën mee te betalen aan 

de afkoopsom. Daar zij als rijkste provinciën het zwaarst worden aangeslagen, is het 

Edict minder Eeuwig dan bedoeld. De nog in de Nederlanden gelegerde Spaanse en 

Italiaanse troepen blijven. De reeds naar Italië afgemarcheerde eenheden worden 

teruggeroepen.928 

 

De Satisfactie van Goes is evenmin van toepassing, oordelen de Gecommitteerde Raden.929 

‘Op zichzelf is er niets berispenswaardig in het gedrag van de bestuurders van Goes en van 

het eiland, toen zij verklaarden te willen blijven bij de roomse godsdienst die zij zelf en het 

grootste deel van hun ingezetenen toen beleden’.930 De ‘goede steden’ Goes en Tholen 

waren immers in 1576 buiten de bedingen gebleven van de nadere Zeeuws-Hollandse Unie 

waarbij de rooms-katholieke religie werd buitengesloten.931 Maar die bedingen zijn intussen 

voor geheel Zeeland van kracht geworden, constateren de Gecommitteerde Raden. De 

Spaansgezinde overheidsdienaren moeten er echt uit. Dit geldt alle rooms-katholieke 

ambtenaren. Ook al zouden die nu níet voor de koning opteren, dan blijven zij toch een risico 

voor onze veiligheid, dat moge duidelijk zijn.932 In Zeeland kan weliswaar in alle rust 

 
927 Zie over het Eeuwig Edict en Oranje’s poging dit te verhinderen, alsook de tegenslag die hij ervoer door de 
afkondiging ervan: Swart, Willem van Oranje, 124-127.   
928 Don Juan ontleende zijn macht aan de sterkte van zijn troepen. Zie over de terugroeping en de gevolgen 
daarvan: Mörke, 221-222.  
929 Met deze vaststelling lopen de Gecommitteerde Raden vooruit op het besluit waarmee later in het jaar 
art.1 van de Satisfactie ontkracht wordt, zie: ‘AKTE van non Præjuditie wegens de veranderinge van Religie en 
Confirmatie op de voorgaande Satisfactie’, “[..] onderteyckent en van sijn cachet bevesticht binnen der Stede 
van Antwerpen [..] Guill. de Nassau.” 26 oktober 1578, transcr. Van de Spiegel, 405-406, BYLAAGEN, Lett. B. 
930 Van de Spiegel, 268, spelling aangepast. 
931 Unie van Delft d.d. 25 april 1576. 
932 Zie Van de Spiegel, 288-292, opsomming veiligheidsrisico’s van eventuele handhaving rooms-katholieken 
in overheidsfuncties.  
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vergaderd worden, de Spanjaarden zijn immers weg en alleen in de stad Tholen ligt nog een 

garnizoen Duitsers. Maar het gevaar loert. In Namen en Brabant staat het leger van de 

Staten-Generaal weer tegenover de troepen van de landvoogd.933 Het is zaak Zeeland nu 

definitief te ontdoen van alle rooms-katholieke en dus potentieel weer met Spanje heulende 

gezagsdragers. Dienovereenkomstig wordt op 1 mei 1578 besloten tot het ontslag van de 

rentmeester-generaal Bewesten Schelde, alle mooie woorden van de prins van Oranje over 

de godsdienstvrijheid ten spijt. Uiteraard zijn de Staten rechtens niet bevoegd een vorstelijk 

ambtenaar te ontslaan. De draai die zij er aan geven, moet dat verhullen. Zijn ambt wordt 

hem niet ontnomen, maar de rentmeester-generaal wordt ‘van zijn ambt verlaten’; een 

constructie die klinkt als een prelude op de Verlaetinge in 1581.934 Ruim twee weken na het 

ontslag ontvangt de prins van Oranje het negatieve advies van Gecommiteerde Raden van 

Zeeland op Philiberts eerdervermelde rekest van januari 1578 om achterstallige schulden 

van Walcherse inwoners te mogen innen.  Aangezien Philibert in zijn rekest tevens verzocht 

had bevestigd te worden als rentmeester-particulier op Zuid Beveland, kan worden gesteld 

dat Oranje’s afwijzende beschikking (waarvan overigens geen documentatie gevonden) het 

definitieve einde betekent van Philiberts rentmeesterschap.935 

 

Philibert van Serooskerke, heer van Serooskerke, Popkensburg, Moermont en Stavenisse, en 

Raad des Konings, moet zijn biezen pakken. Hij krijgt nog een trap na, doordat de Staten 

hebben goedgevonden hem ‘van zyn ampt te verlaaten […] niet slechts om dat hy de zyde 

des Konings aankleefde, maar ook om dat hy verre ten achteren was in de verreekeninge’.936 

En dat terwijl de Staten nog geen vier maanden geleden Philiberts rekening en 

verantwoording voor kennisgeving hadden aangenomen. Jacques Wijnrich – een 

‘onaensienlijck man’ van Duitse of Oostenrijkse afkomst en voormalige ondergeschikte van 

Philibert – krijgt op 19 mei 1578 van Willem prins van Oranje, stadhouder van Zeeland, zijn 

‘commissie’ als rentmeester-generaal.937 Men kan ervan uitgaan dat Philiberts ontslag als 

rentmeester-generaal tevens het einde betekende van zijn overige ambtenvervulling, ook al 

acht hij zich in 1578 nog steeds burggraaf van Zeeland. In de ontslagprocedure komt het 

burggraafschap als zodanig niet specifiek aan de orde.938 De prins had namelijk al in 1573 

 
933 Slag bij Gembloers 31 januari 1578, (voorbereiding landing Britse troepen vanaf mei, concentratie juli, Slag 
bij Rijmenam 1 augustus 1578). 
934 De gegevens betreffende Philiberts ontslag zijn ontleend aan ZA, Coll. Archiefstukken, Rekenkamer B.505; 
Ibid., 2, Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, (1574) 1578-[..], Inleiding, 2.; C. Dekker, Zuid Beveland: 
De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen (Assen, 1971) 441; 
Heeringa, Het beheer der geldmiddelen van Zeeland van de troebelen tot de oprichting van de Rekenkamer, 
Nederlandsch. Archievenblad 27 (1918/1919) 188-212; Van de Spiegel, 244-245; Te Water, Kort Verhaal der 
reformatie van Zeeland [..], (Middelburg 1766) 36. 
935 Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.11139, gedeputeerden van de Staten 
van Zeeland aan Oranje 18-5-1578, exerpt Antwerpen 18-5-1578. Bron: De Stoppelaar, Inventaris Middelburg 
173-174, nr. 2725. Copie contemporaine archief van Middelburg verloren gegaan.in 1940. 
936 Van de Spiegel, 345. 
937 ZA, archief Staten van Zeeland, inv.nr.1667, Register van Commissiën & Instructiën, 1578 fo 47.  
938 Anders: M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland I, 318-321, en Tegenwoordige Staat, IX, 94: Van 
Serooskerke wordt in 1578 ook als burggraaf ontslagen. Het ambt wordt opgeheven en de taken vervallen aan 
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een ander tot burggraaf verheven “overmits dabsentie ende voirvluchticheyt” van Philibert 

van Serooskerke.939 De begunstigde was Witte van Haemstede, afstammeling en 

voornaamgenoot van de beroemde zoon van graaf Floris V uit diens pauselijk verboden 

huwelijk met Anna van Heusden. Het lijdt geen twijfel dat Oranje’s keus mede om die reden 

was gevallen op deze Schouwenaar, ter vindicatie van de legitimiteit van de verheffing die 

immers een landsheerlijk prerogatief is. In tegenstelling tot diens neven (of broers?) de 

Spaansgezinde zeeofficieren Adolf en Arent van Haemstede, was de verder tamelijk 

onbekende Witte een Oranjeklant, althans volgens de stadhouder; maar het kan ook zijn dat 

Oranje zich in Witte’s gezindheid vergist heeft.  

 

Philibert zal Walcheren niet meer terugzien. Zijn zwager en ambtgenoot Beoosten Schelde, 

Bruninck van Wijngaerden, ondergaat hetzelfde lot. Bruninck vertrekt naar Holland en 

verzoent zich daar met zijn gereformeerd geworden familie, waarvan sommigen hoge 

ambten bekleden in de provincie. Hij leeft verder in anonimiteit.940 Hoewel er weinig 

‘egodocumenten’ van Philibert bewaard gebleven zijn – eigenlijk alleen enkele jeugdnotities 

en zijn handgeschreven brief aan Van Dorp – mag men veronderstellen dat het einde van 

Philiberts bestuurlijke loopbaan op 40-jarige leeftijd hem innerlijk geraakt heeft. Zijn 

vernederende opvolging door Jacques Wijnrich komt daar nog boven op. Philiberts 

onvoorwaardelijke trouw aan het rooms-katholieke geloof heeft de continuering van zijn 

ambtsvervulling in Zeeland verhinderd. Voor het eerst is nu, aan het einde van zijn carrière, 

de religieuze motivering gebleken van Philiberts rechtlijnigheid. Religie niet alleen in de 

confessionele zin, maar in de ruimere klassieke betekenis van fides et religio, plicht en 

geweten. Vele van Philiberts standgenoten zagen de Reformatie niet zozeer als een 

verwerpelijke ketterij, maar als een verstoring van de openbare orde en daardoor een 

potentiële aantasting van hun stand in bestuurlijke zin alsmede van hun heerlijke rechten en 

geprivilegieerde ambtsuitoefening. De gereformeerde religie is rond 1578 echter de norm 

geworden in geheel Zeeland.941 Zij verstoort dus per definitie niet langer de gevestigde orde, 

zij het dat hierdoor de breuk met het centrale gezag bestendigd is. De nog in woord en 

 
de Staten. [Zie in deze studie hfdstk. XIX ‘Slotbeschouwing’, f, voor vervolg en einde van het burgraafschap 
volgens die variant.] 
939 Resources Huygens ING / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.2414, Oranje aan Witte van 
Haemstede, Delft 3-6-1573. Bronnen: Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/12, f.39v-40 r, copie 
secrétaire. NA, Staten van Holland na 1572, 1788, f. 15 r-v, copie contemporaine. [Voorzover bekend, is 
Oranje’s commissie aan Witte van Haemstede voor het ambt van burggraaf zonder gevolg gebleven.] 
940 Jaarboek van den Nederlandschen Adel (1894) 285, met verw. Te Water, ‘Verhaal der reformatie in (sic) 
Zeeland’  36: Bruninck van Wijngaerden, rentmeester-generaal Beoosten Schelde, echtgenoot van Maria van 
Serooskerke († 1603) ‘bleef den koning en het katholieke geloof getrouw, waarom hij in 1578, evenals zijn 
zwager Philibert, uit zijne ambten werd ontslagen’. Bruninck overlijdt 12 mei 1605 te Schoonhoven, 61 jaar 
oud. Hij is dan al 27 jaar ambteloos. In 19e eeuwse publicaties is zijn voornaam gemoderniseerd ‘Bruining’. In 
Philiberts testament ‘Bruno’. Telg van het oud-adellijke Zuid-Hollandse geslacht Oem van Wijngaerden. Twee 
van Philiberts zonen zullen hun bruiden vinden in die familie: Philiberts oudste overlevende zoon Hiëronymus 
huwt in eerste echt Hendrika (Henriette) Oem van Wijngaerden, dochter van het echtpaar Gerrit (Gérard) 
O.v.W. en Sandrina Croesinck. Zoon Hendrick, uiteindelijk de stamhouder, huwt Jacoba (Jacqueline) O.v.W. tot 
Benthuizen, zuster van Hendrika. 
941 Ondanks de protestantisering bleven er – vooral op Zuid-Beveland – rooms-katholieke parochies bestaan 
onder patronage van hun ambachtsheren. Het geloofsverschil uit[te] zich o.m. in de klederdracht.    
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geschrifte beleden ‘obediëntie’ aan de koning gaat in Zeeland niet meer zover dat een 

integer mens geacht wordt tevens het door de koning verplichte geloof aan te hangen.  

 

Philibert dient te berusten in deze nieuwe werkelijkheid, en zal de consequenties moeten 

aanvaarden. Dat doet hij echter niet! Vanuit Ossendrecht en Antwerpen blijft Philibert 

contact houden met de autoriteiten in Brussel en behartigt hij vanuit het Zuiden de belangen 

van de koning.942 In augustus 1578 is Philibert weer in Goes. Hij heeft zijn zin gekregen voor 

wat betreft de benoeming van magistraten in het stedelijke Gerecht. Hoewel in Goes 

nauwelijks verzet meer wordt geboden tegen de Staatse macht, is er nog geen vrede tussen 

de oude en de nieuwe religie(s). Een luidruchtige gereformeerde straatprediker wordt 

opgepakt en belandt in het cachot. Oranje weet hem weer vrij te krijgen. De rooms-

katholieken hebben de kerken in de stad gebarricadeerd om de aanspraken van de 

gereformeerden te weerstreven. Vooralsnog blijven de dominees buiten. Philibert kan hier 

nog rekenen op sympathie. Hij vat weer moed. Tijdens een kort oponthoud te Ossendrecht 

schrijft Philibert een brief aan Arent van der Dorp, in het Frans en gedateerd 21 augustus 

1578. Blijkens de adressering verblijft Van Dorp dan in Antwerpen.943 ‘Monsieur mon 

Cousyn’, luidt de aanhef van Philiberts epistel. Met verwijzing naar zijn brieven van maart 

1577 doet Philibert opnieuw een beroep op zijn verre verwant. Van Dorp wordt gevraagd 

medewerking te verlenen aan herziening van de besluiten waarbij Philibert in mei 1578 is 

ontzet uit zijn Zeeuwse ambten. De argumenten voor zijn bezwaar ontleent hij aan de 

evidente fouten die de Staten gemaakt hebben bij de interpretatie van zowel de Pacificatie 

van Gent als de Satisfactie van Goes. Ook de precedentwerking van de inmiddels 

geëffectueerde handhaving van (niet nader genoemde) andere gezagsdragers, die dit 

overigens zeker verdiend hebben, kan ter onderbouwing worden aangevoerd, stelt Philibert, 

in het belang van Zeeland en ons gemeenschappelijke vaderland. Tevens tekent hij protest 

aan tegen de onteigening van zijn bezittingen en die van zijn ‘compagnons’ die het land 

steeds naar plicht en geweten hebben gediend. Hij vermeldt namen van gedupeerden en 

anderen aan wie onrecht is gedaan in Goes en andere plaatsen op Zuid-Beveland en 

Walcheren. Zonder enige vergoeding voor hun investeringen werden verscheidene 

inpolderingen ontnomen aan de landheren. Voor deze ‘dépossessions’ ontbreekt elke 

rechtsgrond! Philibert refereert aan diverse bemiddelingspogingen door familieleden. Hij 

herinnert zijn ‘Cousyn’ aan de goede verstandhouding die steeds hun betrekkingen heeft 

gekenmerkt, ook in de verschrikkelijke tijden toen zij tegenover elkaar hebben gestaan. Het 

is Philiberts vurige wens deze goede herinneringen te bewaren en de slechte te doen 

vervagen, in de hoop en de verwachting dat deze gevoelens wederzijds zullen zijn. Hij hecht 

 
942 BWN, XVIII, 248, [Philibert van Serooskerke] ‘een man van groot gezag, ijverig koningsgezind, behartigde, 
schoon uit Zeeland gevlucht, getrouw de belangen van zijn meester’; met verw. naar Smallegange, Chronyk van 
Zeeland 693, Van de Spiegel, 96-97. 
943 NA, Archieven Dorp, van, (Aernt van Dorp) no.214, Serooskerken (sic), Philips (sic) van-, te Goes en Gent 
(1) 1577-1578, 3 st. [waarvan echter een niet uit Gent maar uit Ossendrecht 21 augustus 1578]. Met 
uitzondering van twee brieven uit Philiberts studententijd aan zijn vader Jeronimus (UA.76.2.3.04.2.823) is dit 
de enige in archieven gevonden brief van Philibert in eigen handschrift, dus niet geschreven door een secretaris 
of correspondancier. 
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groot belang aan het advies dat zijn geliefde neef hem moge geven. Philibert verklaart zich 

graag bereid tot overleg in Antwerpen of elders indien mogelijk. Ook het slot van deze brief 

is correct maar zeer persoonlijk geformuleerd: ‘entièrement V[ost]re très affectionné Cousyn 

et Serviteur Ph de Seroskerque’.944 Of Philibert antwoord heeft ontvangen van zijn ‘Cousyn’, 

blijkt niet uit de archieven. Na de capitulatie van Zierikzee in 1576 had Van Dorp zijn vrijlating 

te danken aan Philibert van Serooskerke, in het kader van de uitruil met de in 1574 

krijgsgevangen genomen Spaanse admiraal Adolf van Haemstede, Philiberts achterneef. 

Maar ondank is des werelds loon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
944 Vert.: ‘Geheel en al Uw toegenegen Neef en Dienaar Ph van Serooskerke’. 
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XVI 

ANTWERPEN 

 

 

Vlucht of Verlossing? 

Philibert van Serooskerke had in 1577 tijdig voor de aankomst van Champagney de stad en 

het markiezaat Bergen op Zoom verlaten. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurde, want 

de burgerij heeft al eerder geklaagd over zijn frequente afwezigheid toen hij nog 

superintendent was. Hem werd verweten voorrang te geven aan zijn Zeeuwse 

beslommeringen. Of hij moest zonodig naar Brussel ter behartiging van ‘Zijner Majesteijts 

affaires’ zoals de bemoeienissen van Philibert genoemd worden door de Bergense Raad en 

Rekenkamer.945 Zijn verzuim was in 1574 al eens met de mantel der broederliefde bedekt: 

Philiberts schoonbroer Adolf van Borssele had toen ad interim de superintendance van het 

markiezaat waargenomen, samen met drossaard Simon van de Werve.946 Tijdens het 

Spaanse beleg van Zierikzee (1575-1576) is Philibert negen maanden niet of nauwelijks in 

Bergen op Zoom geweest, wettig afwezig met instemming van landvoogd Requeséns.947 

Daarna werd Philibert gesignaleerd in Vlaanderen, waar hij betrokken was bij 

onderhandelingen voorafgaande aan de Pacificatie van Gent, november 1576. In het vroege 

voorjaar van 1577 verbleef Philibert op Zuid-Beveland, toen nog onder gezag van de wettige 

regering. Vanuit Goes moet Philibert eind maart 1577 weer naar Gent vertrokken zijn, zoals 

blijkt uit de twee door hem gedateerde en ondertekende brieven die hij daar heeft laten 

schrijven aan Arent van Dorp.948 De hele maand januari 1578 verbleef Philibert in 

Middelburg, ter presentatie van zijn rekening en verantwoording met toelichting, en om zich 

te verweren tegen zijn dreigende ontslag. Evenals in het verleden had had hij dus een goed 

excuus voor zijn absenteïsme. Hoe vaak was hij niet weggeweest uit Bergen op Zoom, toen 

de stad hem nodig had? Alva had hem naar Brussel laten komen, was toen zijn 

verontschuldiging. Er zijn er méér geweest die gehoorzaam aan zo’n oproep gehoor hebben 

gegeven. Sommigen hebben het niet kunnen navertellen. Níet verschijnen is eveneens een 

risicovolle optie, zoals ooit Willem de Zwijger moest ondervinden.949 Ook Alva’s opvolger 

Requeséns had Philibert van Serooskerke vaak naar Brussel opgeroepen als adviseur en 

 
945 Res.31 mei en res. 6 juni 1572, geciteerd door Van Ham, o.c., 147 n.209. 
946 Simon van de Werve is familie. Philiberts oudtante Catharina van Serooskerke, dochter uit het eerste 
huwelijk van Pieter Hugen Reynersz (Pieter Reyners Hugensone), was gehuwd met de beroemde Antwerpse 
burgemeester Simon van de Werve sr. De gelijknamige Bergse drossaard is hun kleinzoon. Een andere kleinzoon 
is de bij de Spaanse furie omgekomen Antwerpse schepen en ontvanger Jan van de Werve, die tevergeefs de 
stadskas uit handen van de Spaanse overweldigers trachtte te houden. 
947 In 1575 ondertekent Van de Werve akten en brieven aan de landvoogd als ‘superintendant’. Requeséns 
adresseert zijn antwoorden echter aan ‘Monsieur le drossard’. W.A. van Ham, Bijlage 1, 10 vermeldt dat ‘ridder 
Filibert van Serooskerke’ in 1574 als superintendent is opgevolgd door ‘Jonkheer Simon van den Werve’. 
[Formeel een waarneming. Overigens heeft Philibert – anders dan zijn vader – vermoedelijk níet de ridderslag 
ontvangen.] 
948 NA, Archieven Dorp, van, (Aernt van Dorp) a.1.A no.214, Serooskerken (sic) 1577-1578, Philips (sic) van-, te 
Goes en Gent (3.st) augustus 1578 [waarvan recte één uit Ossendrecht]. 
949 Zie Bijlage 3 (21) ‘Op rapport bij Alva’.  
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steeds naar hem geluisterd. Of Philibert ook nu weer op rapport geweest is in Brussel, na zijn 

definitieve vertrek uit Bergen op Zoom, is niet zeker. Wel is aannemelijk dat hij zich 

aangediend heeft bij de nieuwe landvoogd don Juan de Austria nadat deze in november 1576 

was gearriveerd. Uit hun correspondentie van mei en juni 1577 valt op te maken dat zij elkaar 

al ruim voordien hebben ontmoet.950 Misschien heeft Philibert na het afscheid van Bergen 

op Zoom tevens zijn opwachting gemaakt bij de Raad van State, hoewel de Raad in deze 

periode niet veel te vertellen had. Voorzover bekend is de gewezen superintendent sinds 

medio 1577 niet meer teruggekeerd naar zijn standplaats Bergen op Zoom, al is hij als privé-

persoon nog wel in Ossendrecht geweest. Hij heeft refuge gezocht in Antwerpen.    

 

Het begin van Philiberts verblijf in de Scheldestad wordt in dit relaas dus beschouwd met 

een terugblik, waarvan niet zeker is hoever deze reikt. Hij heeft zijn intrek genomen in het 

stadspaleisje van zijn Brabantse schoonfamilie Sandelijn (Sandelin d´Hérenthout). 

Echtgenote Catharina woont daar al jaren.951 Hun jongste zoon René (Reynier, Reynout), is 

nog bij moeder thuis. Charlotte gaat school bij de nonnen. De grote jongens Jérome 

(Hiëronymus, Jeronimus, 7 jaar) en Henry (Hendrick, 5 jaar) zijn op een internaat. Er is veel 

verdriet geweest in het gezin. Het eerste zoontje van Catharina en Philibert, geboren in 

november 1566 en eveneens Hiëronymus gedoopt, is in 1572 overleden.952 De tweelingen 

Catherine en Jacqueline, geboren 30 mei 1567, werden niet ouder dan zes jaar; de meisjes 

stierven kort na elkaar in april respectievelijk 17 juni 1573. In maart 1578 werd Simon 

geboren, die in hetzelfde jaar of in het voorjaar van !579 overleed. Maar nu heeft zich een 

nakomertje aangekondigd. Men mag aannemen dat het echtpaar zich verheugt op zijn of 

haar komst, ondanks hun zorgen over de toekomst. Philibert kan nu bescherming bieden 

door zijn aanwezigheid in deze gevaarlijke tijden, maar voor het eerst in zijn leven zal hij 

moeten waken voor de financiële positie van zijn gezin. Zijn ambtsinkomen is weggevallen 

door het ontslag als rentmeester-generaal in Zeeland en na zijn vertrek uit Bergen op Zoom. 

Het inkomen van een rentmeester-generaal bestaat uit zijn vaste wedde, verhoogd met een 

percentage van de opbrengst van door hem geïmplementeerde beden en een percentage 

van de revenuen van het grafelijke domein.953 De gedeeltelijke vervanging van het bede-

systeem door Alva’s ingrijpende belastingmaatregelen had al een negatief effect gehad op 

Philiberts inkomsten. Maar nu dreigen de Zeeuwse bezittingen van Philibert verbeurd 

verklaard te worden; het kan verkeren. Wel heeft hij nog land onder Steenbergen in Brabant, 

maar dat is door de Staatse bezetting onbereikbaar geworden. De revenuen zullen hem 

 
950 UA,76,2.3.05.3.851 (10e), Jan van Oostenrijk aan Philibert van Serooskerke. 
951 De veronderstelling dat Catharina al jaren in Antwerpen woont, is gebaseerd op het feit dat zes van haar 
kinderen aldaar geboren zijn tussen 1571 en 1578 en één van de acht in de nabijgelegen stad Lier, UA,76,  
2.305.2.842, Philibert van Serooskerke, Persoonlijk, Aantekeningen over [..] zijn kinderen, met vermelding van 
doopgetuigen, (eind 16e eeuw).  Het is echter ook mogelijk dat Catharina sinds 1571 meestal verbleef in haar 
ouderlijk huis Herlaar bij Herenthout, 10 km. ten Z.O. van Antwerpen, en voor haar bevallingen naar Antwerpen 
reisde en eenmaal naar Lier; misschien omdat aldaar een betere vroedvrouw of verloskundige  beschikbaar 
was dan in Herenthout. 
952 UA,76,2.3.04.2.828, Jeronimus van Serooskerke, Persoonlijk, Grafdichten op Jeronimus van Serooskerke, 
zijn echtgenote en hun op vijfjarige leeftijd overleden kleinzoon Jeronimus, zoon van Philibert [..]. 
953 Tegenwoordige Staat, IX, 96-97. 
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ontgaan. Hij moet leven van wat hem nog rest aan beschikbare liquiditeiten die hij heeft 

veilig gesteld en van de in Brabant belegde vermogensbestanddelen van Catharina. Gelukkig 

heeft zij goed opgepast. De Scheldestad is voor Philibert bekend terrein. Hij heeft er vaak 

verblijf gehouden met echtgenote en hun groeiende kinderschaar. Catharina heeft zelfs 

langer in Antwerpen gewoond dan in Bergen op Zoom, áls zij daar al woonachtig is geweest. 

Twee van de negen kinderen zijn geboren in Lier in het Brabantse kwartier van Antwerpen. 

Hendrick in 1574, en zeker één, Hiëronymus, in Antwerpen-stad, 1572. 

Familieomstandigheden zijn wellicht een belangrijke reden geweest voor Philiberts vertrek 

uit Bergen op Zoom. Als goed huisvader heeft hij in deze roerige tijden prioriteit gegeven aan 

de bescherming van zijn jonge gezin, kan men veronderstellen. In elke oorlog zijn er mensen 

die de kans krijgen – of de kans nemen – de moeilijke keus te maken tussen de dienst en het 

gezin. Philibert zal de laatste niet zijn in de familie. Toch is Philiberts keuze voor Antwerpen 

opmerkelijk, zowel politiek gezien als qua veiligheid. Hij steekt zich in een wespennest. De 

stad is nog nauwelijks bekomen van de Furie, en staat in deze periode voor een dilemma: 

zich plooien naar de toch nog steeds geduchte Spaanse macht, óf zich volmondig aansluiten 

bij de door Holland, Zeeland en Utrecht gedomineerde ‘Nadere Unie’ (die mede door de 

Vlaamse stad Gent gepropageerd wordt). De niet zo gulden middenweg zou betekenen dat 

Antwerpen zich op eigen kracht moet redden. Handel en nijverheid in de eens zo bloeiende 

Scheldestad hebben een knauw gekregen. Het herstel van de schade van de Spaanse Furie 

gaat langzaam, om nog maar te zwijgen van het emotionele trauma. Het scheepvaartverkeer 

wordt belemmerd door de voortdurende schermutselingen tussen de Zeeuwse vloot en de 

resten van de koninklijke Armada in de kustwateren. Het is uitgesloten dat de kwetsbare 

economie een zelfstandig verzet zal kunnen dragen. Voghel Struys steekt z’n kop in het zand, 

maar de stad van Brabo zal een beslissing moeten nemen.954 

 

Het Spaanse garnizoen was op 20 mei 1577 uit de citadel vertrokken, om plaats te maken 

voor nieuwe Duitse en Waalse detachementen, onder gezag van de Raad van State.955 

Andere gezichten, maar de dreiging blijft. Als tegenwicht heeft de Antwerpse burgerwacht 

nieuwe leden aangetrokken. De kloveniers zijn opgeroepen. De wapens zijn uit de kast 

gehaald bij de Doelen en moeten thuis klaar liggen voor onmiddellijk gebruik op de wallen. 

Of in de binnenstad, mocht dat nodig zijn. Zes vendels schutters zijn gemobiliseerd.956 De 

inschrijfleeftijd is verlaagd. Veertienjarige jongens oefenen op het Schuttersveld met 

haakbussen die groter zijn dan zijzelf. Vastberaden zullen de Antwerpenaren zich verdedigen 

tegen wie hun te na komt. In augustus 1577 zijn de Duitsers en de Walen weer weggestuurd, 

op last van de prins van Oranje die daarmee tegemoet komt aan de wensen van de 

 
954 Voor een overzichtelijk 19e-eeuws standaardwerk betreffende de politieke en religieuze situatie te 
Antwerpen in de onderhavige periode: F.H. Mertens en K.L. Torfs eds., Geschiedenis van Antwerpen sedert de 
stichting der stad tot onze tyden, Vierde Tydvak, XIV, Rederykkamer de Olyftak (Antwerpen 1849) 53-103. 
955 G. Marnef, ‘Multiconfessionalism in a Commercial Metropolis: The Case of 16th-Century Antwerp’ in: Th.M. 
Safley, A Companion to Multiconfessionalism in the Early Modern World  (Leiden-Boston 2011) II, ‘The 
Netherlands’ 81. 
956 Ibid.              
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stadsregering, met wie hij politiek gezien hoe langer hoe meer op één lijn zit.957 Het 

zelfvertrouwen bij de Antwerpenaren heeft hierdoor een flinke boost gekregen. De 

eensgezindheid is echter schijn. Rooms-katholieken voelen zich achtergesteld door de 

geleidelijk toenemende invloed van overtuigde calvinisten. Deze profiteren van de politieke 

situatie. Velen van hen beschouwen hun rooms-katholieke stadgenoten – vooral de 

geestelijkheid en met name de Jezuïten – als bondgenoten van de Spanjaarden.958 Ook de 

rijke koopmansklasse is grotendeels calvinistisch, maar van een minder onverdraagzame 

soort. Zij telt ook lutheranen, dopersen en nog veel rooms-katholieken. De spanning tussen 

de maatschappelijke klassen is gegroeid. Het is niet altijd duidelijk wie het in Antwerpen voor 

het zeggen heeft.  

 

 

Don Juan 

Don Juan de Austria is het liefdeskind van keizer Karel V en de Regensburgse schone Barbara 

Blomberg. Karel had zijn zoontje bij diens geboorte in 1547 erkend per geheim codicil.959 Op 

driejarige leeftijd werd Jéromin – vernoemd naar Barbara’s toenmalige Gentse echtgenoot 

Jérôme – naar Spanje gehaald teneinde daar een prinselijke opvoeding te krijgen. Geronimo 

heette hij in het Spaans, maar het joch werd omgedoopt met de naam Juan, naar zijn 

grootmoeder Juana de Aragón. Zoals ook andere Habsburgkinderen kreeg hij de 

geslachtsnaam ‘de Austria’. Na Karels dood in 1558 weigeren de Duitse vorsten de elfjarige 

don Juan echter te erkennen als Habsburger met de aan het Hausrecht verbonden status. Bij 

gebrek aan een geschikte opvolger heeft Filips II niettemin deze veelbelovende halfbroer 

gewettigd en diens opvoeding in Spanje voortgezet.960 Don Juan onderscheidde zich in de 

strijd tegen de moriscos en als vlootvoogd. Ondanks Juan’s nauwelijks verholen aspiraties 

om tot infante (Spaans kroonprins) benoemd te worden na de dood van Filips’ zoon Carlos, 

vertrouwde de koning hem de Nederlanden toe. Wellicht wilde de koning zodoende zijn veel 

jongere halfbroer op de proef stellen. Bij aankomst trof Juan de Spaanse en Italiaanse 

bataljons van de beroemde Ejército de Flandes aan in flagrante muiterij. De ingehuurde 

Duitsers en Walen stropen het land af om aan de kost te komen. Ze zijn op de loop voor de 

rebellen of zelfs overgelopen. De hoge adel van de Nederlanden is de koning ontrouw 

geworden. Een aantal provincies blijkt in Gent een onderling Pacificatieverdrag gesloten te 

hebben. Een van de redenen voor de ‘Vreedemaeckers’ om in november 1576 haast te 

maken met de Pacificatie van Gent, was het bericht dat de nieuwe landvoogd is aangekomen 

in de Nederlanden.961 Juan wordt vriendelijk doch dringend gevraagd het te onderschrijven 

op de stippellijn. Ruim drie maanden later, 12 februari 1577, heeft don Juan 

‘tandenknersend’ het Edictum Perpetuum of Eeuwig Edict ondertekend, zijn overeenkomst 

 
957 Ibid., ‘The city fathers more and more followed the political line of William of Orange and the rebellious 
States-General.’ 
958 Ibid. 
959 L. Vander Hammen y León, Don Juan de Austria. historia por Lorenzo VanderHammen y León [..] (Madrid 
1627), Bayerische Staatsbibliothek. Latere bronnen noemen 1545 als Juan’s geboortejaar. 
960 Zie Bijlage 3 (21) ‘Don Carlos’.  
961 Brugmans, Kernkamp, 194. 
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met de Staten-Generaal waarbij de Pacificatie werd bekrachtigd. Ter uitvoering van het 

Eeuwig Edict beginnen de eindelijk gedisciplineerde Spaanse en Italiaanse troepen in april 

1577 hun evacuatie, beladen met buit, over de ‘Landweg’ richting Italië. Don Juan hield in de 

Nederlanden nog enkele duizenden Duitse landsknechten over.962 Ook Oranje had het 

Eeuwig Edict ondertekend, maar – samen met Holland, Zeeland en Utrecht – onder protest 

tegen Juan’s terzijdelegging van de Zeeuwse en Hollandse reserve betreffende handhaving 

van rooms-katholieken in alle overheidsfuncies. Op 1 mei 1577 doet Juan zijn ‘Blijde 

Incomste’ in Brussel, verwelkomd door de Staten-Generaal en toegejuicht door de 

samengestroomde Marollekes. Het is ‘Peys ende Vree’ in de Nederlanden.  

 

Evenals d’Hierges, de Gelderse stadhouder, had Philibert zich in 1576 gevoegd naar het gezag 

van de Staten-Generaal. Maar in het voorjaar van 1577 melden beiden zich bij de nieuwe 

landvoogd. Een derde uitgesproken loyalist is de Vlaamse stadhouder Jean de Croÿ graaf van 

Rœulx, in de voorzomer van 1576 bevelhebber van de Waalse troepen bij de overweldiging 

van Schouwen. Ook de gebroeders de Tassis, die het monopolie hebben op de belangrijkste 

postverbindingen, vervoegen zich bij don Juan.963 Weinig edellieden hebben hun voorbeeld 

gevolgd. De Zuidelijke malcontente adel kijkt de kat uit de boom. d’Hierges – een zoon van 

de vorig jaar met voorkennis van Oranje gevangen genomen Staatsraad Berlaymont – wordt 

commandant van Juan’s lijfwacht. Ook Philibert blijft door dik en dun trouw aan de koning, 

secundum fidem et religionem, al doorkruist deze gedragslijn misschien de lijn van zijn 

familiebelang. Van de eerste gelegenheid die zich voordoet maakt hij gebruik om zijn 

loyaliteit te tonen: Philibert vraagt don Juan per brief van 28 mei 1577, vier weken na de 

inhuldiging, om instructies voor betalingen aan de Spaanse oorlogsvloot in de Zeeuwse 

wateren. Ook wil Philibert graag weten hoe ver hij mag gaan bij de implementatie van de 

Satisfactie van Goes, met name de samenstelling van het Gerecht.964 Hij zal lang moeten 

wachten op antwoord. In de tussenliggende maand is Juan namelijk druk geweest met zijn 

mislukte poging tot bevrijding van Maria Stuart uit een Engelse gevangenis. Hij had het 

megalomane plan opgevat haar te huwen en aldus koning van Engeland te worden, 

overigens zeer tegen de zin van zijn halfbroer Filips II. Don Juan wilde zo – beter dan indertijd 

Filips II – de dynastieke hoop vervullen van wijlen hun vader Karel V, die in 1554 zijn zoon 

Filips had uitgehuwelijkt aan Maria Tudor, † 1558. Pas in de zomer van 1577 heeft don Juan 

weer aandacht voor het regeren van de Nederlanden. ‘Don Johan d’Austria, chev. de l’ordre 

de la toison d’or, Lieutenant, Gouverneur & capitaine général’ staat in het briefhoofd van zijn 

antwoord aan Philibert, Mechelen 29 juni 1577.965 De aanhef is bijzonder vriendelijk: ‘Très 

cher et bien aimé. […] Gedurende de wapenstilstand mag U vijfduizend pond per maand 

 
962 O. Mörke, Wilhelm von Oranien, 208. 
963 B. Delepinne, Geschiedenis der internationale post in België (Brussel 1952) 76: postmeester Jean-Baptiste 
de Tassis ontsnapt aan huisarrest en meldt zich in Luxemburg bij don Juan. Deze benoemt hem tot Tweede 
Majordomus en daarna tot grootmeester van zijn Huis. Ook Jean-Baptiste’s broers Leonard (postmeester-
generaal) en Roger voegen zich bij don Juan, die aldus alle postwegen van en naar Brussel weer beheerst; een 
aanzienlijk strategisch voordeel. 
964 ‘le renouvellement de la Loy à Goes’. UA,76,2.3.05.3.851 (10e). 
965 Ibid., accent aigu toegevoegd ter wille van de leesbaarheid; idem spatie tussen ‘Très’ en ‘cher’.  
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overmaken bij wijze van tractement voor de armada, zoals ook door wijlen de commandeur 

mayor [Requeséns] was toegekend.966 Dit is mede van belang gezien de goede 

verstandhouding met de Koning, mijn heer. Daar moet men maar genoegen mee nemen, het 

is een mooi bedrag. Inzake andere voorzieningen moeten wij eerst maar eens kijken wat er 

nodig is en wat er overblijft als alle verschuldigde betalingen gedaan zijn. Wat de vernieuwing 

van de Wet betreft in Goes, zou ik niet beter weten dan dat u moet doorgaan met hetgeen 

u al deed voordat de Pacificatie van Gent dit trachtte te belemmeren […].’ De landvoogd 

ondertekent zijn brief persoonlijk ‘Jehan’, met hanepoten van zeven centimeter hoog. 

Hieruit kan men met enige voorzichtigheid opmaken dat de twee elkaar eerder hebben 

ontmoet, hetgeen tevens aannemelijk is op grond van de bijzonder vriendelijke aanhef van 

de brief.  

 

Interessant is ook dat de landvoogd laat blijken het niet zo nauw te nemen met de 

beperkingen die de Pacificatie beoogt op te leggen aan het centrale gezag. De door Philibert 

aan don Juan gestelde vragen en het antwoord typeren de verantwoordelijkheden die de 

rentmeester-generaal in die tijd nog resten: het beheer van publieke middelen ter 

financiering van de vloot die de vrije vaart op de Schelde moet verdedigen, en het civiele 

bestuur in zijn ambtsgebied althans wat daarvan over is. De opdracht aan Philibert om in 

Goes te doen hetgeen hij altijd al deed, is natuurlijk een compliment voor zijn beleid en een 

steun in de rug, maar maakt het hem er niet gemakkelijker op. Goes was tot in het voorjaar 

van 1577 de enige grote stad Bewesten Schelde die nog het centrale gezag erkende (evenals 

Tholen Beoosten Schelde). Pas toen de laatste Spaanse eenheden Zuid-Beveland verlaten 

hadden, werd het eiland met tegenzin Staats. Krachtens het Satisfactieverdrag van 22 maart 

1577 bleef het bestuurlijke apparaat echter in functie, inclusief rooms-katholieke 

ambtenaren.967 Philibert kon hier dus rechtens zijn verantwoordelijkheden waar maken, 

maar of dat lukt is een tweede. Het brengt hem in een spagaatpositie. Enerzijds blijft Philibert 

in zijn resterende ambtsgebied de hoogste functionaris van de provinciale bestuursdienst en 

oefent hij het toezicht uit op de lagere rechtsgemeenschappen (steden, heerlijkheden, 

polderbesturen e.d.); hij is immers nog steeds opperbaljuw en opperdijkgraaf, terwijl hij als 

rentmeester-generaal de financiën beheert van het dan nog niet genaaste grafelijke domein. 

Anderzijds acht Philibert zich blijkens zijn financiële bemoeienis met de Spaanse oorlogsvloot 

nog steeds vorstelijk ambtenaar. Hij rapporteert in deze aan de gouverneur-generaal 

(landvoogd), de plaatsvervanger van een vorst wiens regering nu ook op Zuid-Beveland 

formeel nog wel maar feitelijk niet meer erkend wordt.968 Uiteindelijk heeft de onderhavige 

 
966 Ibid., ‘le feu commandeur mayor’. Requeséns was voormalig Comendador Mayor de Castilla en bleef 
aangesproken en aangeduid worden met die rang, blijkbaar prestigieuzer dan ‘Gobernador General de 
Flandes’. Tentatief omgerekend, is de waarde van 5.000 pond Vlaams (van 240 grooten) € 1.800.000 S.E.&O.   
967 Zie over Hollandse en Zeeuwse steden die ten tijde van de Pacificatie de Spaanse kant hadden gehouden, 
in het bijzonder handhaving alle rechten der rooms-katholieke kerk in de met hun gesloten 
satisfactieverdragen: Swart, Willem van Oranje, 114-116.  
968 De Satisfactie stipuleert, zij het tussen haakjes, te “(behouden de Catholyke Roomsche Religie [,] 
behoorlyke obedientie van de Con. Majt., rust ende welvaert deser voors. Stede ende Eylande,)”, transcr. Van 
de Spiegel, 395-404, BYLAAGEN, Lett.A., aldaar 397. Ibid., 396: Dit zal bereikt worden door  “deese voors. Stede 
ende Eylandt te laten comen onder het Gouuernement van Syne Princel. Exctie. als Stadthouder van Hollant en 
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kwestie Philibert in conflict gebracht niet zozeer met Goes, maar met de in Zeeland 

dominante stad Middelburg. Deze acht zich bevoegd tot benoeming van magistraten in de 

Gerechten van andere steden met competentie in lijfstraffelijke delicten. Zoals reeds 

gereleveerd, zou dit geschil een jaar later van invloed zijn op de besluitvorming tot Philiberts 

ontslag door de Staten van Zeeland.  

 

Het geschil betrof de periodieke (her)benoeming van magistraten in het Gerecht van 

Goes. Volgens een honderd jaar oud privilege werd het Gerecht jaarlijks (tenzij 

anders besloten) vernieuwd door het stadsbestuur. Vaak benoemde het 

stadsbestuur dan magistraten uit zijn midden. Zo’n privilege was in Holland en 

Zeeland niet uniek, maar wel zeldzaam. Het leidt haast onvermijdelijk tot 

dubbelfuncties en gebrek aan objectiviteit, lees belangenverstrengeling, al werd dit 

vroeger niet als bezwaarlijk ervaren. Philibert had rond 1568 het privilege terzijde 

geschoven, overeenkomstig het nieuwe regeringsbeleid. Sindsdien had hij elk jaar 

zelf het Gerecht geïnstalleerd. Toen het in 1577 weer tijd werd voor de periodieke 

benoemingen, voerde Philibert aan dat bij de Pacificatie en de Satisfactie bedongen 

is de jurisdictie te laten aan dezelfde ‘officieren’ als vóór de beroerten. Dit betekent 

volgens hem dat de nog levende magistraten van voor 1572 weer benoemd moeten 

worden. Toevallig zijn dat vrome rooms-katholieke Spaansgezinden. Goes 

interpreteert de twee verdragen anders, namelijk in die zin dat de privileges zijn 

hersteld zodat uitsluitend het stadsbestuur bevoegd is de candidaatstellingen en 

benoemingen te doen. In 1577 krijgt Philibert vooralsnog toch nog zijn zin.969  

 

Verbitterd door de algemene tegenwerking die don Juan heeft ervaren, begint deze als het 

ware wild om zich heen te slaan. Op 24 juli 1577, nog geen maand na zijn antwoord aan 

Philibert, heeft Juan bij totale verrassing de citadel van Namen bestormd met zijn Spaanse 

troepen, die zouden vertrekken maar toch bleven.970 De reeds afgemarcheerde eenheden 

waren niet verder gekomen dan Milaan en werden teruggeroepen naar de Nederlanden. 

Tevens onderhandelt hij met de Duitsers teneinde hen in het land te houden.971 Don Juan 

 
Zeelant van wegen der Con. Majt.” [Ter wille van de leesbaarheid is letter ſ veranderd in s. Met onze kennis van 
latere staatkundige ontwikkelingen zoals de Unie van Utrecht (1579) en de Verlaetinge (1581) komen de 
aangehaalde  formuleringen over als ‘politiek-correcte’ fictie.]  
969 Dit leidt tot een drievoudig geschil tussen Goes, Middelburg en Philibert. Maar per 1 mei 1578 wordt hij 
ontslagen. De vordering wordt overgenomen door zijn opvolger Wijnrich. Middelburg betoogt opnieuw dat de 
criminele justitie over Zuid-Beveland aan haar is opgedragen, daar deze haar ooit competeerde. Oranje zou 
hierover oordelen, maar kwam er niet uit. Als het in 1579 weer tijd is voor de jaarlijkse periodieke vernieuwing, 
protesteert Goes tegen de inbreuk op haar privilege. Oranje stelt Goes in het gelijk, per akte van 12 september 
1579 ‘voor zooveel in hem was’. Deze halfslachtige nuancering leidt ertoe dat Oranje’s competentie wordt 
aangevochten door Middelburg. De kwestie wordt uiteindelijk pas in 1585 beslist door Leicester, ten voordele 
van Goes. 
970 Brugmans, Kernkamp, 199. Zie ook: Mörke, 221: Filips II had zich in 1577 speelruimte verschaft voor een 
versterkt engagement in de Nederlanden door een wapenstilstand met de Osmanen, de toevloed van nieuwe 
geldmiddelen uit de Peruviaanse edelmetaalmijnen en een overeenkomst tot schuldverlichting met zijn 
bankiers. 
971 Mémoires de Champagney, ‘Notice’, XV, LXVII. 



250  

ontleent zijn macht aan de sterkte van zijn troepen, die nu weer bijna op het voormalige 

niveau is. Hij benoemt zijn vertrouweling Jean de Croÿ de Rœulx tot commandant van de 

veroverde citadel van Namen. Door deze inname beheerst Juan de oude heerweg van 

Straatsburg via Namen op Brussel. Kort daarna bedreigt don Juan de stad Antwerpen. Deze 

aanval wordt afgeslagen.972 Toch is het nog niet gedaan met de macht van don Juan, ook al 

moet hij afzien van zijn megalomane Engelse plannen. Oranje, dan nog op het hoogtepunt 

van zijn aanzien en gezag, zet Juan de Austria eigenmachtig af als landvoogd. Uiteraard wordt 

dit door ‘Madrid’ niet geaccepteerd. Op 24 september 1577 maakt Oranje in triomf zijn 

entrée in Brussel. De Staten-Generaal verklaren don Juan en zijn aanhangers tot vijanden 

van de Staat, 7 december.973 De Zuid-Nederlandse tegenstanders van de prins zijn het in 

principe wel eens met de afzetting van de te zeer gecompromitteerde don Juan, maar 

beschouwen Oranje’s actie als een poging tot machtsovername. Op hun aandringen hebben 

de Staten-Generaal daarom Matthias van Oostenrijk tot landvoogd aangesteld, 18 januari 

1578, om tegenwicht te bieden aan zowel Oranje als aan don Juan. Hij is een jongere broer 

van keizer Rudolf II. De keizer voelt zich geschoffeerd door de Staten-Generaal doordat hun 

uitnodiging aan Matthias buiten hem om was gegaan. Matthias werd op zijn beurt niet als 

landvoogd erkend door oom Filips II. Het kabinet van deze landvoogd was dus zeker geen 

aanspreekpunt voor loyale regionale bestuurders zoals Philibert. 

 

Oranje had zich door de Staten-Generaal laten benoemen tot luitenant-generaal, 

plaatsvervanger van gouverneur-generaal (landvoogd) Matthias.974 De onervaren 19-jarige 

landvoogd kan weinig uitrichten doordat hij een in meerderheid Oranjegezinde Raad van 

State naast zich vindt. Bovendien wordt hij door Filips II en uiteraard ook door don Juan 

tegengewerkt. Matthias had zijn rancuneuze broer keizer Rudolf II niet om toestemming 

gevraagd, zodat hij diens protectie moet ontberen.975 Oranje wordt in deze periode krachtig 

gesteund door koningin Elisabeth van Engeland. Zij is beducht voor de plannen van don Juan, 

die samenspant met de zeer actieve rooms-katholieke factie in haar land. Volgens de 

doorgaans goed ingelichte Engelse spionnen zou Juan een invasie beramen. Op 7 januari 

1578 sloot Elisabeth een verdrag met de Staten-Generaal waarbij zij haar bemiddeling 

aanbiedt in het conflict. Mocht Juan haar bemiddeling weigeren, dan zal Engeland de 

Nederlanden onverwijld te hulp komen met 1000 cavaleristen en 5000 man infanterie. Als 

tegenprestatie zou Engeland drie strategisch belangrijke steden in pand krijgen: Middelburg, 

Brugge en Grevelingen (Gravelines, 18 km ten N.O. van Calais waar Engeland in 1558 zijn 

eeuwenoude continentaal-Europese bruggehoofd had moeten opgeven). De Engelse 

 
972 Ibid. Naar eigen zeggen had  Champagny de aanval verhinderd door met zijn regiment de vijandelijkheden 
te openen toen de snode plannen van don Juan onthuld waren na diens inname van Namen.  
973 Mörke, 219. 
974 Tevens had Oranje zich laten benoemen tot ruwaard van Brabant, aldaar de traditionele benaming van de 
stadhouder maar met meer bevoegdheden dan in de andere provincies. Zie voor de implicaties: Mörke, 220-
221.  
975 K.W. Swart, ‘Oranje en de opkomst van het Statenbewind’ Spieghel Historiael 19:4 (1984) 195. De 
voorwaarden waarop Matthias zijn ambt aanvaardt, dragen het karakter van een nieuwe staatsregeling waarin 
men de hoofdtrekken kan herkennen van de staatsvorm van de toekomstige Nederlandse Republiek. 
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hulptroepen landden echter te laat om nog ingezet te kunnen worden tegen de Spaanse 

krijgsmacht, die zich geconcentreerd had bij de stad Gembloers (Gembloux) in het 

graafschap Namen. Door deze wanprestatie vervalt de Engelse claim op de genoemde 

pandsteden.976 Zonder buitenlandse hulp kon het bij elkaar geraapte leger van de Staten-

Generaal de Spaanse overmacht niet aan. Het verloor de slag, op 31 januari 1578. In hoc 

signo vici Turcos, in hoc signo vincam hæreticos luidt de tekst die Juan liet borduren op de 

kruisbanier, waaronder hij ten strijde trok bij Gembloers.977 Hij plaatste zichzelf dus op een 

voetstuk van dezelfde hoogte als dat van Constantijn de Grote. Zoals ooit de kruisvaarders 

en de Duitse Orde had Juan zich voorzien van pauselijke steun. Zodoende negeert of 

verdoezelt Juan het feit dat bijna alle aanvoerders van het verslagen leger van de Staten-

Generaal rooms-katholiek zijn: Goignies, Bossu, Cruyningen, Georges en Emmanuel-Philippe 

de Lalaing, Schenck van Nijdeggen en Filips van Egmond, de oudste zoon van de in 1568 

onthoofde Lamoraal. Gembloers is de laatste overwinning die don Juan de Austria kan 

boeken op zijn staat van dienst. Naar verluidt heeft hij duizenden krijgsgevangenen laten 

afmaken, gelegitimeerd door ‘framing’ van zijn militaire tegenstanders als ketters. 

 

Don Juan had zijn zege in grote mate te danken aan een nieuwe ster aan het firmament: zijn 

(twee jaar oudere) neef-oomzegger Alexander Farnese, prins van Parma, een zoon van 

Margaretha de voormalige landvoogdes der Nederlanden. Met een legerkorps Italianen was 

Farnese via Lotharingen het hertogdom Luxemburg binnengetrokken, in opdracht van zijn 

oom Filips II. Dat gewest had zich buiten de Pacificatie van Gent gehouden en bood Farnese 

in januari 1578 de mogelijkheid aanvullende troepen te werven. Versterkt met Letzeburger 

en Waalse soldeniers is het leger van Farnese verder opgerukt door de zuidelijke gewesten 

om don Juan te hulp te komen. Farnese verenigt paus en keizer in zich, als achterkleinzoon 

van paus Paulus III en kleinzoon van Karel V.978 Dit kan haast niet anders dan bijdragen aan 

zijn onoverwinnelijkheid. Die zal echter niet kunnen voorkomen dat de Staten-Generaal 

revanche nemen. In de laatste maanden van zijn korte leven lijdt don Juan een 

verpletterende nederlaag bij Rijmenam onder Mechelen, 1 augustus 1578. Een militair 

debakel gevolgd door een smadelijke vlucht. Het Staatse leger was voor deze veldslag 

aangevuld met (in feite bijna geheel samengesteld uit) Engelse, Schotse en Franse troepen. 

Hun commandant is nu Maximiliaen van Bossu, de in 1573 door Filips II wegens verraad 

afgezette stadhouder van Holland en Zeeland. Op hun aftocht naar Namen plunderen de 

overlevende Spanjaarden de Brabantse steden Aarschot en Tienen. Van de honger nemen 

ze genoegen met bedorven voedsel dat in de verlaten woningen nog op de fornuizen staat. 

 
976 In 1585 zal Engeland de stad Brielle in pand krijgen alsook Fort Rammekens op Walcheren, en beheerst het 
aldus de mondingen van Maas en Schelde. Inlossing zal pas plaatsvinden tijdens Twaalfjarig Bestand. Van 
Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt, 116. 
977 Vander Hammen y León, o.c., Ve, (1627) 322. Er bestaan (latere) korte versies van de Latijnse tekst. 
978 Alessandro Farnese is vernoemd naar zijn overgrootvader van vaderskant, kardinaal en van 1534 tot zijn 
dood in 1549 paus Paulus III. Deze had minstens vier kinderen, waaronder drie zoons verwekt vóór zijn 
priesterwijding in 1519; hij was  toen al geruime tijd kardinaal: G. Noel, The Renaissance Popes, Culture, power, 
and the making of the Borgia myth (Londen, 2006) 285-298; Keizer Karel V is de grootvader van moederskant 
van Farnese jr., als vader van Margaretha van Oostenrijk echtgenote van Octavio Farnese hertog van Parma en 
Piacenza. 
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Op 1 oktober 1578 overlijdt don Juan, 31 jaar oud. De roemruchte Vencedor in de strijd tegen 

de opstandige Moren van Granada (1570), Triunfador in de zeeslag bij Lepanto tegen de 

Turken (1571), zou ook de evenzeer ongelovige ketters van de Lage Landen definitief 

verslaan, had hij gehoopt.979 Het is hem niet gelukt. Don Juan sterft aan de buikloop in een 

nederig stulpje te Bouge, een gehucht bij Namen. Volgens andere ‘diagnoses’ is de 

doodsoorzaak van don Juan: pest, tyfus, of moord door vergiftiging, en stierf hij in een 

schans. Zijn lijfarts heeft bekend een operatiefout gemaakt te hebben.  In de Spaanse traditie 

is Willem van Oranje de moordenaar. Maar het is gemakkelijker geloof te hechten aan de 

wijdverbreide complottheorie volgens welke Filips II de hand gehad heeft in Juan’s 

‘vergiftiging’. Eerder had de koning Juan’s secretaris al laten ombrengen, omdat deze 

weigerde zijn chef te bespioneren ten behoeve van de koning. Terwijl Filips II ooit don Juan 

in gedachten had als zijn mogelijke opvolger, na de tragische dood van (of moord op) don 

Carlos, vormde Juan nu een dynastieke bedreiging voor de erfopvolging door Filips III, de op 

14 april 1578 geboren infante uit het huwelijk van Filips II en Isabella van Valois. De ultime 

dynastieke hoop van de koning, na de hem toegeschreven moord op zijn oudste zoon Carlos 

en het overlijden van twee zoontjes, beiden Filips genaamd, die in hun wieg gestorven zijn.980  

 

 

Nieuwe landvoogd 

Sinds kort is er een nieuwe landvoogd, Alessandro Farnese, zoon van Margaretha van 

Parma.981 Oom Filips II heeft zijn ambitieuze neefje tot taak gesteld orde op zaken te stellen 

in de Nederlanden na het roemloos einde van diens andere oom, don Juan. Eerst moet 

gekapitaliseerd worden op de afgang van het leger der Staten-Generaal. Niet alleen 

krijgskundig maar ook bestuurlijk stelt de landvoogd zijn eisen. De aloude instituties van de 

Nederlanden desintegreren onder de door Farnese uitgeoefende druk. De Raad van State, 

of wat daarvan over is, keert als een geslagen hond terug naar Brussel.982 Antwerpen heeft 

al eens een delegatie uit Brussel moeten ontvangen, die in dreigende taal de verwachtingen 

van de nieuwe landvoogd heeft verwoord. Veel subtieler is Farnese’s benadering van de 

 
979 G. Noel, The Renaissance Popes, 337. Don Juan diende als admiraal van de gecombineerde 
Spaanse/Venetiaanse marine, met als onderbevelhebber Marcantonio Colonna. Pius V had de christenheid 
opgeroepen de Turken ter zee te bestrijden na hun aanval op Cyprus. Frankrijk en de Duitse vorsten lieten het 
afweten. Engeland was ‘liever Turks dan paaps’. De Spaanse/Venetiaanse vloot telde 250 oorlogsbodems, 
begeleidende konvooischepen en pauselijke karvelen niet meegeteld. De Slag bij Lepanto [in de Golf van Patras 
bij de toegang tot de baai van Korinthe 7 oktober 1571] kostte Spanje en Venetië 25.000 à 30.000 man, en aan 
het Osmaanse Rijk wellicht nog meer. Turkse commandanten werden gedood door galeislaven die zich wisten 
te bevrijden. ‘The sea was dyed with blood for leagues around’. Tachtig Spaanse en Venetiaanse galeien gingen 
verloren, honderdzeventien Turkse galeien werden veroverd; een netto-materieelwinst. Turkse hegemonie op 
de Middellandse Zee werd gebroken. [In de maritieme krijgsgeschiedenis de laatste grote zeeslag met galeien.] 
980 P. Houart, Vorsten en Prinsen van de Lage Landen: Tabel van de vorstenhuizen in België – Nederland – 
Luxemburg en Noord-Frankrijk van de oorsprong tot heden,  Ned. bew. J.L.  Jonckheer (Rozieren z.j) 7. 
981 Alessandro Farnese wordt in de vaderlandse geschiedschrijving en digitale encyclopediën – ook in zijn 
beginjaren als landvoogd – vaak ‘hertog van Parma’ genoemd. Ten onrechte, want dat werd hij pas bij het 
overlijden van zijn vader in 1586. De aanduiding ‘Parma’ zonder ‘hertog van’ kan ermee door, omdat hij zich 
een ‘prins van Parma’ mag noemen. 
982 Op 1 februari 1578 had Filips II de staatsraden ontslagen die niet met don Juan waren meegegaan naar 
Namen en dienst bleven doen voor het regime van aartshertog Matthias en de S.G..   
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Zuidelijke malcontente edelen, die zich afvragen waar hun steun aan de Opstand toe kan 

leiden wanneer de radicale gereformeerden in de Vlaamse en Brabantse steden de overhand 

zouden krijgen. ‘Hij wist te heerschen en tegelijkertijd de menschen voor zich te winnen’.983 

De Staten-Generaal hebben Farnese al als een geduchte vijand leren kennen, maar ervaren 

hem nu ook als een kundig onderhandelaar. Zijn faam zal aan Philibert van Serooskerke niet 

voorbijgegaan zijn. Deze heeft weliswaar Zeeland en Bergen op Zoom verlaten toen hij 

ambteloos werd, maar zich nooit bij zijn ontslag neergelegd noch heeft hij zich van de koning 

afgekeerd. Zijn fides is manifest. Maar daarbij kan niet uitgesloten worden dat Philibert de 

kansen op het uiteindelijk slagen van de Opstand kleiner heeft geacht dan veel van zijn 

tijdgenoten. In dat geval heeft hij ook rationele motieven gehad bij de volharding in zijn 

trouw aan Filips II. Dit is temeer van betekenis sinds de laatste maanden van 1578 toen het 

Farnese gelukte een ontwikkeling op gang te brengen die het koninklijke gezag in grote delen 

van de Nederlanden weer zal herstellen. Is het mogelijke optimisme van de afgezette 

rentmeester-generaal terecht? Wat zal het Nieuwe Jaar brengen?984  

 

Op 6 januari 1579 wordt de Unie van Atrecht (Arras) overeengekomen tussen de Staten van 

de gewesten Henegouwen en Artesië en de stad Dowaai (Douai) in het Waalse taalgebied 

van Vlaanderen.985 De eveneens gallicante steden Rijssel (Lille) en Orchies sluiten zich erbij 

aan. Naar tegenwoordig inzicht is het onjuist de Unie van Atrecht te beschouwen als een 

strikt Waalse aangelegenheid waardoor de taalgrens in de Zuidelijke gewesten zich begon af 

te tekenen als een politieke scheidslijn. De voormalige vrije Franse kroonstad Doornik 

(Tournai) op de grens van Henegouwen met Vlaanderen bleef de Opstand immers trouw tot 

haar inname door Farnese in 1581.986 Anderzijds koos ‘s-Hertogenbosch uiteindelijk voor de 

Unie van Atrecht. De tekst van het unieverdrag begint met het aandringen op vertrek van de 

muitende Spaanse troepen, ‘gekomen uit Zierikzee’. Maar ook maken de verdragspartijen 

zich zorgen over de permissieve koers van stadsbesturen die het geweld tegen priesters en 

rooms-katholiek gebleven burgers niet willen of kunnen tegenhouden. De radicalisering 

zoals die zich in vele Vlaamse steden en dorpen heeft ontwikkeld, mag niet overslaan naar 

de eigen gewesten, evenmin als de Hollandse en Zeeuwse uitsluiting van rooms-katholieken. 

De Unie van Atrecht zal zich op 17 mei 1579 met Filips II verzoenen in een tractaat. De hoge 

adel in het Zuiden keert zich af van de prins van Oranje. Ook bij in Antwerpen gevestigde 

edellieden en hun aanhang groeit in die tijd de twijfel. De Unie van Atrecht heeft intussen de 

totstandkoming van de Unie van Utrecht versneld, met name doordat de aanvankelijke 

bedenkingen van de Staten van Gelderland en die van Utrecht zelf tegen de Unie van Utrecht 

naar de achtergrond verdwenen. Het Unieverdrag werd plechtig ondertekend in het Groot 

 
983 Brugmans, Kernkamp, 200-201. 
984 Zie m.b.t. Farnese’s keuzen tussen het streven naar een algemeen herstel van de vrede of het 
accommoderen van belangengroepen in combinatie met het krijgskundig isoleren van opstandige steden: G. 
Janssens, ‘Pacification générale ou réconciliation particulière? Problèmes de guerre et de paix au début du 
gouvernement d’Alexandre Farnèse (1578-1579)’ Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome / 
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 63 (1993) 250-278. 
985 L.-P. Gachard, Actes des États-Généraux 1576-1580  (Brussel 1861-1866) II, 454-460. 
986 Van Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt, 73,97,256. 
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Auditorium van de Dom (de latere Utrechtse Academiezaal) op 23 januari 1579. De eerste 

ondertekenaars zijn Gelderland (zonder het kwartier Zutphen dat pas in januari 1580 zal 

tekenen), Holland, Zeeland, Utrecht en de Groningse Ommelanden. De verdeeldheid in de 

Staten van Vlaanderen en die van Brabant is in deze periode zodanig dat aansluiting van die 

gewesten illusoir is. Dus beslissen de Vlaamse en Brabantse steden individueel, evenals 

aanvankelijk in Friesland gebeurt, of en bij welke Unie zij zich aansluiten. Op 4 april 1579 

tekent Gent het Unieverdrag, daarna enkele Friese steden en in het Zuiden Venlo, Ieper 

(Yperen), en Breda. In mei verschijnt Farnese’s krijgsmacht voor Maastricht. Op 29 juni wordt 

de stad bij verrassing genomen. Om de schrik er in te brengen is een kwart van de 

stadsbevolking uitgemoord, 10.000 mensen.987 Een bloedbad dat de tijden van Alva in 

herinnering brengt.988 De Reformatie krijgt er een klap die zij niet meer te boven zal komen. 

‘s-Hertogenbosch ziet af van haar voornemen tot aansluiting bij de Unie van Utrecht, en 

verklaart zich voor de ‘katholieke’ Unie van Atrecht. Een tweedeling van de Nederlanden lijkt 

onvermijdelijk.989 Maar Antwerpen houdt zich op de vlakte.  

 

De prins van Oranje had sinds 18 september 1577 en ook nog enkele maanden van 1579 

uitbundig hof gehouden te Antwerpen, met zijn nieuwe echtgenote de voormalige non 

Charlotte de Bourbon en hun dochtertjes. Bij het doopmaal van de kleine Catharina Belgica 

van Nassau op 26 september 1578, was de Middelburgse pensionaris Laurens (Laurent) 

Mock als eregast gezeten aan het hoofd van een tafel met alle Antwerpse kolonels en 

kapiteins, samen met Marnix van St. Aldegonde.990 Wellicht een indicatie voor het belang 

dat Oranje in die periode hechtte aan zijn verstandhouding met Zeeland. Oranje houdt dan 

hof in het nog door de hertog van Alva gebouwde Kasteel, waarvan de burgers intussen de 

slotgracht hebben gedempt zodat er geen dreiging meer van uitgaat. Medio maart 1579 

heeft Oranje er een Zeeuwse afvaardiging ontvangen, die naar Antwerpen is gereisd om de 

prins te vragen zich uit te spreken vóór de Unie van Utrecht. De delegatieleider is de al eerder 

in Antwerpen gesignaleerde Middelburgse pensionaris Laurens Mock. Deze is een 

vertrouwde vriend gebleven van Philibert van Serooskerke, ondanks hun verschil in geloof 

en politiek. Nog in het afgelopen najaar hadden zij een zakelijke correspondentie gevoerd: 

bij executoriale veiling van de bezittingen van Nicolaes van Valckenstein op 11 september 

1578 had Laurent Mock met volmacht en op naam van Philibert de ‘wederhelft’ gekocht van 

slot Popkensburg en de toebehorende heerlijkheid bij Sint-Laurens. Philibert werd door deze 

aankoop in staat gesteld geheel Popkensburg te kunnen nalaten aan zijn oudste overlevende 

zoon Hiëronymus (Jeronimus III).991 Er is geen indicatie dat Mock in Antwerpen contact 

 
987 Ibid., 47. Overigens wordt het dodental meestal lager geschat in de moderne literatuur. 
988 Brugmans, Kernkamp, 202. 
989 Op 27 juli 1579 zal Antwerpen zich aansluiten. In 1580 zullen Brugge, Lier, Overijssel, Drenthe, en Friesland 
het Unieverdrag ondertekenen. De stad Groningen kan pas veertien jaar later besluiten, waardoor Stad en 
Ommelanden van Groningen pas in 1594 samen de zevende Provincië in de Unie worden. De in de 
geschiedschrijving algemeen gebruikelijke benaming ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ (vanaf 
1588) is derhalve anachronistisch wanneer zij het tijdvak betreft tot 1594.  
990 M.- A. Delen, 259.  
991 UA,76,2.3.05.2.846, Stukken betreffende de afwikkeling der nalatenschap van Philibert van Serooskerke [..] 
1579-1616.; A.A.J. van der Aa e.a., Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden D9 D, 248; C.P.E. Robidé van 
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gezocht heeft met Philibert van Serooskerke, maar uitgesloten is dat niet. Het bezoek van de 

Zeeuwse delegatie heeft een belangrijk politiek doel. Zeeland is wel een van de eerste 

ondertekenaars van de Unie van Utrecht in januari 1579, maar de Middelburgse 

stadsbestuurders waren nog niet zeker van hun zaak. Daarom willen zij gedekt zijn door het 

consent van de stadhouder. Het lukt de Zeeuwen echter niet de prins te overtuigen tijdens 

hun verblijf in Antwerpen. Oranje houdt nog vast aan zijn utopisch ideaal: de Nederlanden 

één tegen de Spaanse repressie.992 Hoewel Willem van Oranje en Philibert van Serooskerke 

elkaar in Antwerpen nauwelijks kunnen ontwijken, is onwaarschijnlijk dat de prins de 

voormalige Zeeuwse burggraaf geraadpleegd heeft inzake de Unie van Utrecht. Wat het 

advies van Philibert geweest zou zijn, laat zich immers raden. Hij had actief meegewerkt aan 

de Pacificatie van Gent, in essentie een vredesverdrag tussen enerzijds twee opstandige 

provincies plus de prins en anderzijds een meerderheid van de loyale provincies, onder 

auspiciën van de Staten-Generaal. Men kan vóór de Pacificatie zijn en tegen een breuk met 

het regime, zoals bijvoorbeeld Artesië en Henegouwen zich verklaren bij de Unie van Atrecht. 

Of neutraal, zoals de intern verdeelde provinciën Brabant en Vlaanderen.993 De Unie van 

Utrecht daarentegen is – in retrospectief gezien – niet alleen een schema van een nadere 

staatkundige unie, maar ook een defensief verbond waarmee het verzet tegen de koning 

bestendigd werd.994  

 

Anders dan vaak gesteld, betekent het ontstaan van de twee Unies níet de definitieve 

scheiding van Noord en Zuid. Er zijn nog diverse pogingen ondernomen de breuk te helen.995 

Meteen al in mei 1579, toen de Unie van Utrecht nog lang niet voltooid was, namen de meest 

betrokken partijen deel aan de Keulse Vredehandel, een door keizer Rudolf II bijeengeroepen 

conferentie die tot in november van dat jaar zal duren.996 De keizer was verontrust door de 

aanhoudende acties van Willem van Oranje – des H.R.Rijksgraaf van Nassau – die de lutherse 

Duitse vorsten en de calvinistische Paltsgraaf probeerde te betrekken bij de Opstand in de 

Nederlanden.997 Tevens trachtte Oranje de Franse koning definitief aan zijn kant te krijgen. 

Koningin Elisabeth van Engeland had Oranje al militaire steun geboden.998 Ter afwending van 

 
der Aa, ‘Het Kasteel Popkensburg’ in: Idem, Oud-Nederland in de, uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen 
en Kastelen [..], 2 (Nijmegen 1841) 3.  
992 Oranje zal de Unie-akte onderschrijven op 3 mei 1579. Hij heeft lang geaarzeld, in de hoop dat ook de 
Zuidelijke gewesten bij het verzet betrokken zouden blijven, quod non. Tevens had Oranje bezwaar tegen de 
beperkende bepaling betreffende godsdienst. 
993 Brabant en Vlaanderen zullen in 1581 het Placcaert van Verlaetinge ondertekenen en er hun zegel aan 
hechten. 
994 Als defensief verbond heeft de Unie van Utrecht in de beginjaren slecht gefunctioneerd. De Uniegenoten 
in het Zuiden (Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper, Lier en het Vrije) werden in de steek gelaten. Deze tekortkoming 
wordt gesublimeerd met verwijzing naar het tijdelijk wegvallen van de Engelse en Franse steun. 
995 Zie ook Bijlage 3 (21) ’Pogingen tot heling van de breuk tussen Noord en Zuid’. 
996 V. Soen, Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand 
(1564-1581)  (Amsterdam 2012). 
997 Brugmans, Kernkamp, 199: ‘Aan het hoofd der door Elisabeth beloofde troepen kwam de jonge Johan 
Casimir van de Paltz, wiens militaire en politieke bekwaamheden verre achterstonden bij zijn eerzucht en zijn 
ijverig Calvinisme.’  
998 De slag bij Gembloers 31 januari 1578 werd door de Staatsen verloren, als gevolg van te late aankomst van 
de Engelse troepen. De slag bij Rijmenam daarentegen, 1 augustus 1578, werd gewonnen door het Staatse 
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een grote Europese oorlog slaan keizer en paus nu de handen ineen.999 Paus Gregorius XIII is 

in de wereldgeschiedenis algemeen bekend als de man van de nieuwe tijdrekening.1000 

Minder bekend is dat hij in 1572 op de Heilige Stoel geholpen werd door kardinaal Granvelle, 

op instigatie van Filips II. Deze paus speelde een belangrijke rol bij de Contrareformatie in de 

Nederlanden, na in Spanje de Inquisitie gereorganiseerd te hebben. Hij stuurt de Genuees 

Giambattista Castagna naar de Keulse Vredehandel, titulair aartsbisschop en tot voor kort 

pauselijk nuntius in Spanje (later paus Urbanus VII). Filips II laat zich te Keulen 

vertegenwoordigen door de Siciliaan Carlo d'Aragona Tagliavia, recentelijk verheven tot 

hertog van Terranova, de voormalige regent van Sicilië (later zal hij onderkoning worden van 

Catalonië). Farnese vaardigt de Utrechtse domproost Johannes Fonck af, die verbannen is 

door stadhouder Jan van Nassau en dus nog een appeltje te schillen heeft met de Nassauers. 

Matthias van Oostenrijk is door zijn grote broer keizer Rudolf van deelname weerhouden. 

De Staten-Generaal worden vertegenwoordigd door de hertog van Aerschot.1001 Zelf stuurt 

de keizer een grote delegatie onder leiding van de prins-bisschop van Würzburg, Julius Echter 

von Mispelbrunn, hertog van Franken. De prins-bisschop laat op zijn beurt de 

vertegenwoordiging grotendeels over aan een raadsheer, de Friese jurist Agge (Aggæus) van 

Albada. Deze protestant, volgeling van de dissidente theoloog Caspar von Schwenckfeld, zal 

diverse vergaderingen voorzitten en notuleren.1002 Bovendien werpt Van Albada zich op als 

woordvoerder van de Staatse afvaardiging wanneer die het oneens is met de onstuimige 

Arent van Dorp, gedelegeerde van de prins van Oranje. De prins heeft bemiddeld bij de 

totstandkoming van het vredesoverleg, maar wordt zowel door Aerschot als door Terranova, 

Castagna en Fonck beschouwd als spelbreker wanneer hij op 3 mei 1579 de Unie van Utrecht 

ondertekent. Een maand later tekent Rennenberg het Unieverdrag, als ’Staats’ stadhouder 

van Groningen, Friesland en Drenthe, om het ‘met lijff, goet ende bloet’ te ondersteunen.1003 

Een tweede stoot onder de gordel van de Keulse Vredehandel.1004 Aan de Antwerpse radicale 

calvinisten gaan de goedbedoelde vredespogingen geheel voorbij. 

 
leger met behulp van 3600 Franse en 2400 Engelse cavaleristen alsmede 10.000 man Engelse, Schotse en 
Franse infanterie. Bij elkaar 16.000 buitenlanders op een totale sterkte van 19.000. Het eigenlijke Oranje-
contingent bestond deels uit Hoogduitsers. Don Juan’s leger telt (naast Waalse regimenten) Spaanse en 
Italiaanse troepen, maar ook Tirolers en Albanezen. ‘België’ niet voor de laatste keer inter-Europees slagveld. 
999 Rudolf II is volgens 19e-eeuwse Duitse historici ‘de slechtste keizer ooit’, maar zij konden niet weten wat 
de 20e eeuw zou brengen. 
1000 O.J. de Jong, ‘Religieuze inspiratie rond eeuw en millennium’ in: Haarlemse voordrachten, LVI, 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem 1996); Van Riemsdijk, o.c., 85,186. 
1001 Filips III van Croÿ hertog van Aerschot prins van Chimay graaf van Porcien en Beaumont markies van 
Renty. Staatsraad, stadhouder van Vlaanderen en belangrijkste initiator van het Eeuwig Edict, ook genoemd 
‘Vrede van Aerschot’. Rivaal van Willem van Oranje en anti-calvinist. Na Atrecht (jan.1579) verzoend met Filips 
II bij de Keulse Vredehandel (mei 1579). 
1002 De Sileziër Schwenckfeld (1490-1561) was een van de eerste discipelen van Luther, maar maakt zich van 
hem los. Schwenckfeld ontkent de goddelijke inspiratie in de Evangeliën, want ziet deze als goedbedoeld 
mensenwerk. Streeft naar harmonisatie van de roomse, lutherse en calvinistische leer. 
1003 V. Soen, ‘De verzoening van Rennenberg (1579-1581): Adellijke beweegredenen tijdens de Opstand 
anders bekeken’ Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009) 318-333. Aldaar 321 en n.17, met verw. Tractaet und 
underhandlinge tuschen [..] Georgen van Lalaing tho Rennenberg [..] und die abten [..] hovelingen und 
eigenarffden, die Gedeputeerden der Staten der Friescher Umlanden [..] (11 juni 1579). 
1004 In de Spaanse historiografie ligt de schuld van het mislukken van de keizerlijke vredespoging bij Oranje. 
Volgens de ‘vaderlandse’ geschiedschrijving – die er weinig aandacht aan besteedt –  is de Keulse Vredehandel 
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XVII 

ONVOLTOOID LEVEN 

 

 

Verdwijningen 

Intussen gebeuren er rare dingen in Antwerpen. Plotselinge verdwijningen zijn aan de orde 

van de dag. Desapariciones, op z’n Spaans. Er drijft wel eens een lijk in het kabbelende water 

langs de kaai, wordt verteld. De onverklaarbare mort subite van Maximilien de Hénin graaf 

van Bossu, de held van Rijmenam, schokt de gegoede burgerij van de Scheldestad. De 

plotseling overledene is een man met een verleden. Hij was admiraal der Nederlanden 

geweest voor de Spaanse koning (1567-1573) en stadhouder van Zeeland, Holland en 

Utrecht, lang geleden, als opvolger van de gevluchte Willem van Oranje. Ooit de wrede 

veroveraar van Rotterdam en Dordrecht als commandant in het regeringsleger onder bevel 

van don Fadrique. Medeplichtig aan het uitmoorden van weerloze burgers in de vestingstad 

Naarden. Had hij niet geprobeerd ‘Den Briel’ te heroveren, nota bene ons schoolvoorbeeld 

van het succes van de Opstand? Om een wit voetje te halen bij de hertog van Alva. Na zijn 

gevangenneming door de Watergeuzen op de Zuiderzee (1573) was Bossu de koning 

ontrouw geworden. Maar dat kon Filips II niet weten, toen hij toestemming gaf Marnix van 

Sint-Aldegonde te ontslaan uit Spaanse gijzeling in ruil voor vrijlating van Bossu. Een kat in 

de zak gekocht, of beter gezegd een lege zak, tot grote vrolijkheid bij de Geuzen. Bossu was 

tijdens zijn opsluiting in Hoorn ingegaan op de mooie woorden van Willem de Zwijger. Die er 

na het onverwachte sterfgeval in december 1578, weer het zwijgen toe doet.1005 Philiberts 

zwager Joos (Jodocus) van de Werve, baljuw van Voorne, had aan Spaanse zijde onder Bossu 

deelgenomen aan de verloren zeeslag voor Hoorn, 11 oktober 1573, samen met andere Zuid-

Hollandse en Zeeuwse edelen. Van de Werve heeft, anders dan zijn opeenvolgende 

superieuren (als stadhouders van Holland) Oranje en Bossu, de koning van Hispanje altijd 

geëerd. De Geuzen hebben Van de Werve samen met Bossu gevangen gezet in Hoorn. Bossu 

liep over en sloot vriendschap met Oranje, maar Van de Werve weigerde zich te laten 

 
mislukt doordat ‘al spoedig bleek, dat van overeenstemming geen sprake kon zijn, zoolang de Koning van geen 
godsdienstvrijheid wilde horen’, Brugmans, Kernkamp, 202. Belgische historici schrijven de mislukking toe aan 
Filips II, die maar niet wil luisteren naar de hem weer loyaal geworden grands seigneurs. [Opmerkelijk is dat er 
geen Spanjaarden zijn bij de belangrijkste gedelegeerden en dat Farnese zich laat vertegenwoordiger door een 
Utrechter.] Mörke, 231 wijst op het contraproductieve effect van Keulen. De mislukking van de conferentie 
verhoogde de confrontatiedruk in de Nederlanden. De Spaanse krijgsmacht kreeg de vrije hand voor de strijd 
tegen Oranje en de S.G. 
1005 In Spaanse schoolboeken wordt gesuggereerd dat Willem van Oranje de hand heeft gehad in de 
(vermeende) moord op Bossu. Ook de dood van Juan de Austria werd Oranje in de schoenen geschoven; 
ongeveer in dezelfde stijl als in Nederland gedacht werd over de moord door Filips II op zijn zoon Don Carlos, 
de infante die was gevangen gezet omdat hij de aanstelling van Alva als landvoogd had gefrustreerd.  
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ompraten. Na vijf jaar gevangenschap was hij in het voorjaar van 1578 gestorven aan zijn 

ontberingen. 1006 

 

Bossu stond in Antwerpen negatief bekend als de verliezer van Gembloers, maar werd later 

een gevierd man als de overwinnaar van Rijmenam, voor de Staatsen in augustus 1578. Toch 

werd Bossu, blijkbaar genezen van het Stockholm-syndroom, ervan verdacht weer 

toenadering tot de koning te zoeken. Hij deed dat kennelijk in navolging van twee andere 

overwonnen helden van Gembloers, de gebroeders Emmanuel-Philibert en Philippe de 

Lalaing. Zij hadden zich in een geheime overeenkomst verbonden met Filips II, evenals – naar 

later zal blijken – hun neef Georges de Lalaing graaf van Rennenberg stadhouder van 

Groningen, Friesland en Drenthe, die 1578 de steden Deventer en Kampen nog veroverd had 

op de Spanjaarden. Zijn handtekening prijkt nota bene onder de bul van de Unie van Utrecht. 

Alleen Christine de Lalaing, de heldin van Doornik, bleef de Opstand trouw.1007 Het 

landsbelang vergt in de ogen van de haute noblesse afwegingen die bij de stadsbevolking 

overkomen als opportunisme waardoor haar veiligheid inboet aan bescherming. Bij de 

Antwerpse volksklasse leeft dus de gedachte dat er maar eens afgerekend moest worden 

met de aristocraten, die draaiers, de allemaal potentiële verraders.1008 Maar niet alleen 

tegen de hogere edelen, ook tegen de rooms-katholieken in het algemeen groeit de weerzin. 

De stadsregering van Antwerpen was nog niet geheel in handen gekomen van calvinisten, 

maar deze hadden wel aan invloed gewonnen.1009 Medio 1578 waren er al 15 protestantse 

preekplaatsen.1010 Het is algemeen bekend dat Willem van Oranje, burggraaf van Antwerpen 

 
1006 Joos (Jodocus) van de Werve heer van Giessen-Ouwerkerk, baljuw van Voorne, beschreven in de 
Hollandse ridderschap 1552, zoon van Frans van de Werve en de Gelderse Machteld van Bronckhorst. Hij was 
de echtgenoot van Philiberts zuster Geertruid van Serooskerke. 
1007  Van Riemsdijk, o.c., 256.  
1008 De draai die de ‘malcontente’ Zuidelijke adel maakt, wordt in de historiografie vooral toegeschreven aan 
gewestelijk particularisme, angst voor een sociale ommekeer zoals die zich in Vlaanderen en enkele Noordelijke 
gewesten voordoet, afkeer van de radicale variant van het calvinisme in de steden, rivaliteit met Oranje en het 
verwijt dat deze te weinig opkomt voor de privileges van de adel. Daarbij ziet men vaak de pauselijke bul van 
juli 1578 over het hoofd, waarmee alle rooms-katholieken die de Opstand steunen, met excommunicatie 
worden bedreigd. Het Brusselse Tribunaal van Inquisitie had al op 16 februari 1568 alle ketters en 
opstandelingen in de Nederlanden collectief ter dood veroordeeld. De uitvoering van die straf werd 
opgedragen aan de wereldlijke overheid en – waar deze ontbreekt – aan het koninklijke Spaanse leger. De 
pauselijke uitspraak in 1578 gaat een stuk verder: Zij straft niet met de dood, maar bedreigt de zaligheid van 
de ziel in het eeuwig leven. Sommige hoge edelen verkeerden al in gewetensnood wegens vassale disloyaliteit 
aan hun landsheer, maar nu komt daar de uitsluiting uit de Kerk bij, met ontzegging van de eucharistie, de 
biecht, de absolutie en de sacramenten der stervenden. Hun onsterfelijke zielen zullen branden in de hel. Dit 
vooruitzicht is de meesten te veel geworden, kan men beredeneren. Zie echter voor een recente analyse van 
Rennenbergs motieven bij zijn overstap, in samenhang met familiebelangen: V. Soen, Vredehandel, 11-25 en 
129, 135ev ‘De verzoening van de Lalaings’. 
1009 G. Marnef, o.c., 81. De overhaaste vernieuwing van het stadsbestuur door vertegenwoordigers van de 
Staten-Generaal [in 1577] luidde het begin in van een nieuwe orde. Dit wil niet zeggen dat de stadsregering 
[meteen] gedomineerd zou worden door overtuigde calvinisten. Deze ontwikkeling had een geleidelijk verloop. 
Op 30 november 1579  culmineert dit in een ‘calvinistische republiek’. 
1010 In 1581 zal de mis afgeschaft worden in de openbare Antwerpse kerken. De ‘restauratie’ van de rooms-
katholieke eredienst en re-katholisering begint meteen na de val van Antwerpen in 1585. 
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en de meest standvastige leider van de Opstand, openlijk ‘calvinist’ is geworden.1011 In 

principe is de prins dus een medestander van zijn Antwerpse geloofsgenoten. Even openlijk 

bood Oranje echter tegenwicht aan hun radicalisering, opdat andersdenkenden zich toch 

veilig mochten voelen in de stad. Vanaf februari 1578 waren in Vlaanderen de meeste steden 

onder de invloed van Gent gekomen, welke stad daartoe haar burgerwacht en op de been 

gebrachte troepen had ingezet.1012 Ook in Brugge waren troepen uit Gent binnengevallen 

om gewapenderhand een calvinistisch bewind te vestigen, maar in Antwerpen was het 

anders gegaan. Aanvankelijk had de stad niet de lijn van de prins van Oranje gevolgd, want 

na de Pacificatie van Gent vreesde de vroedschap Spaanse represailles vanuit het ‘Spaanse’ 

kasteel in de citadel; de schrik van de Spaanse Furie zat er nog goed in.  

 

Nadat in augustus 1577 de troepen van de rebellerende Staten-Generaal de Spanjaarden uit 

het kasteel verjaagd hadden, eiste de centrale regering onder Matthias van Oostenrijk in 

april 1578 dat Antwerpen de jezuïeten en enkele kloosterorden de stad zouden uitzetten. 

Dit beleid komt vooral voort uit de vrees dat de geestelijken als het er op aan komt zullen 

heulen met de Spaanse vijand. De voorrechten en vrijheden van de rooms-katholieke 

geestelijkheid werden beknot en een aantal geestelijken werd verbannen.1013  Landvoogd 

Matthias had eind augustus 1578 samen met Oranje de ‘Religionsvrede’1014 afgekondigd 

voor de stad Antwerpen, een poging die nergens anders gelukt is. Als minimaal honderd 

burgers er om vroegen, zou de vrede dwingend worden opgelegd. In de stad Antwerpen 

werd zo’n petitie ruim overtekend door de vrijheid- en vredelievende burgerij. De rooms-

katholieke zowel als de calvinistische en lutherse religies zouden dus van overheidswege 

beschermd worden. Vanaf 6 oktober werden sommige kerken gedeeld gebruikt voor de 

verschillende erediensten.1015 Wellicht is de in Antwerpen gerealiseerde religievrede, uniek 

in de Nederlanden, een reden voor Philibert van Serooskerke geweest zich aldaar permanent 

te vestigen nadat zijn vasthouden aan de rooms-katholieke religie hem het functioneren in 

Zeeland en Bergen op Zoom onmogelijk had gemaakt.1016 Gelovigen van alle gezindten 

mochten te Antwerpen vrijelijk hun godsdienstoefeningen houden, onder uitdrukkelijk 

vastgelegde voorwaarden, en anders niet.1017 Helaas was het reeds in mei van het volgende 

jaar gedaan met deze schijnbaar vredige toestand. Een processie naar de Onze-Lieve-Vrouwe 

kathedraal van Antwerpen op 28 mei 1579, hoewel al beperkt tot een rondje om de kerk, 

werd door calvinisten als een provocatie gezien en verstoord. Dit liep uit op een vechtpartij, 

 
1011 Oranje wordt gereformeerd in 1573, al laat hij zich in de hofkapel te Breda nog wel eens de mis lezen. Zie 
voor zijn jarenlange worsteling met het calvinisme: H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 
1559-1568: Een thematische biografie (Heerenveen 1997) 160-177, 189-204, 242-246, 259-262, 271-276. 
1012 G. Marnef, ‘From prosecuted minority to dominance: the changing face of the Calvinist Churches in the 
cities of Flanders and Brabant (1577-1585)’ in: H.J. Seldenhuis, J.M.J. Lange van Ravenswaay, eds., Reformed 
Majorities in Early Modern Europe (Göttingen 2015) 229.  
1013 Ibid., 232. 
1014 Een mooi germanisme van de twee machthebbers, beide ‘van Duytschen bloet’.  
1015 Marnef, o.c., 229. 
1016 V. Soen, commentaar op vroeg manuscript onderhavige dissertatie (2017).  
1017 Bor, P.C., Oorsprongk, Begin ende Vervolgh der Nederlandtscher Oorlogen [..] (Leiden 1621) (Amsterdam 
1679-1684) I, 974-975. 
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waaraan de burgerwacht een einde maakte. Tevens betekende dit het einde van de 

Religionsvrede. Op 12 juni 1579 werd deze alsnog vernieuwd, maar onder voorwaarden die 

de positie van de rooms-katholieken aanzienlijk ongunstiger maakten.1018 Oranje had in het 

voorjaar van 1579 de rooms-katholieke geestelijkheid en een aantal Antwerpse notabelen in 

bescherming genomen, die anders omgebracht zouden zijn. Ze werden beticht van het 

voorbereiden ‘eener roomsche revolutie’ en andere ultramontane complotten. Hij heeft 

welgeteld 180 mannen en vrouwen kunnen redden. De Zwijger zou intussen weer weg zijn, 

wordt in de zomer verteld.1019  Als dat waar is, lopen de geestelijken en notabelen opnieuw 

gevaar. Lang niet alle verdachte ‘papisten’ zullen de dans des doods ontspringen, valt te 

verwachten. 

 

 

Naderend einde  

Is Antwerpen dusdanig onveilig geworden dat Philibert moet vrezen voor zijn leven? De 

gevaren die hem omringen zijn reëel. Philibert treft maatregelen. Zijn Zeeuwse goederen zijn 

inmiddels geblokkeerd. Onteigening dreigt, maar hij heeft nog land onder Steenbergen in 

het noord-westen van Brabant. Over zijn Steenbergse bezittingen kan Philibert vrijelijk 

beschikken, al is de stad op 14 augustus 1577 Staats geworden.1020 Hij verkoopt deze 

landerijen met alle rechten en verplichtingen, inclusief pachthoeven, aan zijn zwager Jacop 

Sandelijn heer van Heerenthout, de tweelingbroer van zijn echtgenote Catharina.1021 De akte 

van overdracht is gedateerd Antwerpen 7 mei 1579. Deze datering, de familiebetrekking tot 

de koper en de nogal ondoorzichtige kwijting van betaling, doen vermoeden dat de verkoop 

als het ware een Paulineuze handeling is om confiscatie of ander ellende vóór te zijn. 

Philiberts op één na oudste broer Jan van Serooskerke heer van Poortvliet heeft hem op 8 

 
1018 Zie voor een uitgebreider beschrijving van de Antwerpse religievrede in de context van algemene politieke 
ontwikkelingen in de Nederlanden in de jaren 1578-1579 en de snelle veranderingen op religieus gebied, alsook  
het verloop van de (mislukkende) religievredes in andere steden: Marnef, o.c., 82-92.   
1019 De datering van het vertrek van Willem van Oranje uit Antwerpen is omstreden. Meestal wordt 
aangehouden: kort na Maria Hemelvaart 15 augustus 1579, slag bij Baesrode in Vlaanderen. In Antwerpen 
heerst dan een anti-Oranje stemming. Zijn rol is er uitgespeeld, al zal hij weer terugkeren. M.-A. Delen, 81: 
definitief vertrek eind december 1583. 
1020 De vesting Steenbergen werd in augustus 1577 ingenomen door Oranjetroepen. In vereniging met 
legereenheden uit Bergen op Zoom onder bevel van Champagney verjoeg Hohenlohe het regeringsgarnizoen, 
bestaande uit vier Duitse vendels. Het stadsbestuur werd afgezet en de mis verboden. In 1583 zal Steenbergen 
heroverd worden door Farnese. 
1021 Sinds 1563 had Philibert al belangen in het Steenbergse, samen met zijn schoonvader en zwager. De 
beroemde waterbouwkundige Andries Vierlingh meldt in zijn ‘Tractaet van Dyckagie’ (Steenbergen tussen 1562 
en 1579; transcript 1920) 83, dat “Dirick van der Werve ende Hieronimus Sandelijn heer tot Heerenthout, 
ridderen, joncheer Philibert van Serooskercke rentmeester van Bewesterschelt ende señor Jehan Dairanda 
residerende tot Antverpen ende heuren erve ende naercommelinghen” in 1565 octrooi verkregen van de prins 
van Oranje voor bedijkingen bij Steenbergen, ieder voor een kwart. [Steenbergen was in 1485 bij akte van 
verdeling tussen Jan IV van Nassau heer van Breda en Jan II van Glymes heer van Bergen toebedeeld aan het 
huis Nassau.]; UA,76,1.2.04.671.Goederen en rechten niet behorend tot het huis Zuilen., Noord-Brabant, Acte 
van overeenkomst tussen Philibert van Serooskerke en zijn zwager Jacob Sandelijn inzake de betaling en 
overdracht van land onder Steenbergen [..] 1579 mei 7. De koper Johan Jacob Sandelijn (Jacques Sandelin, geb. 
1545) is vermoedelijk calvinist. Zijn nakomelingen wijken uit naar de Republiek.  
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mei een eigenhandige strikt vertrouwelijke brief geschreven, verzonden uit Delft.1022 Jan 

heeft een mandaat nodig van Philibert teneinde schikkingen te aanvaarden en nader te 

noemen verkooptransacties te doen. Zijn plannen betreffen ook Moermont op Schouwen. 

Halverwege gaat Jan over van het Frans naar het Latijn, maar zijn brief bevat ook 

Nederlandse woorden in Zeeuws dialect zoals ‘ambocht’ (heerlijkheid). Een mooie 

contaminatie is ‘belle-moer’, schoonmoeder. Het is kennelijk niet de bedoeling dat 

onbevoegden alles kunnen snappen wat Jan mededeelt en vraagt. Elke zin zit vol afkortingen 

en broederlijk jargon. Hieronder een interpreterend uittreksel van de inhoud, voorzover die 

begrijpelijk kon worden gemaakt in transcript en vertaling. Tussen [ ] enige verduidelijking. 

Na het uittreksel volgt commentaar. De brief begint met ‘Mon f’, afkorting van ‘Mon frère’: 

 

‘Cornille Coëme zal je deze brief ter hand stellen. Ik verblijf in Delft, het is daar veilig, 

maar ik verkeer in financiële moeilijkheden als gevolg van de troebelen. Mede 

namens onze zusters vraag ik je iemand te machtigen om te kunnen beschikken 

terzake van de ambochts[heerlijkheden] die onze goede vader ons heeft nagelaten 

bij zijn laatste wil en testament. Wij danken je voor alle zorg die jij eraan hebt 

besteed, maar eindelijk moet rechtens aan mij worden overgedragen hetgeen mij 

toekomt. Ik kan onmogelijk weg, mijn vrouw moet eerstdaags bevallen, en ook nog 

ligt mijn belle-moer, die bij ons ingetrokken is, op sterven, waarover ik verdrietig ben, 

hoewel het mijn vrouw goed gaat. Moge mijn zus Van de Werve, die hier zal bakeren, 

daar gelukkig van worden. Ook de ‘bonnes sœurs’ [nonnen] van Momgaerd zijn hier 

bij ons. Ze zijn in onderhandeling getreden met de heer van Sommelsdijk. Mij heeft 

hij eveneens benaderd, over onze landerijen, zoals onze zwager Van Wijngaerden je 

zal kunnen zeggen. Mijn vraag is: Is het mogelijk hem contant geld aan te bieden als 

voorschot? Ons zou dat hier zeer slecht schikken. Wij zouden gelden moeten vrij te 

maken. Wil je mij alvast honderd gulden betalen als mijn aandeel in de revenuen die 

nog open staan. Wat ik echt ergerlijk vind, ik heb zelfs de juwelen van mijn vrouw 

moeten aangeven en andere spullen van haar, het blijft een schande dat ze die 

inpikken.’ 

 

De passages in het Latijn bevatten o.m. het voorstel Westkerke te verkopen. Jan heeft er zijn 

domicilie niet meer, als gevolg van de roerige tijden, en evenmin in het oppidum [de 

vestingstad] waarmee hij wel Zierikzee zal bedoelen. Daar is dus ook het een en ander te 

verkopen uit vaders nalatenschap. Daarnaast zou Philiberts heerlijkheid Moermont verkocht 

kunnen worden. Dan is er nog nieuw door God geschapen land, als aanwas van patrimoniale 

goederen. Daarmee moet Gods wil geschieden en niets anders, dus ieder behoort het zijne 

te krijgen. Er zou landbouw op ondernomen kunnen worden. Jan verlangt een antwoord van 

Philibert op deze vragen. Dan weer in het Frans, na een serie ingewikkelde berekeningen in 

Vlaamse ponden en Hollandse guldens o.m. betreffende de voorstellen van de heer van 

Sommelsdijk:  

 
1022 UA,76,851 (1e). 
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‘Dat zijn dan de twee biedingen. Als wij er op ingaan, kunnen wij mogelijk ontsnappen 

aan de nadelige gevolgen van de troebelen. Onder bepaalde voorwaarden zou toch 

nog verdiend kunnen worden aan bedijkingen en andere projecten. Ik zal een 

hypotheek vestigen op de heerlijkheid Bergambacht, maar vraag je dringend om de 

nodige machtigingen en tegemoetkomingen, want ik wil niet overal voor opdraaien. 

Verder al mijn goede wensen en mij aanbevelend aan je goede mensen [gezin enz.], 

Delft 8 mei 1579, aanbevelend, je man [dienstman, vazal] en f [broer]  

Jehan de Serosk.’ 

 

Wie Cornille Coëme is, kon niet worden achterhaald; de naam en voornaam komen 

algemeen voor in Vlaanderen. Kennelijk een vertrouwenspersoon, misschien ook candidaat 

voor de machtiging waar Jan om vraagt. Evenmin zijn de nonnen te identificeren, noch een 

klooster Momgaerd (Mon Garde?), aannemende dat dit de aanduiding van hun herkomst is. 

Er zijn in die tijd alleen al op Schouwen tientallen kloosters, in heel Zeeland een paar 

honderd. Zus van de Werve is Gertrude van Serooskerke, sinds 1578 weduwe van de in 

gevangenschap te Hoorn gecrepeerde Joos van de Werve, ex-baljuw van Voorne. 

Sommelsdijk is een Zeeuwse enclave op het Hollandse eiland van Flakkee, oudtijds zo 

ontstaan door veranderingen in de stromingen van Grevelingen en Haringvliet. Formeel is 

Karel van Bourgondië heer van Sommelsdijk, maar die is al jarenlang defungerend en 

permanent absent. De dienst wordt er uitgemaakt door de heer van het aangrenzende 

ambacht Middelharnis, namelijk … Arent van Dorp. Deze heeft onder meer de korenmolen 

van Sommelsdijk in huur, en exploiteert het buitengebied door turfwinning.1023 Van Dorp is 

een man met een verleden, berucht als opkoper voor eigen rekening uit de door hem als 

curator beheerde insolvente boedel van wijlen Maximiliaan II van Bourgondië. Ook andere 

dubieuze praktijken op financieel gebied worden hem aangewreven. Voor een schijntje heeft 

hij Zeeuwse en Zuid-Hollandse goederen van naar het Zuiden vluchtende edelen opgekocht. 

Ooit was hij gouverneur van Mechelen voor de Spaanse koning, maar hij had de stadskas 

meegenomen bij zijn verraderlijke vertrek en gouden voorwerpen verduisterd. Wat 

overbleef, had hij cadeau gedaan aan zijn Oranjevriend, om Duitse troepen aan te werven.’Il 

n’eut pas autre raison que celle qu’il était de ses intérêts à suivre.’1024 Nog geen maand 

geleden, in april 1579, is Van Dorp door Farnese vrijgelaten uit zijn donkere kerker te Namen, 

in ruil voor de uitlevering van kolonel Fugger aan Oranje. Blijkbaar is van Dorp weer op 

overnamepad. De heerlijkheid Bergambacht is door vererving in bezit van Louise van 

Wassenhoven, de echtgenote van Jan van Serooskerke heer van Poortvliet. Louise heeft ook 

een huis in Delft waarheen het echtpaar is gevlucht vanuit Tholen. De grote stad Delft is dan 

al jarenlang vast in handen van de Opstand. Louise’s grootmoeder is een Van Dorp, terwijl 

Louise’s zuster Barbara de weduwe is van Jan van Dorp, de oudste broer van Arent. Ons kent 

ons. Blijkbaar worden over en weer de familiebelangen gediend in dit mistige klimaat. De 

 
1023 NA, Archief Van Dorp, Aernt van Dorp D/C Zuid-Holland, 466-469, 667, en:. NA, Archief Heerlijkheid 
Sommelsdijk 1418-1696, Bloknr. 35289, 3.19.49. 
1024 Pot, 8, citaat zonder vermelding bron.  
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tentatief naar tegenwoordige waarde omgerekende bedragen van de voorgestelde 

transacties lopen in de miljoenen euro’s, maar er heerst in die tijd een gigantische inflatie. 

Afpersing van vermogende vluchtelingen is aan de orde van de dag. De wisselkoersen tussen 

Vlaamse, Brabantse, en Hollandse valuta veranderen om het uur. Goud daalt razendsnel in 

waarde, terwijl niemand snapt hoe dat kan.1025 Onroerend goed moet vastigheid geven. 

Immobilia is immers een onwrikbaar begrip in de variant van het Romeins recht die hier 

geldt, maar in Zeeland is niets vast. Van verdronken land hadden de Romeinen nooit 

gehoord.  

 

De brief uit Delft blijft onbeantwoord. Philibert heeft andere zorgen. Er is nog zoveel te doen 

en te regelen, maar het zal niet meer gaan. En dat terwijl de nieuwe landvoogd en 

begenadigde militair Alexander Farnese zijn opmars is begonnen! Op 29 juni heeft Farnese 

Maastricht ingenomen. Misschien gloort er hoop dat ooit ook Zeeland zal terugkeren in de 

macht van de koning, die dan het wettige gezag weer zal installeren… Toch vormen de 

radicale Antwerpse calvinisten niet het meest bedreigende levensgevaar voor de 41 jarige 

Philibert van Serooskerke. Zijn gezondheid speelt hem parten, want ‘met sieckten in zijn 

lichaem bevangen […] ende te bedde liggende overdenckende de broosheyd der 

menschelijcker nature’ maakt hij zijn testament.1026 Niets is zekerder dan de dood, dicteert 

hij de notarisklerk, maar niets is voor iemand zo onzeker als die van hemzelf. Zijn kinderen 

wijst hij aan als erfgenamen. Philibert volgt daarbij de regels van het erfrecht ab intestato, 

behalve dan dat hij de heerlijkheid Serooskerke op Walcheren legateert aan zijn oudste 

overgebleven zoon Hiëronymus. Zijn ‘seer beminde huysvrouwe Jonckvrouwe Catharina 

Zandelyn’, executeur testamentair, mag dit legaat verrekenen met de boedel voor 

tweehonderd gulden.1027 Philibert legateert haar het vruchtgebruik van zijn nalatenschap. Zij 

moet alle gemeenschappelijke ‘roerende have’ verkopen, behalve wat ze nodig heeft voor 

de huishouding. Wanneer de kinderen tot wasdom gekomen zijn, moet zij alles wat nog rest 

verdelen naar het haar goeddunkt. Ondanks de beslaglegging op zijn Zeeuwse 

ambachtsheerlijkheden en het verlies van zijn ambtsinkomen blijkt Philibert nog forse 

legaten te kunnen doen aan goede doelen. Ten laste van zijn tijdelijke goederen die God hem 

vanuit de hemel ‘gratioselijck’ op deze wereld heeft verleend, legateert hij honderd gulden 

aan de ‘Aelmoeseniers binnen Antwerpe’ en tweehonderd gulden aan de armen van 

Antwerpen, binnen een jaar te verdelen ‘ter discretie’ van Catharina. Ten behoeve van de 

kerkgangers in de zijbeuk van de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk [waar de armlastige parochianen 

hun plaats moeten weten?] doet hij een gift van tien stuivers elk.1028 Mocht Catharina 

hertrouwen, dan vervalt een specifiek deel van hun huwelijkse voorwaarden. Maar alles wat 

zij ten huwelijk met Philibert heeft aangebracht, mag zij medenemen ten tweede huwelijk, 

 
1025 De goudprijs schommelt en daalt dramatisch rond 1575, door overaanbod van Mexicaans roofgoud en 
relatief ‘goedkoop’ want met slavenarbeid gedolven goud uit andere delen van Zuid-Amerika. 
1026 UA,76,845. 
1027 Een relatief laag bedrag voor zo’n heerlijkheid. Misschien een bedoelde bevoordeling van de oudste zoon 
van de erflater. Tevens wellicht disagio gezien de sequestratie van Philiberts Walcherse bezittingen. 
1028 Tegenwoordige waarde naar ruwe schatting € 30 per persoon, S.E.& O. 
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plus een tiende, plus alles wat in de loop der jaren gekocht is ten laste van haar bruidschat. 

Bovendien ontvangt zij uiteraard de voorgeschreven ‘douwarye’ [weduwgift, legitieme 

portie]. Na betaling van de verschuldigde wettelijke en kerkelijke erfbelastingen, moet 

eenderde van de weduwgift echter gereserveerd worden om in haar onderhoud te voorzien 

‘haer leefdage lang en lancker noch’. Philibert treft tal van voorzieningen ten behoeve van 

zijn onmondige kinderen. Catharina wordt samen met haar broer jonker Jacop Zandelyn en 

met jonker Bruno van Wijngaerden benoemd tot ‘testamantelijcke membours’ (voogden) en 

borgen. Aan Bruno legateert Philibert als aandenken zijn donkere satijnen tabbart. Jacop erft 

Philiberts gouden ring, ter discretie van Catharina, die ‘oppermembouresse’ blijft. De 

kinderen worden onder bewind gesteld van hun moeder tot elk zijn of haar ouderdom van 

23, 25 of —  indien nodig! —  26 jaren bereikt zal hebben. Hij wil ‘zijn doode lichame der 

gewijder aerden verkiesen zijn sepulture bij zijn beminde vader in Bergen op Zoom, zoo 

bevele dat genoechelijk geschieden mach’.1029 Zou dat niet gaan, dan wil hij dat het bijgezet 

wordt in het graf van de grootouders van zijn vrouw ‘inde Capelle van den Werdighe Heylige 

Sacramente alhier t’Antwerpen […] sclecht (= eenvoudig) en recht sonder enighe wapenen 

ende uuytwendigen pomperyen’.1030 De akte wordt verleden voor notaris Johannes 

Cornelius te Antwerpen ten huize van mr. Seger Colbiger Mederijs in de Huidevetterstraat, 

met als getuigen Walter Engelszoon en mr. Jan van Ghestel.1031 Philibert van Serooskerke 

overlijdt op 7 juli 1579. Aangezien niet is gebleken dat zijn stoffelijk omhulsel is bijgezet in 

het graf van zijn vader te Bergen op Zoom, zal Philibert vermoedelijk begraven zijn in het graf 

van Catharina’s grootouders.1032 Drie weken later, op 29 juli 1579, ondertekent het 

stadsbestuur van Antwerpen de Unie van Utrecht en verklaart de Scheldestad zich daarmee 

voor de Opstand. 

 

 
1029 Vader Jeronimus van Serooskerke overleed 15 mei 1571 in het Hof van Bergen, het voormalige 
Markiezenhof te Bergen op Zoom (ARR 16.fol.29v. overl. Serooskerke.). Begraven te Ossendrecht, N.A. 95 
(2010) Ta-Tw, 109, vermoedelijk in de parochiekerk van Ossendrecht (afgebroken 19e eeuw) naast de 
Beyershoff, destijds familiebezit van de Serooskerke’s, of in een mogelijke huiskapel aldaar. Uit het testament 
van Philibert valt op te maken dat het stoffelijk overschot van zijn vader is herbegraven in Bergen op Zoom, 
tijdens Philiberts ambtsperiode als superintendent 1571-1575. Verondersteld wordt dat dit gedaan is in de Sint-
Gertrudis kerk, een waardiger te achten locatie, zodat het graf publiekelijk vereerd kon worden. Wellicht werd 
toen ook het gebeente van Philiberts moeder Eléonore Micault overgebracht naar de Sint-Gertrudis. Ter 
nagedachtenis van Jeronimus, diens echtgenote en hun ascendenten werd hier in de 17e eeuw een fraai en nog 
steeds ongeschonden grafmonument geplaatst door de familie. Zie K. Booij en W. van Ham, Grafmonumenten 
in de Grote- of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1993) 160, 165. 
1030 Deze bescheidenheid contrasteert met de luister van grafmonumenten van Philiberts voor- en nageslacht 
o.a. in Zeeland, Utrecht en te Bloemendaal, alsmede een recentelijk geschonden en verplaatst graf te 
Wassenaar van May Louisa Niagara van Tuyll van Serooskerken douairière van Brienen tot de Groote Lindt, 
N.A. 95 (2010) Ta-Tw, 425. 
1031 Precieze datum van de akte 1579 is niet vast te stellen, door ingewikkelde verwijzingen naar ‘de sevenste 
indictie spausdoms onser alderheylichste vader in gode ( = Gregorius XIII) en diens dan 77-jarige leeftijd. In de 
marge: ‘Den sevensten dagh Julij’, maar deze aantekening zal wel verwijzen naar de opening van het testament, 
respectievelijk de (bijna) algemeen in de literatuur vermelde sterfdag. De executie van Philiberts testament is 
gedaan in étappes, eerst 1579-1600, gecompliceerd door de geboorte in 1580 van zijn posthume zoon, en in 
1605 gekoppeld aan de afwikkeling der nalatenschap van Philiberts in 1604 voor Oostende gesneuvelde vierde 
zoon Reynout (Reynier, René). UA 76, 846, 847. 
1032 Zie hierna in XVIII Epiloog, ‘Naamloos graf’. 
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XVIII 

EPILOOG 

 

 

Catharina gaat dóór 

In de gegevens van de negen kinderen van Philibert en Catharina zijn weinig sporen te 

ontdekken van een rooms-katholieke opvoeding. Hun zoons Hiëronymus en Hendrick – de 

stamhouder, geboren in Lier op 21 mei 1574 – staan sinds 1603 in Zeeland te boek als 

onverdacht protestantse edellieden. Of Philibert in de nadagen van zijn betrekkelijk korte 

leven de rooms-katholieke godsdienst verruild heeft voor de – toen in Antwerpen 

prevalerende – gereformeerde religie, is onwaarschijnlijk. Zijn testament bevat uitvoerige 

referenties aan paus Gregorius XIII ‘ons allerheylichste vader’. De notaris noemt Philibert een 

‘vroom en edel heer’. Zijn weduwe is wél tot de reformatie overgegaan, of heeft als 

getrouwde vrouw misschien die stap al veel eerder genomen, zonder daaraan ruchtbaarheid 

te geven. Cherchez la femme is het advies dat vaak tot oplossing van raadselen leidt.1033 

 

Catharina van Serooskerke geb. Sandelijn bevalt in 1580 te Antwerpen van een posthuum 

kind van haar echtgenoot. Te zijner nagedachtenis krijgt de jongen bij de doop de naam 

Philibert. Het is niet precies bekend wanneer de weduwe met haar kinderschaar uit 

Antwerpen is vertrokken: vóór of na de capitulatie van de stad in 1585.1034 Zeker is dat zij in 

1583 betrokken is geweest bij de afwikkeling van Philiberts ambtelijke administratie toen 

een deel daarvan in Middelburg werd ‘afgehoord’, maar deze verantwoording kan ook 

schriftelijk gedaan zijn.1035 Vijf jaar later, 16 mei 1588, draagt Catharina een dik pakket zeer 

waardevolle documenten over aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. 

De kern hiervan bestaat uit een door haar opgemaakte inventaris van alle stukken inzake de 

‘rekening van het extraordinaris’ waarvan wijlen Jan Turck de administratie heeft gevoerd 

voor haar echtgenoot in de jaren 1570-1573. Deze dossiers betreffen onder meer de inning 

van de 10e en de 20e penning op de levering van roerende en onroerende goederen.1036 Het 

is denkbaar dat de overdracht een voorwaarde is geweest die de Gecommitteerde Raden 

gesteld hebben voor hun besluit tot volledige vrijgeving van de geblokkeerde 

familiegoederen die Philibert had nagelaten. Dit is echter niet aan te tonen. Daarom kan 

verondersteld worden dat Catharina het haar plicht geacht heeft de nagedachtenis van haar 

echtgenoot te eren door de best mogelijke bestemming te geven aan zijn nagelaten werk, in 

 
1033 Alexandre Dumas père, Les Mohicans de Paris II, (Parijs 1854) 16. 
1034 Voor een recente visie op de uittocht van Vlamingen, Brabanders en Walen en het ontstaan van de Waalse 
kerken in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zie Van Riemsdijk, o.c. (Delft 2015). 
1035 Op 12 januari 1583 wordt de rekening van Catharina Sandelin van Heerenthout wed. Philibert van 
Serooskerke afgehoord door Gecommitteerde Raden van Zeeland. ZA, 505 Rekenkamer van Zeeland, 4821b, 
Acquitten behorende bij bovenverm. rekening restanten administratie Philibert van Serooskerke  1564-1578. 
Beschrijving door J.P. van Visvliet, SACPRA, inv. nr. 56, p.46. 
1036 ZA, Rekenkamer van Zeeland, Gedeponeerde Archieven (‘Rekenkamer.II’), 1189-1825, Inv. 4.02.08. 
Archief van de rentmr.-gen. Philibert van Serooskerke, zijn weduwe en zijn ambtenaren, 1564c-1589, 75-86. 
(Oude nummering: Fonds Grafelijke Officieren 30A.). 
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het belang van Zeeland, en zonder rancune over hetgeen hem door de provincie is 

aangedaan. Fides doorstaat de verandering van geloof en van de op de staat betrekking 

hebbende loyaliteit. Op 24 september 1589 hertrouwt Catharina met de Zeeuw Willem van 

Cats heer van Capelle en Biezelinge, lid van de Admiraliteit van Zeeland en raadsheer in het 

Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij is familie van Catharina’s overleden 

echtgenoot. Zijn tak van het geslacht Van Cats, waarvan sommige leden gelden als Zeeuwse 

edelen, stamt af van Zierikzeese burgers.1037 Daarom voldoet Willem – ondanks zijn 

protesten – niet aan de toelatingscriteria van de ridderschap, werd hem medegedeeld. Maar 

de werkelijke reden is het feit dat hij al in een vroeg stadium Oranjegezind was, terwijl de 

ridderschap nog trouw bleef aan de Spaanse koning en de roomse godsdienst. De 

omstandigheden zijn intussen veranderd, maar de wrok is gebleven.1038 Willems huwelijk 

met de weduwe van Serooskerke is als een bijna onbestaanbaar happy end van een Grieks 

drama: Zelf is hij weduwnaar van Maria de Fonseca, een protestantse Antwerpse van hoge 

Spaanse afkomst en oorlogsweduwe. Haar eerste echtgenoot was Charles de Boisot heer van 

Huysingen, de op 29 september 1575 op Duiveland gesneuvelde Staatse gouverneur van 

Walcheren. Deze oorlogsheld is een slachtoffer, op de keper beschouwd, van Philiberts 

advisering aan Cristóbal de Mondragón. Wegens de grote verdienste van haar overleden 

echtgenoot Charles de Boisot, ontving Maria de Fonseca tot haar tweede huwelijk een 

staatspensioen. Dat moest zij toen opgeven, maar dit was geen bezwaar want de liefde 

overwint alles. 

 

Groter gezin 

Willem van Cats brengt een dochtertje in bij zijn tweede huwelijk: de zesjarige Maria van 

Cats. Catharina brengt haar vijf overlevende kinderen Van Serooskerke mee, een meisje en 

vier jongens. Het oude jonge paar maakt er nog ééntje bij: Theophilus van Cats, later heer 

van Heiloo, Coulster, Oesterdam en Warmond.1039 Het moet gezellig geweest zijn in dit 

samengestelde gezin: Maria van Cats trouwt met haar stiefbroer Hiëronymus van 

Serooskerke. De bruidegom is dan weduwnaar van Hendrica (Henriette) Oem van 

Wijngaerden, die kort na haar huwelijk was overleden. Na de vroege dood van Hiëronymus 

hertrouwt de 27-jarige nog kinderloze weduwe Maria van Serooskerke-van Cats met Gilles 

van Wissekerke, heer van Couwerve, Campen, Olsende en Vosmeer, met wie zij vier kinderen 

krijgt. Haar stiefzusje tevens schoonzuster Charlotte van Serooskerke trouwt met Abel van 

Cats, een neef-oomzegger van haar stiefvader.1040 Hendrik van Serooskerke trouwt met 

Jacqueline Oem van Wijngaerden, de zuster van zijn schoonzuster. En zo gaat het nog een 

 
1037 Claes Lievense van Cats, poorter van Zierikzee, werd in 1492 tot ridder geslagen door keizer Maximiliaan, 
maar dat betekent niet vanzelfsprekend een erfelijk recht op comparitie in de ridderschap. 
1038 Zie ook hierna: XIX Slotbeschouwing en verantwoording, g, ‘Attitude’. 
1039 Sommige digitaal gepubliceerde genealogieën vermelden als tweede kind van Willem en Catharina: 
Cornelis Willemsz. van Cats. Als dat zou kloppen, heeft Catharina twaalf kinderen gebaard. De vermelding is 
ongetwijfeld een vergissing. 
1040 J.de Riemer, Beschryving van ’s Graven-Hage [..] I, 1 (Delft 1710) 385, Charlotte van Tuyll van Serooskerke 
huisvrouw van Abel van Cats van Bruelis overlijdt Ao. 1629 en ligt begraven in de kapel van Cats, gesticht 1450 
door Jacob Cats, heer van Cats, Catshoek, Oude en Nieuwe Cats en Catsrak, heer van Simonskerke, raadsheer 
in het Hof van Holland en zijn huisvrouw Margareta Oem van Wijngaerden, in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage. 
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tijdje dóór op het eiland. In de herfst van hun leven verhuizen Willem en Catharina van Cats-

Sandelijn naar Holland, zodat raadsheer Willem nu niet meer elke keer op de boot moet 

stappen wanneer het Hof zitting heeft in Den Haag. Inmiddels zijn zij grootouders van (alles-

bij-elkaar) 30 kleinkinderen. Catharina Sandelijn weduwe Cats eerder weduwe Van 

Serooskerke overlijdt 7 april 1616 in Den Haag, 71 jaar oud. Haar stoffelijk omhulsel ligt 

begraven in Delft. 

 

HIER LEYT BEGRAVEN DE EEDELE VROUW, 
VROUW CATHARINA SANDELIJN VAN HEERENTHOUT, 

DERTIJT WEDUE VAN WIJLEN HEER PHILEBERT, 
IN SIJN LEVEN HEER VAN STAVENISSE ENDE SEROSKERCKE, 

RIDDER, BORCHGREVE VAN ZEELANT 
ENDE DAERNAER HUYSFROUW VAN JONCHEER WILLEM 

VAN CATS HEER VAN CAPELLE – BIESELING, 
DIE STIERF DEN VII APRIL IN ’T JAER ONS HEEREN 1616 

 

 

Revanche 

De Staten van Zeeland hadden in 1579 verscheidene ambachtsheerlijkheden van Philibert en 

zijn broers geconfisqueerd althans geblokkeerd. De meeste patrimoniale goederen zijn rond 

1603 bij ingewikkelde procedures gerestitueerd aan de protestants geworden erfgenamen. 

Catharina weduwe van Serooskerke moet als een leeuwin gevochten hebben – Luctor et 

Emergo – voor de wettige belangen van haar kinderen. Ook Willem van Cats heeft zich 

ingezet voor de rehabilitatie. Prins Maurits heeft als stadhouder en Eerste Edele van Zeeland 

ingegrepen ten gunste van verscheidene edellieden toen hun onderhandelingen met de 

openlijk anti-aristocratische Staten dreigden spaak te lopen. Tal van heerlijkheden, ook van 

edelen die definitief geopteerd hebben voor het Zuiden, werden in schikkingen en 

ruiltransacties betrokken tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Na Catharina’s 

overlijden in 1616 hebben de erfgenamen een belangrijke vondst gedaan in de boedel: een 

restant van de door haar uit Antwerpen meegenomen complete administratie van de ooit 

onder bewind van Philibert gestelde bezittingen van gevluchte koningsgetrouwe Zeeuwen, 

veroordeelde ketters, ‘verraders’ en in Zeeland gegoede Zuid-Nederlanders. Ook deze 

dossiers werden overgedragen aan de Staten van Zeeland, waardoor het recht zijn loop kon 

hebben hetgeen Philiberts nazaten veel goodwill heeft opgeleverd.1041 

 

Catharina heeft Philibert drie dochters en zes zoons gebaard. Slechts één dochter, Charlotte, 

en drie zoons hebben hem overleefd. Een zoon komt posthuum ter wereld. Philiberts oudste 

overlevende zoon Hiëronymus (geb. Antwerpen 1572) verkrijgt de heerlijkheid Serooskerke 

op Walcheren krachtens legaat in Philiberts testament. Daarnaast wordt Popkensburg bij 

Sint-Laurens aan Hiëronymus toebedeeld. Hij kan er maar kort van genieten, want sterft in 

 
1041 ZA, 512, Rekenkamer van Zeeland, Gedeponeerde Archieven, (‘Rekenkamer II’), 1189-1825, 4.02.08 
Archief van de rentmr.-gen. Philibert van Serooskerke, 4.02.08.21 Stukken betreffende goederen van 
voortvluchtige, verbannen en terechtgestelde personen 1567-1589 (1567-1577). 
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1605. Serooskerke op Walcheren vererft aan diens zoon Philibert III die er begraven ligt, 

maar Popkensburg vervalt later aan de stad Middelburg.1042 Philiberts tweede overlevende 

zoon, Hendrick (geb. Lier 1574), verkrijgt de heerlijkheden Stavenisse en Sint-Annaland op 

Tholen en de polder Kempens Hofstede. In 1611 wordt hij burgemeester van de stad Tholen. 

Maar hij heeft dan nog een hele carrière te gaan, ook buiten de provincie, zoals aan het slot 

van dit hoofdstuk aangegeven. Reynier (Reynout, René), de derde overlevende zoon, kiest 

voor een militaire loopbaan in Staatse dienst. Hij sneuvelt in 1604 bij Oostende, op jonge 

leeftijd, ongehuwd en kinderloos, met een voortreffelijke conduitestaat als kolonel van een 

regiment voetknechten in het leger van prins Maurits. Te zijner nagedachtenis zullen veel 

jongetjes in de familie de voornaam krijgen van deze held. Philibert II (1580-1639), de in 

Antwerpen posthuum geboren zesde zoon, wordt heer van Maelstede, Biezelinge, Schore en 

Kapelle op Zuid-Beveland, in welk laatste dorp hij begraven ligt. De takken van Hieronymus 

III en van diens jongste broer Philibert II (1580-1639) zullen in de 18e eeuw uitsterven. 

Hendrick zal zich rond 1620 in het Sticht vestigen en wordt beschreven in de Utrechtse 

ridderschap. Hij dient de provincie Utrecht en de Republiek in hoge bestuurlijke en 

diplomatieke functies. De stamreeks zet hij voort onder de naam Van Tuyll van 

Serooskerke(n).1043 Naast zijn Zeeuwse ambachtsheerlijkheden verwerft Hendrick de 

Utrechtse heerlijkheden Rijnhuizen, Jutphaas en Tienhoven. Hij is raad ter admiraliteit van 

Zeeland, gecommitteerde raad van Zeeland, (gedeputeerde) ter Staten-Generaal, Staatsraad 

(niet de laatste in de familie; in de 20e eeuw zullen er nog twee volgen), en in 1622 

buitengewoon gezant naar het hof van St. James te Londen. Hendrick overlijdt op 26 mei 

1627. 1044 

 

 

Naamloos graf 

Een zoektocht naar het graf van Philibert van Serooskerke zal niet leiden tot het vinden van 

een zerk met een inscriptie die op zijn bijzetting duidt, noch tot de vondst van zijn naam in 

een grafregister. Philiberts directe nabestaanden hebben ongetwijfeld voldaan aan zijn 

verzoek begraven te worden ‘zonder pomp en luister’. Maar hebben zij ook gevolg gegeven 

aan zijn (primaire) wens bijgezet te worden in het graf van zijn vader, te Bergen op Zoom? 

Het is onwaarschijnlijk dat ze die kans gekregen hebben, onder de omstandigheden. Sinds 

september 1578 gingen de Bergse gereformeerden ter kerke in de voormalige Sint-

Maartenskapel, terwijl de rooms-katholieken nog in het bezit bleven van de Sint-

Gertrudiskerk.  In principe zou een vrome rooms-katholieke begrafenis te Bergen op Zoom 

in 1579 dus nog mogelijk zijn geweest.1045 Het garnizoen dat Champagney daar had 

achtergelaten in 1577, voornamelijk bestaande uit (rooms-katholieke) Walen, werd echter 

 
1042 UA,76,2.3.05.2.846-847, Philibert van Serooskerke (1537-1579) [..] Persoonlijk. Stukken betreffende 
afwikkeling nalatenschap van Philibert van Serooskerke en Catharina Sandelijn en hun in 1605 overleden zoon 
Reinoud, 1579-1616. 
1043 Zie voor deze naamtoevoeging Bijlage 4, ‘Toelichting’. 
1044 N.A. 95 (2010)Ta-Tw, 409,V. 
1045 Mededeling Van Ham, oud-gemeentearchivaris Bergen op Zoom.  
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in juli 1579 – de maand van Philiberts overlijden – afgelost door een Staats detachement 

Zeeuwen. Vanaf dat moment nemen de incidenten tussen de geloofsgemeenschappen in 

hevigheid en frequentie toe. Het is nauwelijks denkbaar dat een bijzetting van ‘de doode 

lichame’ van de gewezen superintendent in het graf van zijn dito vader, beiden eertijds 

vervolgers van de calvinisten, ‘genoechelijck’ zou zijn toegelaten.1046 Een begrafenis in 

Bergen op Zoom in alle stilte, zonder dat daaraan door iemand ruchtbaarheid gegeven is, 

lijkt moeilijk verenigbaar met het ontbreken van enige aantekening daaromtrent in 

familiepapieren. Evenmin is voorstelbaar dat een vermelding in een register of akte ontsnapt 

kan zijn aan de aandacht van een lange reeks oplettende stadsarchivarissen. Een 

verwerpelijke gedachte is dat Philiberts kinderen of kleinkinderen opzettelijk een grafschrift 

ter nagedachtenis van hun Spaansgezinde vader/grootvader weggelaten hebben uit het 17e-

eeuwse grafmonument van Jeronimus van Serooskerke in de Grote- of Sint Gertrudiskerk 

Het is daarom aannemelijk dat de nabestaanden hebben gekozen voor vervulling van 

Philiberts secundaire wens: bijzetting in het Antwerpse graf van de grootouders van zijn 

echtgenote.  

 

In het kader van deze 21e-eeuwse nabeschouwing kan allereerst gezocht worden naar het 

graf van Catharina’s grootouders van vaders kant, het echtpaar Adriaen Sandelijn (†1515) en 

Catherine de Brimeu vrouwe van Herlaer (†1512). De geboren Dordtenaar Adriaen Sandelijn 

was al drievoudig weduwnaar toen hij heer van Herenthout werd door zijn huwelijk met 

Catherine, een telg van het hoogedele Picardische en later Vlaamse geslacht De Brimeu. Zij 

trouwde met hem uit liefde, maar misschien ook ‘pour dorer le blason’. Met zijn geld werd 

haar middeleeuwse kasteel van Herlaar in oude glorie hersteld. Hun beider graf zou gelegen 

kunnen hebben in de Antwerpse O.L.V.-kathedraal, de kerk die in Philiberts testament 

genoemd wordt, zij het in ander verband (legatering van aalmoezen). Philibert was er in 1564 

getrouwd met zíjn Catharina, toen ongeveer 19 jaar jong. Zoals vele kerken, bevat ook de 

Antwerpse O.L.V.-kathedraal een kapel van de Eerwaardige Heilige Sacramenten 

(Venerabelkapel, Sacramentskapel). Tijdens de beeldenstorm van 1566 waren alle 

heiligenbeelden in de O.L.V.-kathedraal stukgeslagen. Afbeeldingen van heiligen op 

grafmonumenten waren weggebikt, echter zonder dat de eigenlijke grafruimten geschonden 

werden. De kathedraal bleef nog een rooms-katholieke hoofdkerk. Toen zij in 1581 in gebruik 

genomen werd voor de gereformeerde eredienst, vond een tweede ‘suyvering’ plaats. Ook 

de tot dusver goed verborgen relieken werden in 1581 geruimd. Helaas ging zelfs het 

præputium van het kindeke Jezus daarbij verloren.1047 Het interieur van de Venerabelkapel, 

in de meest oostelijke travée, werd toen gesloopt. Daarbij kan het veronderstelde 

grafornament van Catharina’s grootouders van vaderskant verdwenen zijn, zodat het 

 
1046 Over de contemporaine gebeurtenissen in Bergen op Zoom: Ch. de Mooij, Geloof kan Bergen verzetten, 
(Hilversum 1998) en W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat: Een politiek-institutionele studie over 
stad en land van Bergen op Zoom (Hilversum 2000).  
1047 Lucas 2:21. In de Keulse Dom bevindt zich gelukkig nog een exemplaar van deze reliek.  
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eigenlijk graf onvindbaar werd.1048 In de Franse tijd sinds 1795 werd de O.L.V.-kathedraal 

door de revolutionairen ontdaan van alle nog overgebleven heraldische herinneringen aan 

de verfoeide Brabantse en Vlaamse adel. De kathedraal werd ingericht als paardenstal. De 

ijzers aan de paardenhoeven deden de rest. 

 

Of zou Philibert op zijn ziekbed het graf van Catharina’s grootouders van moederskant 

hebben bedoeld, Hendrick van de Werve (†1540) en Heilwich van Cuyck (†1571)? Hier valt 

wel wat voor te zeggen. Dit echtpaar ligt begraven in de Antwerpse Sint-Jacobskerk. 

Catharina Sandelijn had haar grootouders Sandelijn – de Brimeu nooit gekend, want die zijn 

vroeg in de 16e eeuw overleden. Grootmama-van-moederskant Heilwich van de Werve 

geb.van Cuyck daarentegen, heeft ongetwijfeld haar kleindochter Catharina zien opgroeien 

in het Antwerpse. Heilwich was namelijk nog in leven tijdens de eerste zeven jaren van het 

huwelijk van Philibert en Catharina en zal haar misschien wel hebben bijgestaan bij de 

geboorte van hun eerste kind. Philibert en Catharina hebben hun derde (misschien vierde) 

zoontje Hendrick, geboren 1574 te Lier, vernoemd naar diens Antwerpse overgrootvader 

Hendrick van de Werve. Er zijn ook andere familiebanden, die bijgedragen kunnen hebben 

tot Philiberts affiniteit met dit graf: de moeder van Hendrick van de Werve is een geboren 

Zeeuwse, Philiberts oudtante Catharina van Serooskerke echtgenote van Simon van de 

Werve heer van Vorderstein (†1511).1049 Toch is niet plausibel dat Philibert testamentair 

gekozen heeft voor laatstbedoeld graf als alternatief voor een te risicovolle begrafenis in 

Bergen op Zoom. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat het echtpaar Van de Werve – 

van Cuyck in de Sint-Jacobskerk begraven ligt in de kapel van Job, ook genaamd kapel van de 

Spelemannen. Voor het altaar in deze kapel werd in 1654 een fraaie zerk gelegd, geschonken 

door de Antwerpse familie Van de Werve. Deze zerk is veel later ingemetseld in de westmuur 

van de kapel van Job. In de kwartierstaat op de zerk prijkt tussen de andere wapenschilden 

het wapen van Serooskerke met de drie brakskoppen. Philibert had blijkens zijn testament 

echter een Sacramentskapel voor ogen, al heeft hij niet gespecifiëerd in welke Antwerpse 

kerk. Maar hij zal de eerste niet zijn wiens uiterste wil ietsje anders is opgeschreven door de 

notarisklerk dan de testateur had bedoeld. De gedocumenteerde geschiedenis en 

gepubliceerde grafregisters van de Sint-Jacobskerk verschaffen geen aanwijzingen dat 

Philiberts ‘doode lichame’ daar begraven ligt. Er is weldegelijk een Sacramentskapel in deze 

 
1048 Na de val van Antwerpen in 1585 werd de O.L.V.-kathedraal weer tot de rooms-katholieke eredienst 
gewijd. Er is geen inventaris- of graflijst bekend van vóór 1585. De inrichting van huidige Venerabelkapel 
dateert van na 1592. De beroemde 19e eeuwse stadsarchivaris van Antwerpen Pierre Génard beschrijft en 
tekent in zijn publicaties over de O.L.V.-kathedraal dus niet de oorspronkelijke grafstenen, want deze zijn 
verdwenen toen de kathedraal na 1795 werd ontmanteld door Franse revolutionairen. 
1049 Catharina van Serooskerke sra. is een zuster van Philiberts grootvader Jacob van Serooskerke en een 
dochter van Pieter Reyners Hugensone, eerste heer van Serooskerke (maar bij leven zich niet aldus 
schrijvende). Philibert en Catharina zijn dus achterneef en achternicht. Philibert was bevriend met zijn 
verwanten de Antwerpse schepen Jan van de Werve, omgekomen tijdens de Spaanse furie, en Simon van de 
Werve jr., drossaard van Bergen op Zoom, plv. superintendent tijdens Philiberts frequente perioden van 
afwezigheid. Ook de baljuw van Voorne Joost (Jodocus) van de Werve, Philiberts zwager, is een lid van dit 
geslacht, zij het van de Hollandse tak. Hij stierf in 1578 te Hoorn aan zijn ontberingen, in het zesde jaar van zijn 
krijgsgevangenschap na de verloren zeeslag tegen de Geuzen. 



271  

kerk, maar uit onderzoek blijkt niet dat Hendrick en Heilwich van der Werve daarin begraven 

zijn.1050 Zonder tegenbewijs mag derhalve worden aangenomen dat niet de 

Sacramentskapel, maar de kapel van Job hun graf bevat. De conclusie moge daarom zijn dat 

Philiberts stoffelijk omhulsel begraven ligt te Antwerpen, hetzij in de gewijde grond onder 

het plaveisel van de oude Venerabelkapel van de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal, hetzij in de 

kapel van Job in de Sint-Jacobskerk. Requiescat in pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1050 De in dit subhoofdstuk vermelde gegevens van de Antwerpse kerken, in het bijzonder de Sint-Jacobskerk 
met de zerk van Hendrick en Heilwich van de Werve – van Cuyck, zijn grotendeels ontleend aan informatie 
verschaft door Mimi Van der Velden, coördinatrice van de Topa (Toerisme/pastoraal)-gidsen in de Sint-
Jacobskerk van Antwerpen, met verw. naar publicaties door Rita Bourgeois, gids in de Sint-Jacobskerk, en naar: 
P. Génard, Graf en Gedenkschriften in de Sint-Jacobuskerk (Antwerpen 1863); Godelieve Spiessens, Berichten 
en Rapporten over het Antwerps bodemonderzoek en Monumenten  (Antwerpen 2002);  Y. Smitz, A. Bousse, 
Les van de Werve – 800 ans d’histoire, 2 tom., Association Familiale van de Werve (Waremme-Brussel 1988) 
284;  F.V. Goethals, Miroir des Nobilités de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France (Brussel 1857); Simon 
van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Oud Bataviën [..] I, (’s Gravenhage 1685).  
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XIX 

SLOTBESCHOUWING 

 

 

a) Vlucht of verlossing? 

Hoewel de Zeeuwse archieven uitpuilen van de akten, rapporten, beschikkingen, rekeningen 

en ambtsberichten van en aan Philibert de Serooskercke, terwijl Bergen op Zoom en Brussel 

daarvoor niet onderdoen, zijn er weinig privé-brieven van hem te vinden.1051  Naar de 

beweegredenen om Zeeland en Bergen op Zoom te verlaten en zich naar Antwerpen te 

begeven, nog vóór zijn ontslag, kan men slechts gissen. Misschien voelde hij zich al ziek en 

wilde hij zich daarom bij zijn vrouw en kinderen voegen. Verscheidene andere motieven zijn 

denkbaar, maar het blijft speculatie. Hij heeft geen Apologie noch mémoires of iets dergelijks 

nagelaten. Daarom zijn Philiberts mogelijke beweegredenen tot vertrek uit Zeeland 

hieronder tentatief beschreven, ipso facto met alle voorbehoud maar niettemin ter 

onderbouwing van de aannemelijkheid van de onderzoeksthese. 

 

— Als superintendent van Bergen op Zoom was Philibert koninklijk ambtenaar en 

feitelijk alleenbestuurder. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de landvoogd; niet 

via een gewestelijke stadhouder of ruwaard zoals die functie in Brabant heette. 

Ook in Zeeland is hij als ‘hoofdbeleider van ‘s lands zaken’ in de praktijk 

onafhankelijk van de absente stadhouders. Om zich heen ziet Philibert de 

Opstand groeien, die families uit elkaar scheurt en het bestuursapparaat in 

loyaliteitsconflict brengt. Wat kan een plichtsgetrouwe landsdienaar nog doen 

om de chaos en wetteloosheid te repareren? Tijdens het interregnum na de dood 

van Requeséns heeft Philibert contact met het centrale gezag in Brussel, maar dat 

duurt niet lang.1052 Er is een veelzeggende briefwisseling geweest tussen Juan de 

Austria en Philibert, maar de landvoogd heeft nu wel wat anders aan zijn 

hoofd.1053 De successen van Philiberts militaire samenwerkingspartner 

Mondragón zijn geëindigd in grootscheepse muiterij. Zierikzee is niet lang in de 

macht gebleven van het nieuwe koningstrouwe bestuur; na vier maanden werd 

de stad weer prijsgegeven. De inname ‘strekte den Spanjaard meer tot eer dan 

voordeel’.1054 Dit is te beschouwen als een verspilling van mensenlevens, kapitaal 

en arbeid. Philibert heeft toen een ultieme poging gedaan Zierikzee voor het 

wettige regime te behouden: Op 3 november 1576 – de Pacificatie van Gent was 

 
1051 Uitzonderingen zijn: twee brieven aan zijn vader Jeronimus van Serooskerke en drie brieven aan Van Dorp 
1577/1578. Brieven aan de RvS met beschrijvingen van krijgsverrichtingen en de toestand op de eilanden 
geadresseerd aan secretaris Berty, getuigen eveneens van een ‘personal touch’.    
1052 UA,76,851 (Ingekomen). Brusselse ambtsberichten aan Philibert van Serooskerke uit 1576, waaronder 
Memorie van de Raad van State en brief Juan van Oostenrijk. 
1053 Niet alleen de Opstand baart de landvoogd zorgen: Barbara Blomberg, moeder van don Juan, is haar zoon 
achterna gereisd naar Brussel. Zij geeft aanstoot door haar wulpse en verkwistende gedrag. Juan laat zijn 
moeder opsluiten in Namen [volgens sommige bronnen: laat haar naar Spanje sturen], waardoor hij de 
verdenking van détournement de pouvoir op zich laadt. Hij heeft twee Vlaamse halfbroers van moederskant.  
1054 Strada, citaat in vert. Tegenwoordige Staat, IX, 313. 
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toen al materieel overeengekomen, maar nog niet door ondertekening 

bekrachtigd – werd Philibert van Serooskerke door de Staten-Generaal 

‘gecommiteerd zich naar Zierikzee te begeven om de stad namens hun in bezit te 

nemen’.1055 Hij blijkt niet te kunnen landen doordat Philipp von Hohenlohe met 

500 man Oranjetroepen de toegang vanuit zee blokkeert.1056 Onverrichterzake 

moet het schip met Philibert aan boord terugvaren. Op 7 november 1576 dwingt 

Hohenlohe de stad weer de kant van de Opstand te kiezen.1057 Dit moet voor 

Philibert een grote teleurstelling zijn geweest. Daar komen nog andere 

tegenvallers bij: Ondanks het formele herstel van de oude feodale verhoudingen 

van Bergen op Zoom met het hertogdom Brabant, was er tijdens Philiberts 

bewind als superintendent geen praktijk gegroeid van bestuurlijke coördinatie 

tussen het markiezaat en de gewestelijke Brabantse overheden. Zeeland is sinds 

medio 1577 geheel in Staatse handen. Communicatie met de weinige 

gelijkgezinde lagere ambtsdragers in de provincie is voor Philibert practisch 

onmogelijk geworden. Aan de opeenvolgende defungerende stadhouders heeft 

Philibert zich nooit veel gelegen laten liggen. Met de landvoogden heeft hij des 

te meer contact gehad, zoals blijkt uit de tientallen brieven die hij gewisseld heeft 

met achtereenvolgens Margaretha van Parma, Alva en Requeséns. Maar na een 

of twee brieven van Jan van Oostenrijk is ook deze bestuurlijke steun hem 

ontvallen, als gevolg diens onverwachte overlijden. Philibert van Serooskerke 

mist de waardering die hij ervaren heeft van de vroegere landvoogden. Hij 

bestuurt zijn resterende ambtsgebied dus in isolement. Eenzaam én alleen. Niet 

slechts bestuurlijk, maar ook privé, want zijn echtgenote en kinderen verblijven 

in Antwerpen. Philibert heeft dit niet kunnen volhouden, kan men denken. Hij 

geeft het op.1058  

— Er moeten momenten geweest zijn waarop Philibert zich afgevraagd heeft of zijn 

loyaliteit aan Filips II niet ten koste gaat van zijn persoonlijke belangen en 

verantwoordelijkheden als ambachtsheer van een zestal heerlijkheden op de 

Zeeuwse eilanden. Hij bezat ook allodiale landerijen op Walcheren en stedelijk 

onroerend goed in Middelburg en Zierikzee, alsmede Zeeuwse pandbrieven 

(obligaties).1059 Had hij niet beter de steven kunnen wenden toen de wind 

draaide? Niet op het laatste moment maar al eerder besluit Philibert door zijn 

vertrek uit Bergen op Zoom de confrontatie te ontwijken met de Opstand. Die bij 

de Staatse inname van de stad overigens gediend wordt door een recente 

 
1055 ‘prendre possession de la ville’. 
1056 Claes (herz. transcr. Pot), Het verhaal van het Beleg voor Zierikzee, 136-137.  
1057 R.E. van Ditzhuyzen, 179,180. Philipp graaf van Hohenlohe-Neuenstein, toekomstige schoonzoon van 
Willem van Oranje, huwt in 1595 Maria gravin van Nassau-Buren, tweede van Willem’s zestien kinderen.  
1058  In het beschreven tijdvak was iedere krijgsman, zeevaarder, hoge ambtsdrager en zelfs vorst vaak  lang 
van huis. Aan Philiberts bestuurlijke isolement mag men dus  –  psychologisch gezien en met de tijdgeest in 
gedachten – een zwaarder gewicht toekennen dan aan zijn afwezigheid als gezinshoofd. 
1059 UA,76,2.3.05.02.846. Philibert van Serooskerke, 1537-1579, […], Persoonlijk, Stukken betreffende de 
afwikkeling van de nalatenschap van Philibert van Serooskerke […] 1579-1616, gefoliëerd I-CCXXVI. 
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overloper, voor wie het niet de laatste keer zal zijn dat die de bakens verzet. Heeft 

Philibert de verdediging van Bergen op Zoom vermeden, als een verwachtbaar 

hopeloze strijd? Dan heeft hij zijn burgers de gewelddadige inname van hun stad 

bespaard. Philibert heeft het aangedurfd zich in discrediet te brengen bij zijn 

streven anderen te redden. Zijn belang bij een reputatie van moed en trouw heeft 

hij onzelfzuchtig achtergesteld bij het belang van de door hem te beschermen 

bevolking van het markiezaat. Maar niemand is hem dankbaar, want ondank is 

des werelds loon. Verongelijkt vertrekt de gewezen superintendent naar 

Antwerpen. 

— De Pacificatie van Gent in november 1576 was een triomf van de eensgezindheid, 

gematigdheid en bereidheid tot compromissen die de verdragspartijen bezielde. 

Maar met Philibert gebeurt er iets tragisch. Zijn leven lang heeft hij zich ingezet 

voor goed bestuur. Hij heeft de zaken nooit op de spits gedreven, en gestreefd 

naar optimale harmonie. Hij was nauw betrokken bij de voorbereiding van het 

akkoord. Het resultaat stelt alle partijen tevreden. Maar nu staat hij plotseling 

aan de zijlijn. Philibert maakte al geen deel uit van de eerste ‘Zuidelijke’ 

afvaardiging die overlegd heeft met de prins van Oranje (bestaande uit De 

Backere en Auxy). Nu wordt Philibert niet eens uitgenodigd het Pacificatieverdrag 

mede te ondertekenen. Hij staat althans niet genoemd in het rijtje vredemakers, 

anders dan zijn rivalen Champagney en Van Dorp, tot hun eeuwige roem. Zelfs 

Willem van Zuylen van Nyevelt staat vermeld, terwijl Philiberts bijdrage in het 

resultaat waarschijnlijk niet geringer is geweest. Deze blijk van erkenning valt 

hem dus niet ten deel. Wellicht heeft Oranje hem belet het verdrag mede te 

ondertekenen. Philibert moet zich neerleggen bij de status quo in het door Oranje 

bezette deel van Zeeland, waar de kans op hervatting van zijn ambtsuitoefening 

klein is. Voelt hij zich in de hoek gezet? Wie zal het zeggen. Maar in ieder geval 

herneemt Philibert zich na de overkomst van don Juan, door hem en dus ook de 

koning aanhankelijkheid te betuigen. Zodoende rehabiliteert Philibert zich 

voorzover nodig, en pleit hij zich vrij van iedere mogelijke verdenking van 

collaboratie met de rebellen tijdens het interregnum. Maar de traumatische 

ervaring bij de Pacificatie is er niet door uitgewist. Na de nederlaag van Juan en 

diens dood, lijkt alles tevergeefs geweest. Philibert trekt zich terug en duikt onder 

bij zijn gezin in Antwerpen. 

— Philibert van Serooskerke was geen partij bij de Satisfactie van Goes. Wellicht  

werd hij niet uitgenodigd door de initiatiefnemers, te weten  het stadsbestuur en 

de prins van Oranje. Evenmin zijn de ambachtsheren ten plattelande 

verdragspartij. Zij waren ‘geen vrinden van den Prince’.1060 De geconfisqueerde 

hoge heerlijkheden Kruiningen en Borssele, toch een groot deel uitmakend van 

het Bevelandse grondgebied, worden in het verdrag niet genoemd, noch wordt 

gerefereerd aan hun bestuursrechtelijke competenties. Wel werd de dijkgraaf 

 
1060  Van de Spiegel, 90. 
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van ‘Bewesten Jersecke’ bij de Satisfactie betrokken, alsook de schepenen, 

schouten en baljuws van alle Zuid-Bevelandse parochies. De kerkelijke indeling 

van het territorium is maatgevend, niet de feodale d.w.z. de wereldlijk 

bestuurlijke. Baljuws zijn justitieel ambtenaar namens de centrale overheid. 

Hoewel hun tractement ten laste komt van de betrokken afzonderlijke 

ambtsgebieden, worden zij benoemd en ontslagen op voordracht van de 

rentmeester-generaal tevens grootbaljuw. Zij staan onder diens toezicht. De 

dijkgraaf wordt betaald uit de polderlasten, maar rapporteert functioneel 

eveneens aan de rentmeester-generaal in diens hoedanigheid van 

opperdijkgraaf. Het is daarom opmerkelijk dat de rentmeester-generaal ook door 

de dijkgraaf en de baljuws buiten de onderhandelingen is gelaten. Bovendien rept 

de verdragstekst met geen woord over het grafelijke domein noch over het 

rentmeestersambt. Ook dit is verwonderlijk, aangezien er weldegelijk 

onderhandeld is over de belastingen, bij uitstek het ressort van de rentmeester-

generaal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit fiscale tegemoetkomingen die werden 

bedongen door de vertegenwoordigers van het platteland. Zo is het verdrag 

gesloten onder zeer gedetailleerde voorwaarden welke de belangen dienen van 

de landbouw en de veeteelt.1061 Het is niet ondenkbaar dat Philibert er buiten 

gehouden werd omdat verwacht kon worden dat hij de totstandkoming van de 

Satisfactie zou belemmeren. Ook het tegengestelde is mogelijk: hij heeft zelf 

besloten op afstand te blijven, omdat deze Satisfactie ‘voortvloeit uit de 

Pacificatie die de Goddelijke genade van ons vordert’.1062 Propter fidem et 

religionem mag hij daar natuurlijk niet tegenin gaan. Er kan soms 

tegenstrijdigheid bestaan tussen plicht en geweten. Uiteindelijk  noopt deze 

ongemakkelijke situatie de gewezen rentmeester-generaal zich terug te trekken 

en ambteloos de provincie te verlaten. 

— Philibert volhardt in zijn trouw aan de koning, zelfs terwijl hij dienst bleef doen 

op Zuid-Beveland na de Satisfactie en zich bereid verklaarde tevens zijn ambt te 

hervatten elders Bewesten Schelde, in ieders voordeel.1063 Deze beslissingen 

maken geen inbreuk op zijn fides ten opzichte van de koning, immers in het 

Satisfactieverdrag staat de “behoorlyke obedientie” aan Filips II centraal. 

Bovendien heeft het verdrag ten doel “deese [..] Stede ende Eylant te laten 

comen onder het Gouuernement van Syne Princel. Extie als Stadthouder van 

Hollant en Zeelandt van wegen der Con. Majt.”1064 In het licht van de Verlaetinge 

 
1061  ‘Soo is voorwaerde, dat deselve van der Goes ende Zuytbevelant mitsdyen, noch van de besayde landen, 
noch van de hoornbeesten yet betaelen en sullen totter gemeender saecke tot kersmisse toe naest comende;’ 
Satisfactie van Goes, transcript in: Van de Spiegel, 402, BYLAAGEN, Lett.A., [t.b.v. de leesbaarheid is het 
letterteken ſ in dit citaat vervangen door s, en de letter u waar nuttig vervangen door v.]  
1062 Ibid., 395, geparafraseerd, spelling gemoderniseerd voor het goede begrip. 
1063 Ook al heeft Philibert van Serooskerke in 1578 zijn diensten aangeboden aan de Staten van Zeeland, de 
rooms-katholieke religie is hij trouw gebleven ‘in welke gevoelens hij volhardde tot zijn dood die te Antwerpen 
voorviel in ’t jaar 1579.’ J.W. te Water, Verbond, 192-208. 
1064 Van de Spiegel, 396-397, BYLAGEN, Lett. A. 
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vier jaar later (1581) kan men de aangehaalde formuleringen als hypocriet 

beschouwen, maar voor de verdragspartijen en ook in het algemeen gesteld was 

deze fictie (nog)  geen onrealistisch ideaal. Toen Philibert desondanks ontslagen 

werd door de – formeel onbevoegde – Staten van Zeeland, kon hij zijn koning niet 

meer dienen. Hem rest niets anders dan af te zien van een mogelijke terugkeer 

uit Antwerpen.  

— Hij is gevlucht naar het Zuiden, zoals al vele andere rooms-katholiek gebleven 

Zeeuwse edelen vóór hem hebben gedaan.1065 Oranje verleende in 1573 reeds 

het Zeeuwse burggraafschap aan een ander “overmits dabsentie ende 

voirvluchticheyt van Jr. Philibert van Serooskercke”.1066 Deze onttrekt zich nu 

door het verlaten van Zeeland en Bergen op Zoom aan zijn eventuele berechting 

of gijzeling door het Staatse bewind. 

 

De zes hierboven als hypothesen beschreven motieven sluiten elkaar niet uit, en 

psychologiseren is geen bewijsvoering. Niettemin kunnen Philiberts beweegredenen 

complex geweest zijn. In ieder geval hebben zij geleid tot zijn definitieve afscheid van 

Zeeland en Bergen op Zoom. Hij is eind augustus 1578 of kort daarna uit Goes vertrokken. 

De ‘Religionsvrede binnen Antwerpen’ die landvoogd Matthias en burggraaf Oranje samen 

hebben afgekondigd op 29 augustus 1578, heeft die stad wellicht tot een door Philibert veilig 

gedacht toevluchtsoord gemaakt. De godsvrede heeft echter slechts negen maanden stand 

gehouden. Philibert sterft op 7 juli 1579, nog geen week na het opmaken van zijn testament 

waarin overduidelijk vermeld staat dat hij ziek is. Het ligt voor de hand daaruit te concluderen 

dat ziekte de doodsoorzaak is geweest, alle bedreigingen en onveiligheid in Antwerpen ten 

spijt. De geruchten dat hij om het leven is gebracht, houden echter aan tot in de 21e 

eeuw.1067 Zelfs de plaats waar dit gebeurd zou zijn (de Zavel te Antwerpen) en de 

omstandigheden werden fluisterend genoemd: terechtstelling door onthoofding – zoals 

 
1065 BWN (1874) 248, ‘(Philibert) van Serooskerke [..], een man van groot gezag, ijverig koningsgezinde, 
behartigde, schoon uit Zeeland gevlucht, getrouw de belangen van zijn meester.’ [Eerste letterlijke 
literatuurvermelding van een vlucht van Philibert. De auteur verwart Philibert Sr. overigens met een van diens 
kleinzoons tevens voornaamgenoot; NNBW, 1937, D10, 911 maakt die vergissing niet en preciseert: ‘Als ijverig 
koningsgezinde oefende hij veel gezag uit en hoezeer uit Zeeland gevlucht, behartigde hij, bij den ommekeer 
van zaken, getrouw de belangen van koning Philips.’ Wel bevat het lemma een andere vergissing: “In 1558 
werd een gedenkpenning op hem geslagen (zie van Loon, Ned. Hist. Penningen, I, 211).” Deze penning draagt 
namelijk de beeldenaar van Philiberts vader, met als rondschrift ‘HIERONIMUS A SEROSKERKE 1558’, althans 
vlgs. copie in gravure, misplaatst ingeplakt in handgeschreven nadere Beschrijving d.d. 1733, KB Den Haag, 
(d.w.z. niet het originele werk van G. van Loon, I, 1723) 112, tussen gravures met afbeeldingen van noodgeld 
Schoonhoven en Woerden 1575, met handgeschreven commentaar ‘Deſe penning is geslagen ten eer van 
Jeroen van Serooskerken den koning toegedaen.’ Randschrift op de keerzijde, althans cfm. de gravure: ‘DUM 
SPIRITVS HOS REGET ARTVS’ (Vergilius, æ.4.336), vert. ‘Zolang mijn geest deze ledematen nog zal beheersen’. 
In de standaardtekst van de meeste uitgaven van P. Vergili Maronis Aeneis strofe 336 echter “regit”, vert. 
‘beheerst’. De beeldenaar heeft vermoedelijk model gestaan voor de 17e-eeuwse posthume portretten van 
Jeronimus in Slot Zuilen. 
1066 Resources Huygens / KNAW, Briefwisseling Willem van Oranje, nr.2414. Zie: n.936 hiervoor. 
1067 Uitgesproken mening in 2016 van de dan 100-jarige mr. H.N.C. baron van Tuyll van Serooskerken heer 
van Heeze, Leende en Zesgehuchten. 
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voorbehouden is aan edelen – samen met vier anderen. Voor de waarheid daarvan is geen 

spoor van bewijs gevonden.  

 

 

b) Bestuurschaos en burgeroorlog 

Vanaf 1566 t/m 1578 heerst er bestuurlijke chaos op de eilanden, door verschil van 

loyaliteiten binnen de organen van de Zeeuwse overheid. Dit geldt ook de defensie. Joos van 

den E(y)nde bijvoorbeeld, komt in de geschiedschrijving afwisselend voor als ‘pirata’, 

‘seeroovercapitein’ en ‘lieutenant admirael van Seelandt’, afhankelijk van de politieke visie 

van de scribent. Bij een poging om Middelburg te bevrijden van de Staatsen, werd in 1574 

de Spaanse admiraal Adolf van Haemstede krijgsgevangen genomen bij Fort Lillo, na een 

verloren zeegevecht tegen de geboren Brusselaar Louis Boisot. Van Haemstede, 

Schouwenaar en afstammeling van graaf Floris V, werd in 1576 uitgeruild tegen de Hollander 

Arent van Dorp, de gegijzelde verdediger van Zierikzee. De overgave van de stad werd voor 

koning Filips II geaccepteerd door Philibert van Serooskerke, telg van een Schouws geslacht 

dat al vijf generaties zitting had in de stadsregering. De Spaanse vice-admiraal die de 

acceptatie mede-ondertekent – vervanger van de krijgsgevangen Van Haemstede – heet 

Adriaen Jacobsz. Joosten. What’s in a name? That which we call a rose By any name would 

smell as sweet.1068 Maar beter bewijs voor de stelling dat ‘onze’ Tachtigjarige Oorlog – in 

Spanje bekend als ‘Rebelión de Flandes’ –  tot 1581 een Nederlandse partijenoorlog is 

geweest, zij het met Spaanse interventie en aspecten van een Europese godsdienstoorlog, 

valt nauwelijks te vinden. Of het moest zijn: de capitulatie van Zierikzee na dreigementen 

door Veere en Vlissingen, augustus 1572. Er kwam geen Watergeus noch Spanjaard aan te 

pas. En wat te denken van de schatting die de prins van Oranje in 1574 oplegt aan Middelburg 

bij het ontzet van die stad, ten bedrage van f 200.000 (al werd later de helft kwijtgescholden). 

Ook het relatief kleine contingent echte Spanjaarden en Italianen in het totale onder Spaanse 

bevelhebbers dienende regeringsleger in de Nederlanden is een indicatie van de 

binnenlandse aard van het conflict gedurende de eerste decennia van de Opstand. Het is 

nooit meer geweest dan ca.13 %. In 1575 bijvoorbeeld telt de Ejército de Flandes nog 10.000 

man (1/3 van de oorspronkelijke sterkte is gesneuveld, gestorven aan ziekte of afgekeurd. Er 

zijn weinig gevallen van desertie gedocumenteerd.) In mei 1576 waren er in totaal slechts 

6125 Spaanse infanteristen in de Nederlanden.1069 Terecht luidt dan ook de titel van een 

belangrijke Spaanse bundel 16e-eeuwse oorlogjournaals: ‘Historia de las Guerras civiles que 

ha avido en los Estados de Flandes’.1070 Ook de Spaanse priester en auteur (met van 

vaderskant Vlaamse voorouders) Lorenzo Vander Hammen y León kenschetst het 

gewapende conflict in de Lage Landen als een oorlog tussen ‘las provincias Católicas y las 

hereges’ (de katholieke en de ketterse provincies) waarin Zijne Katholieke Majesteit wel 

 
1068 Shakespeare, Romeo and Juliet II, 2.  
1069 J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam 
1994) 71 n.18; G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road (Cambridge 1972), 271,290;  
1070 Antonio Carnero, Historia de las Guerras civiles que ha avido en los Estados de Flandes [..] (Brussel 1625). 
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moest ingrijpen ter bescherming van zijn christelijke onderdanen en hun zieleheil.1071 In 

januari 1579 komt er door de Unie van Atrecht een eind aan de korte periode van ruim een 

jaar waarin het conflict een oorlog was van alle provinciën behalve Luxemburg tegen de 

Spaanse oppressor. Daarna komen Belgica regia en Belgica fœderata als vijanden tegenover 

elkaar te staan. 

 

 

c) Nervus rerum 

Zowel Spanje als Oranje en de Raad van State hadden in het cruciale oorlogsjaar 1575 met 

grote moeilijkheden te kampen ‘die voornamelijk den nervus rerum, het geld, betroffen’.1072 

Eigenlijk was de onmogelijkheid krediet te krijgen al vanaf het begin van de vijandelijkheden 

een nijpend probleem.1073 Na de veldslagen bij Heiligerlee en Jemmingen in 1568 meed Alva 

het gevecht met Oranje’s enorme leger van 30.000 man, tot Oranje tijdens zijn inval in 

Brabant geen geld meer had om de soldaten te betalen. In februari 1569 zag Oranje zich 

gedwongen zijn troepen af te danken.1074 Geldgebrek bij het centrale gezag komt in de 

onderhavige studie herhaaldelijk aan de orde, onder meer als reden voor Alva’s desastreuze 

belastingheffingen, onzuiver nevenmotief bij confiscaties en sequestraties, probleem bij het 

op de been brengen van troepen, bij achterstalligheid van soldij, afkoopsommen ter 

voorkoming van plundering, gevallen van omkoping, de nakoming van de Pacificatie van 

Gent en de kosten van de Spaanse vloot in de nadagen van haar presentie in de Zeeuwse 

wateren. Het moge duidelijk zijn dat de in de studie gehanteerde omrekening naar 

tegenwoordige valuta slechts indicatieve betekenis heeft.1075 Toch is enig besef van de 

geldswaarden relevant: De grootste nederlaag van de Spaanse krijgsmacht in deze fase van 

de Rebelión de Flandes is in dit verband: het prijsgeven van Zierikzee, vier maanden nadat 

de salida al océano heroverd was. De enige oorzaak van het falen van de consolidatie van 

deze herovering (en van de strategische splitsing van Zeeland) is het ontbreken van 

financiering.1076 Als rentmeester-generaal is Philibert van Serooskerke bij uitstek financieel 

 
1071 Vander Hammen y León, Don Juan de Austria, 322. 
1072 Brugmans, Kernkamp, 101  
1073 Zie over het structurele geldgebrek van Willem van Oranje bij de financiering van de Opstand: W. Fritschy, 
‘A “financial revolution” reconsidered: Public Finance in Holland during the Dutch Revolt, 1568-1648’ The 
Economic History Review, New Series, 56:1 (2003) 57-89. 
1074 Ibid., 59, met verw. naar Parker, Dutch Revolt, 108-109. Zie voor een bredere beschouwing van het thema 
‘Geld is de zenuw van de oorlog’ de aldus getitelde paragraaf in Swart, Willem van Oranje, 164-169.  
1075 Zie in de Inleiding van deze dissertatie: ‘Nadere verantwoording bij onderwerpskeuze’. 
1076 Oorzaken financieringstekort: Europese inflatie die Spanje als eerste treft, door te ruim aanbod  
Amerikaans zilver en goud – te goedkoop want aanvankelijk geroofd en later door slaven (onbetaalde arbeid!) 
gedolven. Politiek gemotiveerde uitsluiting van Catalonië uit de koloniale handel, t.g.v. het weinig commerciële 
Castilië. Verdrijving uit Spanje van protestantse Engelse en Noord-Duitse kooplieden, waardoor verminderde 
commerciële efficientie en verlies van exportmarkten. Bevolkingsdaling door armoede en emigratie naar 
Amerika. Verder verlies aan arbeidskrachten door deportatie van moriscos naar Noord-Afrika. Achterlijke 
agrarische productiemethoden door conservatieve Spaanse landadel. Prijsopdrijving door kartelvorming in 
mestas (bonden van schapenboeren). Absenteïsme van landheren en ‘het oog van de meester’, door 
aantrekkingskracht koninklijke hof. Toegenomen macht improductieve maar geldverslindende hoge clerus en 
hofadel. Minachting bij deze beleidmakende standen voor handel en nijverheid. Verval Vlaamse lakenindustrie 
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deskundig. Het zal hem niet ontgaan zijn dat ‘s konings verlies van Zierikzee te wijten is aan 

de onderbetaling van de regeringstroepen als gevolg van het derde Spaanse staatsbankroet, 

1575.1077 Bijna elke brief van kolonel de Mondragón aan de Raad van State voorafgaande 

aan dit drama eindigt met de vraag waar de beloofde f 15.000 blijven.1078 Aan de kant van 

de Opstand is de grootste historische fout van Zeeland en Holland: de weigering mee te 

betalen aan de kosten van de overeengekomen repatriëring der Spaanse en Italiaanse 

soldaten. Zodoende hebben Zeeland en Holland bewust of onbewust de eenheid van de 

Nederlanden verhinderd. Het motief van deze weigering is niet alleen krenterigheid. 

Misschien is het veeleer beduchtheid om de Spaanse oorlogskas te spekken, want (vrij naar 

Cicero): ‘Wat is dat anders dan de vijand alle wapens voor een burgeroorlog cadeau te doen, 

allereerst de oorlogszenuwen, het onbegrensde geld waaraan het hem nu ontbreekt,  

vervolgens de ruiterij, zoveel hij zou willen?1079 De wens niet belemmerd te worden bij de 

implementatie van de beleidsmatig nagestreefde protestantisering van het 

overheidsapparaat in deze twee gewesten is echter van overwegende invloed geweest. 

Gehoopt mag worden dat het vasthouden aan de protestantisering niet een 

Zeeuws/Hollands voorwendsel is geweest om de oorlog te kunnen voortzetten met het oog 

op de handelsbelangen. Maar de Mammon is in de 16e-eeuwse geschiedenis van de 

Nederlanden door alle partijen gediend, ook al waren zij zelf overtuigd vooral God te dienen. 

 

 
d) Conservatieve revolutie 

De strijd om de Nederlanden mag dan in de beginjaren alle kenmerken vertoond hebben van 

een burgeroorlog, ook een aanvullende typering is relevant: ‘De Opstand was een 

conservatieve revolutie’, afwijkend van de algemene trend in Europa.1080 Naar Italiaans 

voorbeeld, maar Frankrijk geeft de toon aan, leidde de staatkundige ontwikkeling sinds de 

Renaissance bijna overal tot versterking van het vorstelijke gezag. Dit gaat steeds gepaard 

met centralisatie van bestuur. Efficiëntere belastingheffing, wegenaanleg van en naar de 

hoofdstad, modernisering van de wetgeving en verzelfstandiging van de rechtspraak gaan 

daarmee samen. Door de kruisbestuiving tussen Spanje en de oorspronkelijk Aragonese 

 
waardoor derving belastingopbrengsten. Voor Spanje onbetaalbare oorlog aan drie fronten tegelijk: 
Middellandse Zee, Nederlanden, Conquista van Amerika.  
1077 Per 1 sept. 1575 bedraagt de achterstallige betaling aan de Ejército 6 miljoen escudos (€ 36.000.000 
S.E.&O.), een gemiddelde schuld van twee maanden soldij aan de individuele militair. Dit betreft vnl. de 
Spaanse en Italiaanse eenheden, en dekt dus niet de totale schuld. De Walen en ‘Nederduytschers’ – het 
grootste contingent in het leger – worden merendeels gefinancierd via gewestelijke ‘repartities’, die sommige 
provincies weigeren te betalen. Hoogduitse huurtroepen worden meestal gefinancierd via beden aan de – nu 
weigerachtige – S.G. De garnizoenen komen grotendeels ten laste van de (eveneens terughoudende) steden 
waarin zij zijn gelegerd. Totale sterkte incl. de garnizoenen per 1.9.1575 is 85.000 (gemiddelde van diverse 
ramingen). 
1078 Ook de antwoorden reflecteren de geldnood, bijvoorbeeld: RvS aan Mondragón met verontschuldigingen 
voor het uitblijven van het beloofde bedrag, CACH Cph III, 10 juni 1576. 
1079 M.T. Cicero, Philippicæ, V, 5: ‘Quid est aliud omnia ad bellum civile hosti arma largiri, primum nervos belli, 
pecuniam infinitam, qua nunc eget, deinde equitatum, quantum velit?’; O. Spevak, The Noun Phrase in Classical 
Latin Prose (Leiden-Boston 2014) II,3.1.3.2. ‘Bellu 
m civile’, 142-149. 
1080 Van Nierop, 196.  
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kroongebieden in Italië heeft dit beleid zich in versneld tempo uitgezaaid naar de – op dit 

vlak enigszins achtergebleven – Nederlanden, aangezien die in personele unie met Spanje en 

de Italiaanse gebieden worden geregeerd. Maar het zaaisel valt hier niet in goede aarde. Het 

centraliserende gezag ondergraaft zichzelf door zijn wrede en krenkende streven naar 

eenheid van geloof. De intrekking van gewestelijke en stedelijke privileges, de ontwaarding 

van de gewestelijke Statenvergaderingen en het bruskeren van de Staten-Generaal brengen 

allerminst wat de vorst en zijn raadgevers ervan verwachten. De gerechtshoven van de 

opstandige provincies onttrekken zich aan de hogere rechtsmacht van de Grote Raad van 

Mechelen. De voorgenomen codificatie van wetten op het gebied van de strafvordering 

wordt alom gesaboteerd. Gebelgd over de afschaffing van hun aloude vrijheden, wachten de 

stadsbesturen de gelegenheid af deze terug te eisen. De belangrijkste vazallen van de koning 

verliezen hun voorrechten zoals belastingvrijstellingen. Hun rechterlijke competentie wordt 

beperkt. De Vliesridders worden nauwelijks meer geraadpleegd in regeringszaken. Zo 

kunnen zij hun verantwoordelijkheden niet meer waarmaken. Hoewel hun belangen  

diametraal verschillen van die van de steden, keren ook de grand seigneurs zich van de 

koning af. In hun kielzog komt de kleine adel in verzet tegen de afbraak van haar functies en 

de bedreiging van haar positie als ambachtsheren.1081 In Zeeland gaat het anders. Hier is er 

geen sprake van algemeen verzet bij de edelen, behalve toen het ging om de 

belastingvernieuwing.1082 De ‘conservatieve revolutie’ op de eilanden is er een van de 

steden, al lijkt dat een paradox. Als voorbeeld diene het in deze studie beschreven conflict 

om het recht tot aanstelling van magistraten in het Gerecht van Goes. De stad wil het herstel 

van haar oude privilege, hetgeen uiteindelijk zal lukken, hoe evident het ook is voor de 

hedendaagse beschouwer dat de terugkeer tot de archaïsche benoemingsmethode geen 

verbetering inhoudt.1083 De strijd in de Lage Landen is dus tegelijkertijd een burgeroorlog en 

een conflict met als kern het verzet tegen het centraliserende en bestuurlijk vernieuwende 

beleid van een in toenemende mate als ‘vreemd’ i.c. Spaans beschouwde overheid. 

 

 

e) Balans 

Heeft het optreden van Philibert van Serooskerke gewicht in de schaal gelegd van de balans 

waarmee men de geschiedenis van zijn tijd kan wegen? Het antwoord op die vraag mag voor 

de historicus bevestigend zijn. Vier feiten springen in het oog: 

 

–  Philibert heeft de overgang van Middelburg naar Staatse zijde twee jaar vertraagd, 

namelijk door zijn bemoeienis met de organisatie van het hulpkonvooi naar 

 
1081 Ibid., 195. Van Nierop trekt deze opvatting van H.A. Enno van Gelder in twijfel. Protest tegen beperking 
van heerlijke rechten is geen thema in de Smeekschriften.  
1082 Als gezamenlijke representanten van de Eerste Edele stemden Philibert van Serooskerke en Adolf van 
Borssele in de Statenvergadering van eind 1571 voor opschorten der invordering van de 20e en 10e penning. 
1083 Progressief-revolutionair element in de Satisfactie van Goes is het negeren van de bestuursrechtelijke 
status van hoge en lagere heerlijkheden als zodanig, door deze niet te noemen in de verdragstekst. De ‘Prochien 
des Eilants’ werden vertegenwoordigd door hun schouten en baljuws. Van de Spiegel, 95. In wezen het terzijde 
schuiven van het geldende middeleeuwse feodale stelsel.    
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Walcheren. De sinds 1572 door Oranje uitgehongerde stad werd ontzet, 

herbevoorraad en voorzien van verse Spaanse troepen, die het tot in 1574 konden 

uithouden. 

–  Philibert heeft in 1572 met succes de voorbereiding van de verdediging van Zuid-

Beveland georganiseerd en Alva geadviseerd bij Spaanse bezetting van het eiland. Hij 

doet dit nogmaals bij de herovering ervan op de Britse- en Oranjetroepen. Hierdoor 

is Zuid-Beveland met de belangrijke stad Goes pas naar Staatse kant overgegaan in 

het jaar 1577, dus vijf jaar later dan Walcheren (uitgezonderd de stad Middelburg, 

die zich in 1574 gewonnen gaf). 

–         Het Spaanse leger heeft de Overtocht naar Duiveland en de verovering van Zierikzee 

in 1575/1576 uitgevoerd met advisering door Philibert. Dit was een majeur offensief 

in termen van logistiek (troepenverplaatsing), marinierstactiek en stadsbelegering. 

Het heeft vele mensenlevens gekost en tot plundering van het platteland geleid. 

Zierikzee moest een hoge afkoopsom betalen. Krachtens de door Philibert 

onderhandelde en namens de koning ondertekende acceptatie van de overgave, 

werd de stad de gebruikelijke Spaanse plundering en het daarmee normaliter 

gepaard gaande geweld bespaard. Het doel van de herovering — onbelemmerde 

uitgang naar de oceaan — werd bereikt, maar het Spaanse succes werd ongedaan 

gemaakt door het financieringstekort. Dit had de muiterij tot gevolg, die resulteerde 

in de Spaanse Furie. De verschrikkelijke gevolgtrekking is dat Antwerpen moest 

boeten voor het feit dat een Spaanse plundering van Zierikzee uitbleef. De Furie 

bespoedigde de Pacificatie van Gent.1084 Laatstbedoelde uitkomst kan niet op het 

conto van Philibert worden geschreven, maar zijn advisering bij het begin van deze 

reeks van historisch belangrijke ontwikkelingen weldegelijk. 

– Philiberts goede verstandhouding met Mondragón heeft er zeker toe bijgedragen dat 

diens soldaten, ondanks hun frustratie daarover, zich gehouden hebben aan de 

termen van de overeenkomst tot overgave van Zierikzee. Dit feit is niet alleen van 

humanitair en economisch belang, maar ook van politieke importantie. Alva had zich 

als bevelhebber in de jaren 1568-1573 steeds solidair betoond met zijn soldaten, en 

had hun geweldplegingen goedgekeurd als verdiende tuchtiging van de 

stedelingen.1085 Zelfs had hij persoonlijk opdracht gegeven tot de moordpartij in 

Zutphen en tegenover Filips II opgeschept dat zijn soldaten geen man in Naarden in 

leven gelaten hadden.1086 Requeséns was uit ander hout gesneden, en begreep het 

ongunstige effect dat de plunderingen hadden op het aanzien van het Spaanse 

 
1084 Het oorzakelijke verband tussen inname van Zierikzee, de Furie  en de Pacificatie wordt tevens gelegd 
door M. Baelde, ‘De pacificatie van Gent in 1576’ BMGN – Low Countries Historical Review, 91:3 (1976) 73: ‘Wij 
menen dat [..] de militaire wantoestand in de middengewesten uiterst beslissend is geweest bij de 
totstandkoming van de Gentse onderhandelingen. Met de inname van Zierikzee door de Spaanse troepen op 2 
juli 1576 ontstond een nieuwe soldatenmisère.’  
1085 P. Arnade, Beggars, iconoclasts and civic patriots 228, n.a.v. de plundering van Mechelen. 
1086 Ibid., 233, n.a.v. de plundering van Zutphen en Naarden, met verw. in n.81 naar [Gachard] Corr. Philippe 
II, 2:180 resp. naar Berwick y de Alba, Epistolario Alba, 3:261. [J. Fitz-James Stuart y Falcó duque de Berwick y 
Alba, Epistolario del II duque de Alba, 3 (Madrid 1952).] 
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regime van de Nederlanden. In 1574 had hij al in wanhoop opgemerkt naar aanleiding 

van het wangedrag van Spaanse muiters in de toen nog loyale stad Antwerpen, dat 

het niet aan de Prins van Oranje lag indien Spanje de Nederlanden zou verliezen, 

maar aan de misdragingen van in Vallalodid en Toledo geboren soldaten.1087 Deze lijn 

doortrekkend, kan men stellen dat Philibert het aanzien en daarmee de macht van 

het Spaanse regime en de Ejército heeft bestendigd, tot de – alle voorgaande 

geweldplegingen overtreffende – Spaanse Furie te Antwerpen de volksopinie 

definitief  heeft doen keren.    

1. Oranje’s briefje om de poot van de door een Spanjaard neergeschoten postduif was 

Mondragón’s eerste informatiebron betreffende de voorgenomen aanval door de 

rebellenvloot ter ontzetting van Zierikzee. Het uitblijven van de aankondiging van het 

voorgenomen ontzet was zelfs aanleiding voor de belegerden tot het vragen om 

onderhandelingen.1088 De Raad van State en Mondragón hadden hun gedetailleerde 

wetenschap echter te danken aan twee rapporten van Philibert van Serooskerke. 

Diens specificatie van Oranje’s oorlogsschepen, hun plaats van verzameling, de 

preciese sterkte van hun bemanning plus opvarende soldaten, en het tijdstip van hun 

vertrek uit Veere kwam van Philiberts informanten in Goes en (waarschijnlijk) 

Veere.1089 Mondragón’s artillerie kon met deze gegevens de verdediging adequaat 

voorbereiden en de Staatse schepen bestoken. Een ontijdig ontzet van Zierikzee werd 

hierdoor voorkomen. Na het sneuvelen van legercommandant Charles de Boisot op 

Duiveland, liet nu ook zijn broer Louis het leven, de vlootvoogd.1090 Deze feiten 

hebben een niet te miskennen invloed gehad op het krijgsverloop alsmede op de 

politieke ontwikkelingen, wellicht ook op de staatkundige gevolgen.   

2. Bergen op Zoom heeft zich tot ver in 1577 gehandhaafd als regeringsgezinde enclave. 

Dit is bewerkstelligd door Philiberts beslissing tot toelating van een Spaans (in wezen: 

Italiaans) garnizoen in het vroege voorjaar van 1572, terwijl de toen nog 

regeringstrouw geachte Zeeuwse steden zo’n beveiliging juist geweigerd hadden. Na 

het vertrek van de Spaanse soldaten uit Bergen op Zoom heeft Philibert hen in 1576 

weten te vervangen door Duitse huurlingen die op terugtocht waren uit Zierikzee. Hij 

heeft zich steeds beijverd voor behoorlijke betaling van hun soldij en 

 
1087 Geparafraseerd naar P. Arnade, o.c. 
, 243-244 met in n.118 verw. naar Parker, Army of Flanders 185 en citaat in brief H. Delgadillo aan Juan de 
Albornez, 9 juli 1574.  
1088 Tegenwoordige Staat, IX, 311. 
1089 Anders: ‘door verraad was Mondragón op de hoogte van de aanvalsplannen’, P. Groen ed., O. van 
Nimwegen, R. Prud’homme van Reine, L. Sicking, A. van Vliet, De Tachtigjarige Oorlog: van Opstand tot 
geregelde oorlog 1568-1648 (Amsterdam 2013) 152, met verw. naar CACH Cph. 564-565, 650-611 [waarin 
echter ‘verraad’ niet genoemd noch geïndiceerd wordt. Er is geen aanwijzing dat Philiberts informanten in de 
Spaanse marine dienden. Derhalve blijkt uit de door de auteur gebruikte term ‘verraad’ een geschiedkundig 
onverantwoorde partijdigheid, AvR]. 
1090 De gebroeders Boisot, medestanders van Oranje van het eerste uur, zijn aanverwanten van Philibert. Hun 
oudere zuster Maria is Philiberts aangetrouwde tante, als echtgenote van Nicolas Micault heer van Indevelde, 
lid Geheime Raad en Raad van Financiën, later Staatsraad, broer van Philiberts moeder. De families Boisot en 
Micault zijn beide van Bourgondische afkomst. 
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levensonderhoud. Hiermee heeft hij niet alleen de verdediging van Bergen op Zoom 

versterkt, maar ook de positie van Antwerpen beïnvloed. 

3. Bij deze vier feiten kan men nog tellen: het ontbreken van Zeeuwen in het Verbond 

van Edelen en in de groep aanbieders van hun Smeekschrift in 1566. De oorzaak 

hiervan werd door de 18e-eeuwse historicus Te Water toegeschreven aan Philibert, 

die een mogelijke Zeeuwse deelname niet zou hebben gedoogd. Het valt echter 

moeilijk te zien hoe Philibert individuele edelen uit Zeeland had kunnen weerhouden 

van toetreding tot het Verbond als zij dat gewenst zouden hebben, quod non. Deze 

vermeende prestatie van de gebiografeerde rekenen wij dus niet mee. 

 

De balans opmakend is de uitkomst dat Philibert het volkomen Staats worden van Zeeland 

en Bergen op Zoom met vijf jaar heeft vertraagd (1572-1577). Het uiteindelijke falen van zijn 

koningsgetrouwe beleid is niet te wijten aan superieure gevechtskracht of numerieke 

overmacht van het Staatse leger, noch aan standvastigheid van de opstandige steden, maar 

aan geldgebrek bij het centrale regime als gevolg van het Spaanse staatsbankroet. Als gevolg 

daarvan begonnen de Spaanse troepen op Schouwen te muiten, of werden zij 

teruggetrokken zoals het geval was op Zuid-Beveland. Zou de geschiedenis anders zijn 

verlopen, in die zin dat Zeeland en Bergen op Zoom in de jaren 1572-1574 geheel Staats 

waren geworden, dan zou wellicht een eensgezind calvinistisch blok zijn ontstaan van 

Holland, Zeeland, ‘Diets’ Vlaanderen, Doornik en het stadsgewest Mechelen, alsmede het 

gehele westen van Brabant namelijk het kwartier van Antwerpen. Misschien inclusief 

Brussel, waar het calvinisme aan invloed had gewonnen. Het calvinisme kan vanaf 1573 als 

een der dragende krachten van de Opstand worden beschouwd.1091 In die optiek zou de 

geopolitieke positie van zo’n aaneengsloten gebied sterk zijn geweest. De Unie van Utrecht 

zou in haar beginjaren als defensief verbond wellicht beter hebben gefunctioneerd. De 

gedachte dat de Vlaamse en Brabantse steden (alsook Doornik en Mechelen) dan Farnese’s 

aanvallen in de jaren 1579-1585 zouden hebben weerstaan, is natuurlijk ‘what if’-speculatie, 

maar behoeft toch niet te worden uitgesloten. De geloofsstrijd is in die opvatting dus een 

derde – niet alleen in Spaanse ogen wellicht het belangrijkste – aspect van de Opstand, naast 

de reeds genoemde typeringen: burgeroorlog en verzet tegen centralisatie: Alva had in zijn 

laatste brieven voor zijn vertrek in 1573 verzucht dat het, in wezen, allemaal steeds om de 

religie was gegaan, de oorzaak en de grondslag van de oorlog.1092 Requeséns verschafte een 

dertigtal soldaten uit het capitulerende Oranje-garnizoen van Brouwershaven een paspoort 

teneinde veilig te kunnen terugkeren naar hun woonplaatsen in Vlaanderen, enkelen naar 

Gelderland, Aken en Luik, mits zij beloven zich daar te zullen melden bij de plaatselijke 

justitie met een verklaring dat zij teruggekeerd zijn tot gehoorzaamheid aan de Rooms-

Katholieke Kerk. Don Juan vereenzelvigde zijn poging tot het neerslaan van de rebellie met 

een kruistocht, getuige zijn krijgsbanier met Andreaskruis, het aanmatigende In hoc signo en 

 
1091 Klink, 259-262,307-309,319,334.  
1092 “causa y fundamento”. Alva’s secretaris Juan de Albornoz aan hertogin van Alva, 7 december 1573, Idem 
Alva aan Filips II, 2 dec. 1573, geciteerd door R. Fagel, ‘The Duke of Alba and the Low Countries’, in: M. Ebben, 
M. Lacy-Bruijn, R.van Hövell tot Westerflier eds., o.c., 285 en 437 n.134   
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zijn verzoek om pauselijke adhesie. Tenslotte werd het karakter van een algemene opstand 

van de Nederlanden (behalve Luxemburg), zoals de aard van het conflict was tussen 

november 1576 en januari 1579, definitief tenietgedaan door de geloofskwestie. Rooms-

katholieke militaire leiders keerden zich in 1578-1580 immers af van de Opstand, zoals 

Egmont junior, de familie Lalaing (op één vrouw na, de heldin van Doornik), Schenck van 

Nijdeggen, Willem van Hoorne, misschien ook Bossu en de bekeerling Lumey, zeker de 

draaier Champagney. Dit deden zij niet uit gebrek aan religieuze tolerantie, maar vooral uit 

vrees dat het radicale calvinisme van o.a. Gentse, Brusselse en Antwerpse burgers de 

overhand zou krijgen, in strijd met hun aristocratische idealen en belangen.       

 

 

f) Breuklijn 

Philiberts ontslag in 1578 markeert een breuklijn in de geschiedenis van de bestuurlijke 

organisatie van Zeeland. Sinds het jaar 1162 werden de rentmeesters-generaal aangesteld 

en ontslagen door de landsheer. Het ontslag van Philibert van Serooskerke door de Staten 

van Zeeland is een usurpatie van grafelijk recht, en vormt een historische breuk die een einde 

maakt aan een tijdperk van vier eeuwen. Voortaan zal de stadhouder eigenmachtig deze 

functionarissen aanstellen, op voordracht van de Staten. Deze breuklijn loopt parallel met 

de systeembreuk in de overheidsfinanciën, eveneens per mei 1578, met als meest 

kenmerkende voorbeelden: de naasting van de Tol van Zeeland en van het grafelijke domein. 

Ook als burggraaf van Zeeland wordt Philibert in 1578 ontslagen. Hij is de laatste van een 

lange reeks Zeeuwse burggraven, beginnend in 1327, een tijdperk van twee- en een halve 

eeuw.1093 Aan Philiberts vader Jeronimus waren vier generaties Van Cruijningen 

voorafgegaan. De titel vervalt; de bevoegdheden komen aan de Staten van Zeeland en in 

vertegenwoordiging aan de Gecommitteerde Raden.1094 Hiermee loopt de Provincie Zeeland 

bestuurlijk vooruit op de ‘Verlaetinge’ van 1581.1095 In contrast met de hierboven 

aangeduide ‘conservatieve revolutie’ kan men het ontslag van Philibert als rentmeester-

generaal en zijn opvolging door collecteur Jacques Wijnrich beschouwen als een 

progressieve bestuursdaad van de Zeeuwse Staten. Zij maken een eind aan de traditionele 

opvolging van en door familieleden binnen de netwerken van de bestuursadel. Een sociale 

ommekeer, want de candidaten worden nu geselecteerd uit het kader van ervaren klerken 

met kennis van alle details. Wijnrich zal in 1582 echter ‘gesuspendeert’ worden van de 

administratie. Hoewel hij in 1578 op aanbeveling van de prins bevorderd was, bleef Wijnrich 

‘aan de meeste Leden van Zeeland onaangenaam’.1096 Zijn opvolger Jacques de Geendt is 

 
1093 De in 1573 door Oranje aan Witte van Haemstede V verleende commissie ter opvolging van de 
‘voortvluchtige’ Philibert van Serooskerke als burggraaf is zonder gevolg gebleven. Het is onbekend of de 
begunstigde de commissie niet aanvaard heeft dan wel tussentijds is overleden. Het geslacht Van Haemstede 
is in 1604 in mannelijke lijn uitgestorven bij het overlijden van Arent VIII van Haemstede, zeeofficier in Spaanse 
dienst. 
1094 M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, I, 318-321; Tegenwoordige Staat, IX, 94.  
1095 ‘verlaetinge’ is de spelling in het authentieke ‘Placcaert’ van de Staten-Generaal d.d. 26 juli 1581; de 
meestal aangehaalde bewoording en spelling “Plakkaat van Verlathinge” wijken af van het origineel. 
1096 Van de Spiegel, 345. [‘Leden van Zeeland’ in de betekenis Statenleden.] 
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eveneens een voormalige ondergeschikte van Philibert van Serooskerke.1097 Maar na De 

Geendt is het gedaan met vervulling van vacatures door bevordering van ervaren lagere 

beambten. De aanstelling van rentmeesters-generaal zal weer evolueren in de richting van 

benoemingen uit het stadspatriciaat. Zo wordt in 1586 de gewezen Middelburgse schepen 

Pieter van der Hooghe aangesteld als rentmeester-generaal Bewesten Schelde.1098 Hij is een 

aanverwant van wijlen Philibert van Serooskerke.1099 Laatstgenoemde heeft Pieter’s vader 

Jan van de Hooghe goed gekend. Zij waren samen schepenen van Middelburg in 1562. De 

cyclus begint dus in 1586 opnieuw.1100 Het ambt van rentmeester-generaal verwordt zelfs 

tot een uiterst lucratieve erebaan voor aristocraten. In 1679 wordt deze bijvoorbeeld 

vergeven aan de 10-jarige Cornelis graaf van Nassau heer van Kortgene (‘Courtienne’), 

zoontje van de vertegenwoordiger van de Eerste Edele.1101 Het werk wordt gedaan door 

ambtelijke plaatsvervangers.1102 De laatste rentmeester-generaal Bewesten Schelde is 

Cornelis Kien van Citters, die in 1796 van zijn ambt vervallen verklaard wordt door de 

patriottische Vertegenwoordigers van het Volk van Zeeland. Tot 1806 neemt ontvanger-

generaal Phœnix Isaac Boddaert de taken waar.1103   

 

 
g) Attitude 1104 
Rest nog de vraag of Philiberts attitude tijdens de ‘troebelen’ rond 1567 en vervolgens in het 

eerste oorlogsdecennium (1568-1578) van de Opstand significant anders is geweest dan die 

van zijn rang- en standgenoten in Zeeland. Het antwoord daarop is nee, ook al is er verschil 

in de mate waarin zij verzet gepleegd hebben tegen de fiscale maatregelen van de centrale 

regering. In geloofszaken daarentegen, zijn er pas noemenswaardige verschillen merkbaar 

aan het einde van de bedoelde periode. De Zeeuwse adel bleef rooms-katholiek zolang als 

in combinatie met de uitoefening van ambten mogelijk was. Maar wie vasthield aan het 

roomse geloof raakte zijn ambten kwijt en moest (uit)wijken, zoals Philibert. Die 

geloofstrouw is een voorbeeld van fides, niet zozeer in de specifieke christelijke betekenis  

 
1097 ZA,505, Rkk B, Inleiding, 1.Geschiedenis van het ambt, (4) (5) (6). 
1098 N.A. 80 (1989) Bo-By, 282 VIa. Pieter van der Hooghe, vermeld  onder de Edelen van Zeeland 1570, 
schepen van Middelburg 1571 en 1572, in 1586 aangesteld als rentmeester-generaal Bewesten Schelde. 
Volgens recente gegevens in een digitale encyclopedie was hij zelfs ‘Eerste edele van Zeeland’. Deze vergissing 
gaat vermoedelijk terug op dezelfde fout in BWN II, (Haarlem 1855) 962, aldaar het wat slordige lemma 
‘BORSSELE, (PIETER JANSZOON VAN) Heer van der Hooge […] werd [..] den 11den Maart 1596 als eerste Edele 
in de Staten van Walcheren benoemd [..]’. In feite vertegenwoording van Eerste Edele Filips Willem van Nassau-
Buren door Van der Hooghe. Rietstap, I (1883) 43 herhaalt de vergissing. Overigens werd  de naam ‘van 
Borssele’ pas in de 17e eeuw door de zoon van Pieter voor de geslachtsnaam geplaatst. 
1099 Ibid., 281. Philiberts grootvader Jacob van Serooskerke weduwnaar van Jacoba van den Eynde, was 
hertrouwd met Pieter’s overgrootmoeder Adriana van Wissekerke weduwe Joos Adriaensz van der Hooghe.  
1100 ZA,512, Rekenkamer II, 4.02.10, Archief van de rentmeester-generaal Pieter van der Hooghe, 1587-1604. 
1101 R.E. van Ditzhuyzen, 70-71. 
1102 ZA,512, Rekenkamer II, 4.02.16, Archief van Alexander de Muynck vertegenwoordigende de rentmeester-
generaal Cornelis de Nassau, 1687-1693. 
1103 ZA,505, Rkk B,  (7).(8);  Ibid., 512, ‘Rekenkamer II’, 4.02.21 en 22; N.A. 80 (1989) Bo-By, 5, VII. 
1104 “Attitude is a little thing that makes a big difference”. Verondersteld citaat uit redevoering Winston 
Churchill, 1939 of 1940. De uitdrukking bestond al.  
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fides Christiana, maar in algemene zin als culturele structuur.1105 Het oude geloof wordt door 

de nieuwe overheid verwerpelijk geacht, niet alleen uit een confessioneel oogpunt, maar 

omdat het een onaanvaardbaar risico is gaan vormen voor de veiligheid.1106 

 
Een interessante casus is de in de Epiloog van de biografische schets gereleveerde 

weigering door de Zeeuwse ridderschap tot toelating van Willem van Cats, zelfs ná 

het volledig Staats worden van Zeeland.1107 Cats voldeed zogenaamd niet aan de 

criteria, maar zelf voelde hij zijn afwijzing als wraking van zijn vroege opteren voor 

Oranje en zijn overgang naar de gereformeerde godsdienst, terwijl de ridders zelf 

rooms-katholiek gebleven waren.1108 Tot ver in de jaren ’80 werd hij niet beschreven 

onder de edelen. Deze kwestie indiceert ook een van de mogelijke redenen waarom 

Philibert trouw bleef aan de rooms-katholieke religie. Hij zou het uitzicht op het 

comparitierecht van zijn familie – zij had geen ‘droit de naissance’ – niet willen 

riskeren. Men zou kunnen zeggen dat zijn consistentie in het geloof mede in dienst 

gesteld werd van de verdere maatschappelijke opkomst van het geslacht Van 

Serooskerke.1109  

 

Ontrouw aan de koning komt bijna niet voor bij diens Zeeuwse vazallen. De reeds genoemde 

Willem van Cats heer van Bieselinge, Philiberts opvolger als echtgenoot van Catharina 

Sandelijn, wordt in de 18e-eeuwse literatuur wel als uitzondering genoemd, wellicht om zijn 

in de Republiek tot hoog aanzien gestegen verwanten te plezieren. Als heer van ‘lage’ 

ambachten is hij echter nauwelijks als vazal van de landsheer te beschouwen. Echt verraad 

kan hem dus niet aangewreven worden, is de redenering. Niettemin werd Cats om zijn 

houding aanvankelijk veracht door zijn Zeeuwse standgenoten. Toen Filips II in 1579 door de 

Unie van Utrecht in de praktijk had afgedaan als landsheer (definitief in het jaar 1581 door 

de Verlaetinge), waren de hoogste edelen de provincie echter allang ontvlucht. De lagere 

 
1105 Thesaurus Linguæ Latinæ (Leipzig 1922-1926) VI,1, F p, 683, (43).  
1106 Van de Spiegel, 288-292, VI, Conclusies.  
1107 J.W. te Water, 266. In 1578 werd Cats belast met het bewaren van de vrede tussen de oude en nieuwe 
kerkgenootschappen in Goes. Voorkwam plunderingen en beeldenstormerij. De ‘sieraden der Roomsche 
kerken’ konden bij hem in bewaring worden gegeven.  
1108 Van Steensel, 582 en aldaar n.68: Het geslacht Cats stamt af van de Zierikzeese poorter Claes Lievensz, 
die in 1492 door keizer Karel V [niet verheven, maar] in zijn adeldom bevestigd werd als ‘knape’; andere 
bronnen vermelden Claes van Cats als ridder. Claes is tevens de vader van Livine (Lieviene, Liduine) van Welle 
gen. van Cats, uit zijn huwelijk met Geertruy (Gertrude) Florisdochter van Botland, allen voorouders van 
Philibert van Serooskerke.  
1109 Philibert staat zelden als ‘ridder’ vermeld, maar wél posthuum, o.m. op het grafschrift van zijn weduwe. 
Heeft zichzelf – voorzover nagegaan – nooit zo betiteld; ‘joncheere’ is goed genoeg. Zelf compareert hij niet in 
de ridderschap. Zijn vader Jeronimus werd in 1545 ridder geslagen door Karel V. Een door iemand ontvangen 
ridderslag verplicht de ridderschap echter niet tot coöptatie. Contemporaine lijsten ontbreken. Deze zijn 
verloren gegaan of opzettelijk vernietigd tijdens de troebelen. Vgs. Smit zou Jeronimus van Serooskerke niet 
tot de adel gerekend worden, ondanks de ridderslag, zie J.G. Smit, ‘Raadselen rond een Zeeuws wapenbord’ 
De Nederlandsche Leeuw CXII (1995) 241-253. Deze bewering is strijdig met bevindingen van de 18e-eeuwse 
historicus Willem te Water (vader van J.W.): Als overleden vader van Levine van Borssele geb. van Serooskerke 
wordt Jeronimus ‘vir nobilis’ genoemd, akte 1579. Idem in akte 1534 als voogd van de verder onbekende Agnes 
van Serooskerke wed. Jan van Bruese, in: W. te Water, Het Hoog Adelyk (sic), en Adelryk Zeelant [..], 
(Middelburg 1765) 113. 
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edelen zijn merendeels uitgewezen. ‘en die gebleeven waren, geen vrinden van den 

Prinse’.1110 De al eerder genoemde Pieter Jansz. van der Hooghe staat eenmalig vermeld 

onder de Edelen van Zeeland, en wel in 1570. De familie pretendeert afstamming uit het dan 

al uitgestorven hoogadellijke middeleeuwse geslacht Borssele, zij het op onzekere 

gronden.1111 Maar Pieter is veeleer stadspatriciër dan edelman. Zijn geslacht maakt sinds 

1437 deel uit van de Middelburgse stadsregering, al vijf generaties achtereen. Sinds 1460 

werden zijn voorvaderen beleend met heerlijkheden op Walcheren. Aanvankelijk voerden zij 

slechts patroniemen, tot de aankoop van het huis Ter Hooghe (Koudekerke) voor 1485. Zelf 

was Pieter schepen van Middelburg in de jaren 1571-1572. Mogelijk heeft hij Oranje’s beleg 

van Middelburg vermeden of is hij het ontvlucht door elders onder te duiken. Er zijn zelfs 

aanwijzingen dat hij zou zijn uitgeweken, zoals bekend is van andere takken van het geslacht 

Van der Hooghe. Is Pieter toch in Middelburg gebleven, dan heeft hij de uithongering van de 

stad en de capitulatie in 1574 overleefd. Gegevens hieromtrent ontbreken. Na 1572 komt 

Pieter van der Hooghe veertien jaar lang niet voor in relevante documentatie. Waarschijnlijk 

houdt hij een low profile. In 1586 accepteert hij echter een benoeming tot rentmeester-

generaal Bewesten Schelde. De omstandigheden zijn aanmerkelijk veranderd in het 

decennium tussen de Pacificatie van Gent en deze benoeming (vijf jaar na de Verlaetinge en 

twee jaar na de vermoording van Willem van Oranje), hetgeen de vergelijking tussen Pieter’s 

gedrag en dat van andere rang- en standgenoten bemoeilijkt. Het is duidelijk dat hij tot de 

Reformatie is overgegaan, al is onbekend wanneer; wellicht al in een vroege fase van zijn 

loopbaan. Gezien zijn atypische achtergrond kan Pieter’s ontrouw aan de koning niet als 

uitzondering op de regel worden beschouwd.   

 

De met Philibert qua positie meest overeenkomende ambtsdrager is uiteraard de andere 

rentmeester-generaal in Zeeland, i.c. Beoosten Schelde, Philiberts zwager Bruninck van 

Wijngaerden.1112 Er is nauwelijks verschil in attitude, hooguit een nuance in ieders 

bereidheid tot gevolggeving aan Brusselse instructies. Het is niet zinvol vergelijkingen te 

trekken tussen de houding van Philibert en die van rentmeesters-generaal in andere 

provinciën dan Holland. Afwijkende benamingen van het ambt duiden vaak al op een 

functieverschil. In het dunbevolkte en qua grondgebied relatief kleine Zeeland zijn 

gekwalificeerde candidaten voor overheidsfuncties schaars. Stapeling van functies zoals bij 

Philibert van Serooskerke doet zich in de andere provincies minder voor. Bovendien ligt de 

geloofskwestie in elke provincie anders, terwijl ook de bestuurlijke organisatie per provincie 

verschillen vertoont. Het tijdsverloop sedert het jaar waarin een gewest sinds 1405 in 

Bourgondische of later Habsburgse macht is geraakt, heeft invloed op de variaties in 

bestuurlijke organisatie.1113 Door de al veel oudere personele unie tussen Henegouwen, 

 
1110 Van de Spiegel, 90.  
1111 N.A. 80 (1989) Bo-By, 279. 
1112 BWN (1855) II, 3-4,  962 ‘beide ijveraars voor de belangen van den Koning’ (in lemma Adolf van Borssele, 
hun zwager.)  
1113 In 1405 vererven Artesië en Vlaanderen aan Jan zonder Vrees, en Brabant met Limburg aan zijn broer 
Antoon van Bourgondië. Als laatste gewest verviel Gelderland met het graafschap Zutphen in 1546 aan Karel 
V, waarna in 1548 de Nederlanden als compleet beschouwd kunnen worden. 
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Holland en Zeeland lijken de bestuursvormen van deze drie provincies nog het meest op 

elkaar.1114 Bovendien worden in het onderhavige tijdvak alleen in de gewesten Holland en 

Zeeland stelselmatig rooms-katholieken uit overheidsfuncties verdreven, al verschillen de 

jaartallen waarin dat gebeurde, namelijk 1572 — met uitzondering o.a. van de 

regeringsgezinde gebleven stad Amsterdam — en 1578.1115 Daarom is het relevant een 

functionaris uit te lichten die enigszins op Philibert lijkt qua afkomst, leeftijd, 

verantwoordelijkheden en geografisch ambtsgebied: de rentmeester-generaal van Zuid-

Holland, Andries Adriaensz van der Goes (1537-1591), stammend uit een van oorsprong 

Zeeuws geslacht van Delftse patriciërs. Zijn oudstvermelde Zeeuwse voorvader is Arent 

metten Buke, ridder, in 1140 een rijk maar kennelijk ook omvangrijk man.1116 Ook diens zoon, 

eveneens Arent geheten, is ridder en wordt Van der Goes genoemd omdat hij voogd is van 

een minderjarige Van Borssele aan wie Ter Goes toebehoort, een ganzenveld bij een 

beginnend stadje aan de nog nauwelijks bedijkte kreek. Andries’ grootvader mr.Aert van der 

Goes († 1545) heeft zowel in Leuven als in Keulen gestudeerd en brengt het tot 

stadsadvocaat en pensionaris van Delft, later zelfs tot landsadvocaat van Holland (1525-

1544). Daarbij helpt dat hij kan bogen op de steun van zijn broer Willem, abt van Egmond en 

als zodanig de hoogste prelaat van Holland.1117 Zoon mr. Adriaen Aertsz van der Goes volgt 

in 1545 zijn vader op als landsadvocaat. Hij overlijdt in 1560 en laat vier zoons na, die ambten 

zullen bekleden zoals schout in Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland tevens pensionaris van 

Schiedam, en rekenmeester van Holland. Een van de vier, Andries Adriaensz van der Goes, is 

van 1537, hetzelfde geboortejaar als Philibert van Serooskerke. Zij zijn ook jaargenoten in 

Leuven. In 1563  — hij is Philibert een jaartje vóór —  wordt Andries bevorderd tot 

rentmeester-generaal van Zuid-Holland.1118 Evenals Philibert wordt hij benoemd tot raad des 

 
1114 Eerder had Vlaanderen grote invloed op de bestuurlijke organisatie in Zeeland Bewesten Schelde, dat aan 
Boudewijn IV van Vlaanderen kwam in 1167 (Verdrag van Brugge). Beoosten Schelde raakte eiland na eiland in 
de macht van de Hollandse graven. Jan II van Oostervant, zoon Jan van Avesnes en Aleid van Holland, werd in 
1280 graaf van Henegouwen en in 1299 van Holland. De Zeeuwse edelen o.l.v. Jan van Renesse aanvaardden 
Jan II niet als graaf van Zeeland en zochten steun bij diens oom Gwijde van Dampierre graaf van Vlaanderen. 
Van de steden verzetten alleen Middelburg en Zierikzee zich tegen de edelen en hun Vlaamse protector, en 
kozen voor graaf Jan. Hij kreeg in de Zeeuwse wateren hulp van de Franse marine. De Vlaamse vloot werd bij 
Zierikzee tot zinken gebracht (1304), waarna Vlaanderen zich pas in 1323 bij de Vrede van Parijs terugtrok over 
de Honte. Daarna werd Jan’s zoon Willem I de Goede – gehuwd met de Franse prinses Johanna van Valois – 
ingehuldigd als graaf van geheel Zeeland, Houart, o.c., 6. De Grote Oosthoek 20 (1981), 491,492 ‘Zeeland’, met 
verw. naar o.a. Fruin (1933). 
1115 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 167-171.  
1116 Rietstap, I, 137. 
1117 Ibid. 
1118 Een laat-middeleeuwse administratieve indeling scheidt het graafschap Holland in vier kwartieren: (1) 
Noord-Holland, (2) Kennemerland met West-Friesland, (3) Zuid-Holland en (4) het land van Voorne. Zuid-
Holland omvat dan de steden Dordrecht, Gorinchem, Woudrichem, Schoonhoven, Geertruidenberg, Heusden 
en Geervliet. Een precieze administratieve indeling van het platteland ontbreekt tot 1436, toen een 
rangschikking in baljuwschappen en schoutambten van kracht werd. De periode 1563-1571 is er een van 
transitie, die uiteindelijk pas in 1625 haar beslag krijgt. De provincie ‘Holland en West-Friesland’ is dan 
administratief verdeeld in Noord-Holland (alias Noorderkwartier) en Zuid-Holland (alias Zuiderkwartier). Het IJ 
is de scheidslijn. Haarlem en Amsterdam werden dus bij Zuid-Holland getrokken, Tegenwoordige Staat, IV, 
‘Holland’ (Amsterdam 1742) 285-289. Tijdens de ambtsperiode van Andries van de Goes is het nog niet zover, 
hoewel het land van Voorne inclusief de eilanden Goeree en Flakkee – maar niet onbetwist – reeds als deel van 
Zuid-Holland worden beschouwd.  
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konings. In hetzelfde jaar huwt Andries te Antwerpen Maria Keynooge, geboren in 

Mechelen.1119  

 

Als rentmeester-generaal van Zuid-Holland houdt Andries van der Goes kantoor in 

Dordrecht, de eerste stad qua ancienniteit en rang in dat kwartier van het gewest 

Holland. De andere stemhebbende steden van Zuid-Holland zijn in die periode –     

wederom niet onbetwist – Delft, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, 

Schoonhoven en Brielle.1120 Het platteland is groot en omvat tevens de eilanden 

tussen Maas en Grevelingen, Krammer, Volkerak en Biesbosch, waaronder het 

voormalige gewest Voorne inclusief het toen nog zogenoemde Oost-Voorne (Over-

Flakkee), door Grevelingen en Krammer gescheiden van Zeeland. De Opstand tegen 

het centrale gezag bestaat hier aanvankelijk vooral uit verzet tegen de vernieuwing 

van het belastingsysteem. Daarnaast verzetten edelen en ridderschap van Holland 

zich tegen de afschaffing van hun privileges en – meer dan bijvoorbeeld in Zeeland 

het geval is – tegen de vervolging van ketters. Sommige stadsbesturen hebben de 

plakkaten tegen de ketterij opzij geschoven. In meerdere steden binnen Andries’ 

ambtsgebied zijn de gereformeerden rond 1570 in opkomst. Waar zij in 

bestuurskringen penetreren of waar zittende bestuurders aanhangers blijken te zijn 

van de ‘nieuwe Gezindte’, krijgen rooms-katholieken het moeilijk. Deze worden 

Spaansgezind geacht. In Dordrecht is het nog niet zo ver en kan Van der Goes nog 

ongestoord zijn werk doen. Van de invoering der nieuwe belastingmaatregelen heeft 

hij echter niets terechtgebracht. Ook de criminele ordonnantiën worden in zijn resort 

alom gesaboteerd. Het geldende recht is dan in Holland nog een lappendeken., vooral 

het personenrecht. Naast het Rooms-Hollandse recht geldt in sommige delen van 

West-Friesland oud-Fries recht, en in delen van het land van Voorne oud-Zeeuws 

recht, terwijl in Gooiland rudimenten van oud-Stichts recht van kracht zijn. Elk ressort 

houdt hardnekkig vast aan het eigene. Dit geeft aanleiding tot talloze gevallen van 

rechtsongelijkheid en rechterlijke competentiegeschillen binnen Holland. Alva’s 

beleid heeft ten doel hieraan een einde te maken. Maar de rechtspleging is al 

eeuwenlang goed georganiseerd, vinden de magistraten in de schepenbanken 

zelf.1121 De hoge adel met zijn vierscharen denkt er niet anders over. Ook de 

ambachtsheren ten plattelande met hun schouten alsook de baljuws willen geen 

verandering. De opgelegde vernieuwing is overbodig en zelfs schadelijk, want 

miskent hun kennis, ervaring en onkreukbaarheid. Bovendien verstoort zij het 

moeizaam ontstane evenwicht tussen de verschillende competenties, en 

onderbreekt zij de eeuwenoude jurisprudentie. Bijgevolg kan de gewraakte  

systeemverandering slechts leiden tot rechtsonzekerheid, vinden de betrokkenen. 

 
1119 N.A. 83 (1993) G, 263,266. 
1120 Voor het goede (geografische) begrip: de rentmeester-generaal van Noord-Holland zetelt in Den Haag en 
is aldaar tevens de baljuw. J. de Riemer R.G., Beschryving van ’s Graven-Hage, III (1739) 4 . 
1121 Aan het bestaan der schepenbanken zal pas een einde komen in 1811, bij decreet van keizer Napoleon 
ter invoering van de Franse rechterlijke organisatie in het geannexeerde voormalige ‘Koningrijk Holland’.   
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Rentmeester-generaal Andries van der Goes, raad des konings, krijgt dus te kampen met het 

verzet van de steden tegen het centraliserende beleid van Filips II. In 1571 wijkt Andries uit 

naar Brabant. Of zijn echtgenote meereist is onbekend, maar wel waarschijnlijk. Misschien 

vindt het echtpaar onderdak bij haar familie. De geloofskwestie heeft vermoedelijk een rol 

gespeeld bij deze uitwijking, maar dit is niet vast te stellen. Het is onzeker of Van der Goes 

zich gehaat heeft gemaakt bij de uitvoering van de plakkaten tegen de ketterij. Wel staat 

vast dat de inning van de traditionele inkomsten van het grafelijke domein een bron is van 

conflicten in deze periode van machtsverschuiving. De toedeling van de opbrengsten is nog 

kwestieuzer. Maar vooral het jaartal is opmerkelijk. Er woedt in 1571 geen oorlog in dit 

gebied. De geuzenleider Herman de Ruyter had op 9 december 1570 Slot Loevestein 

overrompeld. Tien dagen later werd hij er weer uitgejaagd door een Spaanse overmacht, 

waarbij hij sneuvelde. Vanuit deze strategische locatie beheerste sindsdien een relatief klein 

Spaans (in wezen Brabants) detachement het Zuid-Hollandse rivierengebied, zodat er van 

gewapende opstand geen sprake meer was. Voelt Van der Goes een dreiging of wordt zijn 

taakvervulling onmogelijk gemaakt? Is hij als raad des konings per definitie verdacht? Pas 

een jaar later, in de loop van 1572 zullen alle rooms-katholieke Hollandse ambtsdragers 

worden uitgewezen, of vluchten zij, met name naar het relatief veilige Utrecht.1122 

Sommigen wijken zelfs uit naar Westfalen. Rooms-katholieke Hollanders worden per 

definitie als regeringsgezinden beschouwd.1123 Het ambt van rentmeester-generaal wordt 

opgeheven. Het grafelijke domein vervalt aan de Staten. Er komt één ontvanger-generaal, 

van geheel Holland. Diens onderhebbende rentmeesters krijgen het druk met de 

administratie van de geconfisqueerde abdijen en kerkgoederen, een rijke buit van de Staten. 

Andries van der Goes is met echtgenote naar Holland teruggekeerd na de Pacificatie van 

Gent of misschien iets later, tijdens de opmars van Farnese. In 1581 wordt in Delft hun zoon 

Adriaen geboren. Vader Andries staat als woonachtig te Delft vermeld in 1583. De ex-raad 

des konings overlijdt daar als ambteloos burger in 1591, 54 jaar oud. De vraag kan worden 

opgeworpen of Philibert van Serooskerke, zou hij tijd van leven hebben gehad, eenzelfde 

 
1122 Van Nierop, o.c., 16 met verw. naar J.Smit, ‘De omzetting van het Hof van Holland [in 1572’], BVGO 6:2 
(1975) 179-223 [224]. Ook de Hollandse rekenkamer moet het ontgelden. [Mr. Willem Jansz. Schouten is voor 
de helft eigenaar van de hofstede Vreeburg te Wassenaar. Deze rooms-katholieke Raad en Meester van de 
Rekeningen van Holland wijkt met de voltallige Rekenkamer uit naar Utrecht. Na de Pacificatie van Gent komt 
Schouten terug en vindt emplooi aan het grafelijk Hof van Egmond, zie Algemeen Rijksarchivaris R. Bijlsma, ‘De 
geslachten Schouten – van Flory en van Mierop – de Montmorency – le Vasseur – d’Aumale als bezitters van 
hofsteden in de Baronie van Wassenaer en Zuydwijck’ De Nederlandsche Leeuw, 12 (1935) 358ev, met verw. 
o.a. naar archief Heereman van Zuydwijck, AR (nu NA) Inv.voorl. No.3028; Van Nierop, o.c., 169-171: Filips van 
Egmond (zoon en opvolger van de in 1568 onthoofde Lamoraal graaf van Egmond) was rooms-katholiek en 
resideerde in het Zuiden. [In 1579 worden Egmont’s Hollandse goederen geconfisqueerd en is mr. Schouten 
weer werkloos.]  
1123 Dit stigma was – althans in Holland – niet blijvend. Van Nierop, o.c. 170: rond 1590 is de godsdienst geen 
criterium meer bij de toelating tot de ridderschap, maar loyaliteit aan de Republiek wél.  De rooms-katholieke 
edelen Maximiliaen van Cruijningen en Johan van Beijeren van Schagen brachten het beiden tot Staatsraad. 
Beijeren van Schagen werd uit gevangenschap ontslagen na de Pacificatie en keerde terug in de Hollandse 
ridderschap; in 1579 Hollands gedeputeerde ter Staten-Generaal, 1582 voorzitter Staten-Generaal [van de 
Republiek. Het opmerkelijke feit dat Ao. 1582 een rooms-katholiek deze functie kan vervullen en dit ook doet, 
zou meer aandacht verdienen in de historiografie, AvR.] Ibid., 169: in 1595 Staatsraad. 
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terugkeer als die van Andries van der Goes zou hebben overwogen, maar een antwoord kan 

niet gegeven worden. Weduwe Catharina van Serooskerke–Sandelijn heeft wél die stap 

gewaagd. Beide van geboorte Zuid-Nederlandse weduwen hebben hun respectieve kinderen 

een gereformeeerde opvoeding gegeven. Ook de familie Van der Goes neemt een revanche: 

Adriaen van der Goes (1581-1663) wordt thesaurier en later burgemeester van Delft (dus is 

gereformeerd)1124. Hij is adjunct-gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland, 

daarna rentmeester-generaal van de domeinen op Voorne, en bewindvoerder van de V.O.C. 

In 1636 sterft hij, als heer van Naters en Pancrasgors. Zijn nazaten zullen hoge posities 

bekleden in de Republiek en het Koninkrijk Holland.1125 

 

De vergelijking van Philiberts attitude met die van anderen wordt hieronder voortgezet. Wil 

men echte tegenpolen vinden, maar wél uit een vergelijkbaar milieu, dan kan gezocht 

worden op de Zuid-Hollandse eilanden. Te denken valt aan Arent van Dorp, met wortels op 

Flakkee.1126 Maar deze figuur is moeilijk vergelijkbaar door zijn gebrek aan scrupules. Meer 

in aanmerking komend als persoonlijkheid is de beroemde geus Willem Bloys van Treslong, 

een Hollandse jonker van hoge Franse afkomst, volle neef van Bruninck van Wijngaerden.1127 

Evenals Philibert heeft Bloys Zuid-Nederlandse wortels.1128 Hij is geboren en getogen op 

Voorne waar zijn vader baljuw was van het eiland en van de stad Brielle. De jongen begint 

zijn loopbaan als page aan het hof van Maximiliaen van Bourgondië, markies van Veere. In 

1556-1558 dient hij bij de Zeeuwse marine van de Spaanse koning. Jeronimus van 

Serooskerke is dan vice-admiraal (met vooral verantwoordelijkheid voor het administratieve 

beheer). Zij zijn aan elkaar verwant via hun gezamenlijke voorgeslacht Van Haemstede, de 

Schouwse afstammelingen van graaf Floris V. Op jonge leeftijd doet Bloys belijdenis in de 

toen nog clandestiene gereformeerde kerk. Zijn carrière als medestander van de prins van 

Oranje bereikt haar hoogtepunt met de functies admiraal van Holland (1573) en tevens 

Zeeland (1576).1129 Het behoeft geen nader betoog dat zijn houding tijdens de beschreven 

 
1124 De eerste rooms-katholieke burgemeester van Delft na de alteratie van 1572 is mr. Hendrik A.A. van 
Berckel, door koning Willem II benoemd bij KB van 20 oktober 1840. ‘Sedert het eind van de 16e eeuw, toen in 
verband met de Opstand tegen Spanje de Katholieken van alle openbare ambten en bedieningen werden 
uitgesloten, was hij de eerste, die in een oudtijds stemhebbende stad van Holland het ambt van Burgemeester 
weer bekleedde. [...] voor die tijd uitzonderlijk’, G.W.F. van Berckel ed., Familie van Berckel, (1)  ‘Aantekeningen 
betreffende de Genealogie van Berckel door Mr. G.F.W. van Berckel (1906-1966)’ (Noordwijk, 1964). [Deze 
eerste bestuursdaad van Willem II — één week na de aanvang van zijn koningschap 7 oktober door het aftreden 
van zijn vader Willem I, en ruim een maand voor zijn inhuldiging te Amsterdam 28 november —  is  van 
algemene betekenis voor de emancipatie van de rooms-katholieke bevolkingsgroep.] 
1125 Zie P. Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826): Nederlands eerste minister van 
Buitenlandse Zaken (Nijmegen 2017). 
1126 NA, 1.10.25. Archieven Dorp, van, 1.3. (Aernt van Dorp);  NNBW, V (Leiden 1921) 140. 
1127 Bloys’ moeder is Catherine Oem van Wijngaerden, een tante van Bruninck van Wijngaerden.  
1128 Heerlijkheid Treslong in Henegouwen met middeleeuws kasteel, in bezit van familie De Mérode; nu Trélon 
in Frankrijk, Dép.Nord; Vander Hammen y León, o.c., VIe: De ‘chef de famille’ Louis de Bloys sieur de Trelon 
diende als hoofdofficier in het Spaanse leger, o.a. in de slag bij Gembloers 1578.  
1129 Een dieptepunt volgt na de dood van Willem van Oranje. Bloys van Treslong wordt oneervol ontslagen 
door de Staten van Zeeland en raakt zelfs kortstondig in de gevangenis. Bloys krijgt geen steun van prins 
Maurits, die zijn oudere halfbroer Justinus van Nassau naar voren schuift. R.E. van Ditzhuyzen 155,156: Justinus 
wordt op 7 maart 1585 door de Staten-Generaal benoemd tot opperbevelhebber van de Zeeuwse vloot en 
luitenant-admiraal van Zeeland.  
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periode totaal tegengesteld is aan die van Philibert.1130 Evenzeer contrasterend met de 

levensloop van Willem Bloys is het lot van een opvolger van diens vader als baljuw van 

Voorne, jonker Joost van de Werve, zwager (schoonbroer) van Bruninck en van Philibert. 

Evenals zijn verwanten Bloys, was Van de Werve een typische eilander met Zuid-Nederlandse 

(in zijn geval Antwerpse) connecties.1131 Deze nieuwe baljuw van Voorne koos voor de koning 

en gaf gehoor aan de oproep van de Spaanse marine onder commando van Bossu, een keuze 

– in wezen vervulling van ridderlijke dienstplicht – die Van de Werve noodlottig werd. Als 

krijgsgevangene te Hoorn bleef hij in extremis rooms-katholiek, hoewel de sacramenten hem 

door de Geuzen werden ontzegd.  

 

In de context van de Zeeuwse situatie werden geen exponenten gevonden van de 

onpartijdigheid zoals die bestond bij de kleine groep ‘neutralisten’ in Brusselse 

regeringskringen en zelfs aan het hof van Filips II. De bekendste is de Friese jurist Joachim 

Hopperus, bijgenaamd ‘Oui Madame’ wegens zijn gezeggelijkheid tijdens de regering van 

Margaretha van Parma. Hij was raadsheer in de Grote Raad van Mechelen, later in de 

Geheime Raad, en hoogleraar te Leuven. In 1566 vertrok hij naar Madrid en werd daar 

raadsadviseur tevens secretaris van Filips II. Hopperus was een uitgesproken criticus van 

Alva’s beleid.1132 Ook de Geldersman Elbertus Leoninus (Elbert de Leeuw), eveneens jurist 

en staatsman, behoorde tot die groepering. Van 1548 tot in 1579 was hij hoogleraar te 

Leuven. Hij vertegenwoordigde landvoogd Requeséns tijdens de vredesonderhandelingen te 

Breda (1575). Leoninus’ voorstellen werden tot zijn vreugde aanvaard door Oranje cum suis, 

maar werden in de Raad van State verworpen. De Spaanse raadsheer De Roda zou bij die 

gelegenheid aan Leoninus gezegd hebben dat deze wel een flinke absolutie nodig had, omdat 

hij zoveel omgang met de ketters had gehad.1133 In 1576 ondertekende Leoninus namens de 

Staten-Generaal de Pacificatie van Gent en in 1577 namens Gelderland de eerste Unie van 

Brussel. Hij verklaarde zich in 1579 voor de Opstand, verliet zijn Leuvense leerstoel en vertrok 

naar het Noorden. Zijn apologetische notities vormen een primaire (zij het subjectieve) bron 

van gegevens betreffende de Brusselse beleidsvorming en het eerste decennium van de 

oorlog. Leoninus eindigde zijn loopbaan als kanselier van Gelderland (1581) en Staatsraad 

van de Republiek.1134 In januari 1599, enkele weken na zijn overlijden, vroeg Elberts weduwe 

Barbara de Leeuw geb. de Haze vergunning zich te mogen vestigen in Antwerpen, met als 

 
1130 Zie ook Bijlage 3 (15) ‘Bloys van Treslong en het derde Smeekschrift’. 
1131 Bloys’ grootmoeder Van Wijngaerden is geb. Maria Ruychrock van de Werve. 
1132 Zie G. Janssens, ‘Joachim Hopperus en Willem van Oranje 1566-1576’ in: The Quintessence of Lives: 
Intellectual Biographies in the Low Countries, presented to Jan Roegiers (2010) 29-42.  
1133 J.J. Wolters, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam 
1994) hfdst. 2 ‘De vredemakers’ 70 en n.15, n.16, met verw. naar A.E.M. Janssen, Elbertus Leoninus (1519/20-
1598), témoin de son temps, in: LIAS IV (1977) 157-194, aldaar 176, 177.  
1134 Zie voor biografische gegevens: A.E.M. Janssen, o.c, en eerdere geannoteerde publicaties o.a. G.H. 
Delprat, ‘Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Elbertus Leoninus’ in: Bijdragen voor de Vaderlandsche 
Geschiedenis en Oudheidkunde, VI (1848) 162-180; J.Roelink, Een honderdtal brieven uit de correspondentie 
van Elbertus Leoninus uitgegeven met inleiding en toelichting (Nijkerk 1946). 



293  

argument “qu’elle est toujours restée catholique.”1135 Van de overledene kan dat niet gezegd 

worden. De Gelderse rooms-katholieken beschouwden hem als een libertijn. Ook het 

Arnhemse consistorie had zijn twijfels over de gezindte van Leoninus en verbood de dominee 

voor te gaan bij de begrafenisdienst in de Arnhemse Eusebiuskerk. De predikant moest zijn 

zaak bij het Gelderse hof bepleiten. Het is moeilijk een vergelijking te trekken tussen Philibert 

van Serooskerke en de Brusselse ‘neutralisten’ van Noord-Nederlandse afkomst, onder wie 

men mutatis mutandis wellicht ook Viglius van Aytta kan rekenen. De omgevingsfactoren zijn 

daarvoor te verschillend, evenals de respectieve functies en verantwoordelijkheden: 

Philibert is vorstelijk ambtenaar in het gewest Zeeland als uitvoerder van Brusselse 

richtlijnen, tegenover gerenommeerde Leuvense hoogleraren (met academische 

immuniteit) als juridische raadsadviseurs van de centrale regering. De overeenkomst is hun 

moraliteit en de gematigdheid die zij hebben nagestreefd. Philibert is door zijn vroege dood 

in 1579 niet toegekomen aan een eventuele keuze zoals die waarvoor Leoninus zich gesteld 

zag. 

 

Voorbeelden van hoge Zeeuwse regeringsambtenaren die uiteindelijk de koning ontrouw 

werden, zijn schaars. Christoffel Roëls is pensionaris van Middelburg voor én na de alteratie. 

Een vertegenwoordigende stadsfunctie, dus qua ambt valt hij niet in de bedoelde categorie. 

Ook Pieter Jansz. van der Hooghe, schepen van Middelburg in 1571 en 1572, is geen 

regeringsambtenaar tot hij in 1586 in dienst treedt van de Staten als rentmeester-generaal 

Bewesten Schelde. De gereformeerde Willem van Cats is geen  bestuursambtenaar maar 

raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland. Wel kan gedacht worden aan 

de Middelburgse baljuw Tjomme Rollema, die nauw met Philibert samenwerkt tijdens de 

troebelen, maar omzwaait na zijn veroordeling door de Raad van Beroerten. Rollema’s 

gevangenisstraf in Brussel werd omgezet in verbanning, die hij in 1574 gebroken heeft. Deze 

Friese jonker is echter niet representatief voor de (inheemse) Zeeuwse bestuursadel. 

Wellicht heeft hij zijn functie in de feitelijke hoofdstad van Zeeland te danken aan de 

schaarste aan hooggekwalificeerde autochtonen, evenals dit Beoosten Schelde het geval is 

met de Hollander Bruninck van Wijngaerden. Het grote aantal Vlamingen in Zeeuwse 

administratieve functies vormt eveneens een indicatie van dit fenomeen. Een andere 

mogelijke verklaring is echter dat Rollema door Filips II tot Middelburgs baljuw benoemd 

werd (op voordracht van hoogbaljuw Philibert van Serooskerke), omdat er ‘iemand van 

buiten’ nodig was als opvolger van de geboren Middelburger Pieter Haeck. Deze was aan het 

eind van zijn justitiële loopbaan namelijk in conflict geraakt met bisschop De Castro, tevens 

abt van Middelburg, en met diens vicaris Van Strijen.  Bovendien lijkt Tjollema’s ommezwaai 

niet zozeer voort te komen uit politieke of religieuze overtuiging, maar vooral gemotiveerd 

te zijn door rancune om de ondergane miskenning en straf. Aangezien het Tjollema gelukt is 

zijn carrière voort te zetten na het Staats worden van Middelburg, kan worden aangenomen 

 
1135 A.E.M. Janssen in: J.A.E. Kuys e.a. eds., Biografisch Woordenboek Gelderland (Hilversum 2000) D2., 58-62 
‘Elbertus Leoninus, 1519/1520-1598, Rechtsgeleerde en Gelders kanselier’. 
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dat hij de rooms-katholieke godsdienst heeft ‘verzaakt’ overeenkomstig de geldende 

voorwaarde. 

 

In het licht van deze vergelijkingen dringt zich de gevolgtrekking op dat in dit tijdsbestek 

iemands politieke keuze afhankelijk is van zijn keuze tussen de gereformeerde variant van 

het christelijke geloof en de rooms-katholieke. De confessionalisering van de maatschappij 

ging gepaard met meer individualisme, die de gevestigde orde doorbreekt. De waarde 

daarvan vond erkenning in de prille godsdienstvrijheid die werd toegelaten bij de Pacificatie 

van Gent, hoezeer ook geclausuleerd. Maar de ruimte die iemand heeft tot 

geloofsverandering dan wel tot blijven binnen het voor hem of haar bestaande religieuze 

kader, mede onder druk van politieke omstandigheden, is niet alleen confessioneel bepaald. 

Men dient in het oog te houden dat een rechtgeaard edelman – zeker in de tijdgeest van de 

late Renaissance – de klassieke opvatting van fides huldigt. Hij doet dat al dan niet bewust, 

als deel van zijn persoonlijkheid of identiteit. Een identiteit die door opvoeding, scholing (de 

Latijnse school) en andere maatschappelijk-culturele factoren werd gevormd.1136 Fides heeft 

in de loop van de 16e eeuw nadrukkelijk een christelijke betekenis gekregen, naast de 

juridische en morele connotatie.1137 Deze confessionalisering van het begrip fides speelt een 

belangrijke rol in de kerken en bij de geestelijkheid maar lijkt geen factor te zijn bij het 

publieke doen en laten van Zeeuwse edellieden. Hun rechtvaardigingsgrond is veeleer de 

klassieke Romeinse betekenis van fides: trouw, eerlijkheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, 

plichtsbetrachting.1138 Iemands fides behoort voor degene die zijn of haar vertrouwen in hem 

stelt, de waarde te  hebben van een gelofte of eed, zoals afgelegd bij een getuigenis: 

testimonium secundum fidem et religionem dicere.1139 De vazal zweert foi et hommage aan 

zijn heer. Vertrouwen dient wederzijds te zijn. Een Zeeuws edelman zal dit dus niet 

schenden, en zeker niet het vertrouwen van zijn hemelse Heer.  

 

Zelfs in de uitzonderlijke gevallen waar het geloof níet de doorslaggevende factor is, blijkt 

het toch cruciaal te zijn voor de levensloop van de betrokkene. De militaire carrière van 

Maximiliaen van Cruyningen en Heenvliet (1555-1612), een grand seigneur buiten de kringen 

van gewestelijke ambtsdragers namens het centrale gezag, biedt interessant 

vergelijkingsmateriaal.1140 Philibert van Serooskerke en Maximiliaen van Cruyningen zijn aan 

 
1136 Zie voor het aan fides verwante begrip ‘eer’ als ridderlijk ideaal, ook  in de late 16e eeuw, C. Gietman, 
Republiek van adel: eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) (Utrecht 2010). 
1137 Rom.3:27-31; Thesaurus Linguæ Latinæ, VI, 1,F (Leipzig 1922-1926) 689, (43) speciatim: fides Christiana; 
J.G. Platvoet, A.L. Molendijk eds., ‘The Pragmatics of defining Religion’, Contexts, Concepts & Contests,  in:  
Christi fides et religio (Christiana Lex) (Leiden 1999) 463-516.  
1138  Van Wageningen, Latijnsch Woordenboek 369-370 
1139 Ibid., 369, citaat Cicero ad Qu.fratrem III,4. 
1140 Maximiliaen van Cruyningen is zowel Zeeuws als Hollands edelman. Zijn heerlijkheid Heenvliet op Voorne 
is in zijn tijd Hollands gebied. Voorne was oorspronkelijk een zelfstandig gewest, slechts door personele unie 
verbonden met Holland. Tot de doorbraak van de Haringvliet bij stormvloeden tussen 1300 en 1400, vormde 
Voorne één geheel met het huidige Goeree-Overflakkee. Het voormalige eiland Overflakkee heette toen 
(Oost)Voorne, terwijl Goedereede dan de naam is van een duindorp op het eiland Westvoorne. Nog in 1559 
werd Oranje door Filips II specifiek benoemd tot stadhouder van Holland, Voorne, Zeeland, West-Friesland en 
Utrecht. 
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elkaar verwant door hun gemeenschappelijke voorgeslacht De Glymes. De grootmoeder van 

Maximiliaen is geboren Bloys van Treslong. Als heer van een der hoge Zeeuwse heerlijkheden 

is hij een rechtstreekse vazal van landsheer koning Filips II. Op 16-jarige leeftijd wordt 

Maximiliaen al een ‘machtige edele’ genoemd. De titel markies van Veere en Vlissingen was 

hij echter misgelopen. De curatoren van de insolvente nalatenschap van peetoom 

Maximiliaen van Bourgondië dwarsboomden de ambities van Max’s voogden. De boedel had 

vorderingen op Max’s moeder Jacoba van Bourgondië, zodat zijn erfopvolging in het 

markiezaat le cas échéant nadelig zou zijn voor de concurrente crediteuren. In 1571 leidt 

deze assertieve jongeman het Walcherse verzet tegen Alva’s belastingmaatregelen. 

Bovendien had de zojuist ‘mondig’ verklaarde minderjarige de grootste mond in de 

ridderschap bij het formuleren van bezwaren tegen de aantasting van de adellijke privileges. 

Toch weerhoudt zijn reputatie van anti-Albanist hem er niet van gehoor te geven aan Bossu’s 

oproep tot de strijd tegen de Geuzen. Maximiliaen van Cruyningen mag dan geweigerd 

hebben de tiende penning te betalen, hij waagt zijn leven voor de Spaanse koning. Als 

commandant van een Spaans eskader Zeeuwse oorlogsschepen wordt Maximiliaen op 11 

oktober 1573 krijgsgevangen genomen in de slag op de Zuiderzee.1141 De Geuzen hebben 

‘eenen grooten visch’ gevangen, zoals o.m. blijkt uit het feit dat kolonel de Mondragón in 

juni 1576 op last van de Raad van State de vrijlating van Van Cruyningen eist, als een der 

voorwaarden ter acceptatie van de overgave van Zierikzee. De ‘deal’ komt niet tot stand 

doordat Oranje’s commandant van Zierikzee, Arent van Dorp, niets te zeggen heeft in Noord-

Holland waar Van Cruyningen gevangen wordt gehouden. Na drie jaar gevangenschap wordt 

Maximiliaen in november 1576 vrijgelaten op gezag van Willem van Oranje, in het kader van 

de Pacificatie. Het losgeld kan de prins goed gebruiken, maar brengt Maximilaen op het 

randje van een faillissement. Anders dan zijn bevelhebber en voornaamgenoot Bossu loopt 

hij (nog) niet over. Hij meldt zich bij de Spaanse legerleiding en dient een jaar als officier aan 

Spaanse kant, tijdens het interregnum door de Raad van State. In wezen is dit een 

bestandsperiode, waarin de wapens rusten. Van Cruyningen beseft echter dat zijn hoge 

Bevelandse heerlijkheid en lagere andere Zeeuwse leengoederen nu definitief in handen zijn 

van de opstandelingen. Op zijn Hollandse heerlijkheden Heenvliet en Hazerswoude is al in 

1572 beslag gelegd. Dus moet hij om zijn toekomst denken. Het ‘point of no return’ komt in 

zicht. Wil hij nog kans maken op het herwinnen van zijn status en feodale inkomsten, dan is 

nu actie geboden.1142 Maximiliaen deserteert in 1577. Hij loopt over en strijdt in het leger 

van de Staten-Generaal bij Gembloers en Rijmenam. Zijn staat van dienst als militair is 

excellent. Hij klimt op tot luitenant-generaal en bevelhebber der Staatse artillerie, een van 

de drie hoogste commando’s in het opperbevel van de armée. Maar een profeet wordt in 

eigen land niet geëerd.1143 Dat geldt ook voor opperofficieren. De Zeeuwse repartitie in het 

leger van de jonge Republiek is belangrijk geworden. Wie betaalt bepaalt. Meteen na 

 
1141 Deze krachtmeting tussen de Spaanse en de Geuzenvloot in 1573 gaat in wezen om de beheersing van de 
vaarweg naar en van  Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn en de toen nog economisch belangrijke Hanzesteden 
Kampen, Zwolle, Elburg en Harderwijk.  
1142 Van Nierop, 19-20. 
1143 Vrij naar Matth.13:57.  
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aankomst van Robert Dudley graaf van Leicester in Vlissingen, december 1585, eisen en 

verkrijgen de Staten van Zeeland het ontslag van artillerie-commandant Van Cruyningen. De 

ontslaggrond is diens rooms-katholieke geloof, hetwelk de Staten incompatibel achten met 

zijn essentiële legerfunctie.1144 Na acht jaar trouwe dienst als officier moet Maximilaen het 

veld ruimen. Niet voor de vijand maar voor zijn ‘fijne’ (of wantrouwende) provinciegenoten. 

Philibert en Maximiliaen werden beide ontslagen omdat zij vasthielden aan de oude roomse 

religie. Het verschil tussen hetgeen ieder overkwam, is dat Maximiliaen halverwege zijn 

loopbaan juist voor de Opstand koos, dus zijn wereldse heer verzaakte, terwijl Philibert de 

koning bleef dienen tot het in Zeeland niet meer kon.  

 

 

h) Conclusie onderzoeksthese  

Philiberts beweegredenen zijn in het algemeen niet anders dan die van het merendeel van 

de Zeeuwse bestuursadel. Daarvan is hij niet alleen een exponent, maar de ambtelijke 

topman, door cumulatie van de functies Zeeuws burggraaf, rentmeester-generaal Bewesten 

Schelde, raad des konings, opperdijkgraaf, hoogbaljuw en gevolmachtigde van de Eerste 

Edele. Hij is bij uitstek een Zeeuwse steunpilaar van koning Filips II. De motivatie van Philibert 

en consorten wordt in principe gekenmerkt door een mix van plichtsbetrachting, ridderlijke 

loyaliteit, familiebelang en eigenbelang. Maar daarnaast door een zeker conservatisme, 

mede tot uiting komend in vasthoudendheid aan de oude religie. Uit vergelijking van de 

levensloop van Philibert met die van enkele tijdgenoten met een vrijwel identieke 

achtergrond, valt op te maken dat het geloof voor hen de doorslaggevende factor is om aan 

Spaanse kant te blijven hetzij te kiezen voor de Opstand. Of andersom, in de loop van het 

conflict: een keuze voor de koning staat gelijk met behoud van de rooms-katholieke 

gezindheid. Koningsgezinde protestanten, van welke gezindte ook, bestaan niet. Ware dit 

wel het geval, dan is hun koningsgezindheid zinloos want zij zouden door de koning en zijn 

entourage niet worden geaccepteerd. Zelfs in een van de zeldzame gevallen dat een Zeeuwse 

rooms-katholiek – in ons voorbeeld een opperofficier – zich blijvend aansluit bij de Opstand, 

blijkt toch dat diens religie hem op ontslag komt te staan.  

 

De gecombineerde Romeinse begrippen fides et religio krijgen in de Renaissance een nieuwe 

duiding, interpretatie en betekenis. Geleidelijk is het begrip religio veranderd: van ‘geweten’ 

naar ‘religie’ in de uitsluitende betekenis: ‘godsdienst’ en dat dan in de confessionele zin des 

woords. Fides heeft dan geen definitie meer nodig, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de laat-

middeleeuwse vereisten voor acquisitieve verjaring.1145 Philbert is alumnus van de aloude 

Universiteit van Leuven. Zijn kennis van het Latijn is onomstreden. In zijn ambtelijke 

beginjaren wordt hij er al om geprezen door een geleerde vriend. Met kardinaal Granvelle 

correspondeert Philibert in het Latijn. Philiberts moedertaal – per definitie deel van zijn 

identiteit – is het Frans. Dit is tevens de taal waarin hij correspondeert met zijn broers en 

 
1144 Van Nierop, 169; BWN III, 895. Zie ook Bijlage 3 (23) bij deze studie. 
1145 J.C. van Oven, Overzicht van Romeins Privaatrecht (5e druk; Zwolle 1954) 24-26. 
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bijvoorbeeld met zijn Hollandse verre neef Van Dorp. Foi (uit Latijn fides) betekent zowel 

‘trouw, verbondenheid, garantie’ als ‘geloof in de leer van een religie’. Philiberts 

geloofsopvatting is niet bigot of fanatiek, blijkt uit zijn doen en laten. Van huis uit 

meegekregen en dus in belangrijke mate cultureel bepaald. Maar ongetwijfeld oprecht en 

voor hem vanzelfsprekend, een integrerend bestanddeel van zijn persoonlijkheid. Zijn trouw 

aan het oude geloof na de feitelijke verlating van Filips II door Zeeland in 1577 vloeit logisch 

voort uit die vanzelfsprekendheid. Er is geen andere verklaring voor, immers:  

 

1) Hij heeft niet gespeculeerd dat de kansen zouden keren zodat Filips II weer in zijn 

macht zou worden hersteld in Zeeland, want na de Satisfactie van Goes besluit Philibert 

aldaar in functie te blijven. Wellicht heeft Philibert geen fiducie gehad in een blijvend 

succes van don Juan de Austria, nadat deze op 31 januari 1578 het leger van de Staten-

Generaal een nederlaag had bezorgd in de slag bij Gembloers. In maart 1578 waren de 

kwartiermakers van de verlate Engelse troepen geland. De hoofdmacht volgde, evenals 

een Franse invasie, resulterend op 1 augustus 1578 in de revanche bij Rijmenam waar 

het Spaanse leger werd verslagen. Het zou tot januari 1579 duren voordat Farnese het 

leger weer op sterkte wist te brengen, en toen was er voor Philibert al lang geen weg 

terug meer. Philiberts keuze tot vasthouden aan het rooms-katholicisme is dus niet 

gemotiveerd door misplaatst optimisme. 

2) Wellicht heeft Philibert een mogelijk keerpunt gemist, door bij de Satisfactie van 

Goes in maart 1577 geen afstand te nemen van de Spaanse koning en de rooms-

katholieke godsdienst. Daarentegen vraagt Philibert op 28 mei van dat jaar don Juan 

juist om instructies. De nieuwe landvoogd is dan nog geen maand geleden ingehuldigd 

te Brussel. Wederom een blijk van Philiberts fides, terwijl zijn verzoek – wellicht niet 

toevallig – tevens de Wet betrof, i.c. de benoeming van mannen van de Wet in het 

Gerecht van Goes. Zijn fides gaat samen met de wet, ‘de wet des geloofs’ maar ook de 

wereldse wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Overigens valt te 

betwijfelen of een eventuele geloofsoverstap hem functieherstel had kunnen 

opleveren. Er zijn geen voorbeelden van hoge Zeeuwse ambtsdragers die zich in de 

jaren 1576-1578 bekeerd hebben tot de Reformatie en zodoende ontslag wisten te 

voorkomen of herstel in hun ambt verkregen.  

3) Een scepticus kan menen dat Philibert het zekere voor het onzekere neemt door aan 

te blijven als rentmeester-generaal in het gebied dat hem nog rest. Of wedt hij op twee 

paarden, met het oog op de kleine kans dat Zeeland ooit weer door de Spaanse koning 

geregeerd zal worden? Niets is minder waar. Philibert van Serooskerke blijft namelijk 

volstrekt loyaal aan zijn koning en aan diens landvoogd don Juan zolang die nog leeft, 

terwijl hij conform de Pacificatie van Gent doet wat dit vredesverdrag mede beoogt: 

het weer op gang brengen van de orde en regelmaat in het bestuur, onder handhaving 

van de status quo. Uitgewezen en uitgeweken ambtsdragers kunnen krachtens de 

Pacificatie terugkeren naar hun provincie. Het is echter aan de Staten of zij hersteld 

worden in hun ambten, evenals dit het geval is ten aanzien van functionarissen die uit 

gevangenschap ontslagen worden. Dienovereenkomstig doet Philibert zijn plicht en 
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vervoegt hij zich bij de Zeeuwse Staten ter presentatie van de jaarrekeningen Bewesten 

Schelde over de periode 1572-1578. 

4) Wat Zuid-Beveland betreft blijft Philibert dus op zijn post. Hij stelt zelf mannen van 

de Wet aan in het Gerecht van Goes, buiten het stadsbestuur om, teneinde ongepaste 

beïnvloeding en belangenverstrengeling te voorkomen. Hij doet dit naar plicht en 

geweten, hoewel hij kan verwachten dat deze daad hem bij de zittende bestuurders 

niet geliefd zal maken. Op Walcheren is het anders gesteld. Na een belegering van twee 

jaar had Oranje de stad Middelburg in 1574 gedwongen tot overgang naar Staatse 

zijde. Vervolgens werd het rechtsgebied van Walcheren verdeeld onder de steden 

Middelburg, Veere en Vlissingen, met uitzondering van het gebied van Domburg en 

Westkapelle dat zijn zelfstandigheid behield. Geheel Walcheren werd op die manier 

‘den rentmeester-generaal ontnomen’.1146 Maar aan het begin van zijn 

ontslagprocedure in 1578 biedt deze aan zijn functie te hervatten in geheel Bewesten 

Schelde, dus inclusief Walcheren. Hij is bereid zijn wettige taken weer op zich te nemen, 

naar plicht en geweten. Dit is geen onderwerping aan de nieuwe machthebbers. Zij 

zouden het publieke belang het beste dienen door hem in zijn ambt te laten, is juist zijn 

betoog. Maar Philiberts aanbod maakt geen kans.  

5) Philiberts keuze is dus geen sprong in het duister, noch komt zij voort uit speculatie, 

opportunisme of misplaatst optimisme. Evenmin is Philibert naïviteit aan te wrijven, in 

die zin dat hij in zijn gehechtheid aan de rooms-katholieke religie en aan de Spaanse 

koning te veel vertrouwd heeft op de continuïteit die beloofd wordt in de Satisfactie 

van Goes, zoals handhaving van de heersende roomse religie in het algemeen en van 

de rooms-katholieke ambtsdragers in het bijzonder. Dit is immers de kern van het 

Satisfactieverdrag van 22 maart 1577, zoals blijkt uit het eerste artikel ervan en de 

daarin vervatte garantie zijdens de prins van Oranje.1147 Het Eeuwig Edict was toen pas 

een maand en tien dagen geleden getekend, en de Pacificatie van Gent werd daarmee 

bestendigd. Pacta sunt servanda. Philiberts betrokkenheid bij de totstandkoming van 

de Pacificatie in 1576 maakt het echter onvoorstelbaar dat hij de Hollands/Zeeuwse 

 
1146 M.Z. van Boxhorn, Chroniick van Zeeland  555, waarnaar tevens verwezen wordt in Tegenwoordige Staat, 
IX, 96. In 1578 trachtte Goes ook het rechtsgebied van geheel Zuid-Beveland aan het het gezag van de 
rentmeester-generaal te onttrekken, teneinde dat op te dragen aan haar eigen baljuw en ‘Wet’ (= Gerecht). 
Deze kwestie speelt nog ten tijde van het ontslag van Philibert van Serooskerke, 1 mei 1578. Oranje heeft de 
eis van Goes niet ingewilligd en besliste dat de criminele justitie (strafrechtspleging) in Zuid-Beveland ‘als 
vanouds’ de stad Middelburg toekwam, ref. Notulen van Zeeland 4 en 6 juni 1578. Tegenwoordige Staat XI, 96 
concludeert ten onrechte: ‘sedert welken tyd zy den Rentmeester en die van Middelburg ongemoeid gelaaten 
hebben’. In 1586 werd Goes namelijk toch in het gelijk gesteld, door Leicester. Notulen van Zeeland, 23 juni 
1586. 
1147 ‘SATISFACTIE van Goes ende des Eylandts van Zuydbevelant in: Publicatieboek der Stad Goes, beginnende 
1564, fol 282 verso. 27 Martii 1577’ compleet geciteerd in Van de Spiegel, 395-404.  Philibert kan dan nog niet 
weten dat Oranje anderhalf jaar later zijn garantiebelofte zou schenden, Ibid., 405-406: Bij ‘ACTE van Præjuditie 
wegens de veranderinge van Religie en Confirmatie op de voorgaande Satisfactie’, get. Guill. de Nassau 26 
okt.1578, verklaart de prins op verzoek van baljuw, burgemeesters en schepenen van Goes “hun versouck 
billich ende redelycken bevindende [..] dat die perturbatie ende cessatie van ’t exercitie van de Roomsche 
religie binnen [..] Goes toegelaeten ende gedoocht es [..] om beter gedaen dan gelaeten, ende om meerder 
inconventiën te schouwen” waarmee de Satisfactie op geen enkel ander punt geprejudicieerd wordt. 
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intenties misverstaan heeft, met name het door deze twee provincies gemaakte 

voorbehoud. Bovendien is in 1578 algemeen bekend dat roomse geloofstrouw het 

risico van verlies van ambten met zich meebrengt. Dit is immers inhærent aan de eis 

van de Zeeuwse Staten dat alle ambtsdragers die voor de koning opteren, hun functie 

moeten neerleggen. De Staten van Holland en van Zeeland hadden trouwens al bij hun 

Nadere Unie van 1576 afgesproken dat zij zouden “doen surcheeren ende ophouden 

de Exercitie van alle andere Religien, den Euangelio contrarieerende”.1148 Hij heeft het 

geweten. 

 

Of Philibert van Serooskerke zulke afwegingen heeft gemaakt, is niet uit enig document 

gebleken. Maar absentia testimonii non testimonium absentiæ, afwezigheid van bewijs is 

geen bewijs van afwezigheid. Philiberts geloof is, bij uitsluiting van andere hypothetische 

maar onwaarschijnlijk bevonden beweegredenen, de ultieme innerlijke rechtvaardiging voor 

zijn beslissingen. Q.e.d. 

 

De status quæstionis werd bezien vanuit diverse gezichtshoeken: (a) de Opstand; (b) 

Zeeuwse bestuursadel; (c) Bestuur en rechtspleging; (d) Beleid en loyaliteit. Aan het slot van 

deze dissertatie kan nu geresumeerd worden wat de onderzoeksresultaten hebben 

toegevoegd aan de bestaande  kennis van deze vier onderwerpen. De studie verheldert 

zowel de positie als de motivatie en de daden van de hoogste provinciale bestuurlijke 

ambtsdrager in Zeeland in de periode waarin zijn directe chef, stadhouder Willem van 

Oranje, is gevlucht naar Duitsland en van daaruit de leiding heeft genomen van de Opstand. 

De gebiografeerde ambtsdrager blijft echter loyaal aan Filips II en het centrale gezag, 

secundum fidem et religionem. Daarmee consolideert hij voor de korte termijn zijn status als 

exponent van de Zeeuwse bestuursadel. Het functioneren van deze bestuurslaag beïnvloedt 

de politieke ontwikkelingen tussen ca. 1560 en 1578.  De normale besognes van het 

rentmeesterschap gaan gewoon door, maar zijn ambtsinstructies krijgt Philibert van 

Serooskerke voortaan rechtstreeks uit Brussel. In Bergen op Zoom was dat steeds al het 

geval. Soms blijven de Brusselse instructies uit doordat de prioriteiten van de regering 

verschuiven, en moet de ambtsdrager improviseren. Hij is uitvoerder van centraal beleid dat 

in toenemende mate weerstand ondervindt. Wel neemt hij ruimte om bemiddelend of 

mitigerend te kunnen optreden, in overeenstemming met zijn geweten; wellicht ook in zijn 

eigen belang c.q. het familiale lange-termijn belang. In een uiterst roerige periode van 

escalerende troebelen moet hij orde en rust handhaven, gezag waarmaken, bescherming 

bieden aan instituties en bevolking, maar tegelijkertijd zeer impopulaire belastingen 

invoeren. De strafvordering (‘criminele justitie’) moet veranderen, maar dit stuit op 

 
1148  Van de Spiegel, 94, met verw. ‘Verbonden van Vereeniginghe d.d. (4 juni 1575 en) 25 april 1576’. Het 
besluit is v.w.b. Zeeland formeel onrechtmatig te achten. De Zeeuwse vertegenwoordiging was niet 
representatief. Oranje vergaderde namelijk slechts met gedeputeerden van Middelburg, Zierikzee, Veere en 
Vlissingen; de twee laatstgenoemde steden behoorden niet tot de ‘goede steden’ met stemrecht. Prelaat en 
Edelen van Zeeland waren absent want niet geconvoceerd. De Hollandse afvaardiging daarentegen omvatte 
wél de Edelen en Ridderschap. 
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tegenwerking. De harmonisatie stagneert en de vernieuwing stopt. Het door Karel V en ook 

door Filips II in diens beginjaren gestabiliseerde institutionele bestel houdt geen stand. Deze 

omstandigheden tekenen het spagaat waarin een hoge ambtsdrager in oorlogstijd zich 

bevindt, ook tijdens onze ‘Tachtigjarige Oorlog’. Het belangenconflict is uitgelopen op een 

burgeroorlog, die overgaat in een echte internationale Europese oorlog in de Lage Landen, 

met aan beide kanten vreemde troepen. Een unieke ontwikkeling is dat een civiele 

ambtsdrager besluit tot het inroepen van ondersteuning door de interveniërende 

krijgsmacht, die hij begeleidt in spectaculaire oorlogshandelingen te land en in de Zeeuwse 

estuaria. Tegen het einde van het beschreven tijdvak is hij juist weer betrokken bij de 

totstandkoming van een vredesverdrag. Hij zal er zijn positie niet door redden. 

 

Samengevat is de conclusie dat de Zeeuwse bestuursadel met rentmeester-generaal 

Philibert van Serooskerke als exponent, in het tijdvak tot ca. 1580 naar plicht en geweten 

trouw bleef aan de koning en aan het rooms-katholieke geloof, in de overtuiging aldus ook 

het belang van Zeeland optimaal te dienen. Voor zover Philibert zich uiteindelijk bewust is 

geweest van een daarmee confligerend eigenbelang prevaleerde zijn trouw aan de koning 

en – daarmee onverbrekelijk verbonden – zijn geloofstrouw, voortvloeiende uit fides als de 

beslissende factor bij zijn keuzen. Philibert is te beschouwen als representant van een 

traditionele en cultureel bepaalde opvatting van fides, waarvan het confessionele aspect 

deel uitmaakt, maar niet op geprononceerde wijze. Hoewel de confessionaliteit sterk naar 

voren zal komen in de aanstaande 17e eeuw, blijft het culturele aspect bewaard. Dit is 

zichtbaar in de rechtsgeschiedenis, maar tevens bij de regenten wier officiële 

(gereformeerde) religie een cultureel kenmerk is, los van hun individuele innerlijke 

overtuiging. Mutatis mutandis voor wat betreft hun religieuze gezindte is Philibert van 

Serooskerke dus een prototype van de latere regenten in de Republiek. Hetgeen zijn 

geloofsopvatting echter onderscheidt van een voornamelijk cultuurbepaald christendom, is 

zijn volstrekt oprechte opvatting van fides in brede zin als hoog te houden loyaliteit.   
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XX 

SUMMARY 

 

SECUNDUM FIDEM ET RELIGIONEM 

PHILIBERT VAN SEROOSKERKE (1537-1579)  

A Zealander in the service of the Spanish king: Biographical sketch for further 

understanding of the notion of fides during the Revolt in Zealand and the Marquisate of  

Bergen op Zoom 

 

Philibert van Serooskerke (1537-1579), viscount of Zealand, steward of Zealand West of the 

Scheldt  and governor of Bergen op Zoom was the chief administrator in Zealand for Philip 

II, king of Spain and lord of the Habsburg-Burgundian Netherlands. On the basis of a 

biographical study in historical context, this dissertation aims to bridge the gap between 

what is known about the motives of the Dutch Revolt’s initiators, and the contrasting 

attitude of a high-ranking civil servant who remains loyal to his sovereign and to the central 

administration of the Low Countries. The lord of Serooskerke is not a generally known figure 

in the political history of the early decades of the Dutch Revolt or Eighty Years’ War. 

European historiography of that era generally focuses on emperors and popes, queens and 

kings, admirals and field-marshals, statesmen and stadtholders. It describes the events 

caused by their schemes and ambitions, rivalry, relations, failures and successes in response 

to the spirit of the age. With reference to the Dutch Revolt, much has been written about 

the prominent vassals of Philip II, the grand seigneurs who rose against him and took the 

lead in the rebellion in its early phase: Hendrick van Brederode; the counts of Egmont, Horne, 

Montigny, Hoogstraten; the marquess of Bergen; and – last but not least – the prince of 

Orange, the king’s stadtholder or locum tenens in the provinces of Holland and Zealand. 

Particularly with regard to these two provinces, the motives and considerations of civil 

administrators were far less a subject of historical review, notwithstanding their crucial role. 

The administrators in charge were forced to choose between allegiance to their superior – 

the rebellious prince – and loyalty to their overlord the Spanish king, sovereign count of 

Holland and Zealand. Philibert van Serooskerke is a perfect example, because of his rank as 

viscount of Zealand and his functions of royal counsellor, steward, grand bailiff and supreme 

dike-reeve in Zealand West-of-Scheldt. His obligations are to keep law and order in this most 

important district of the province, covering more than half of its territory. It is his duty to 

supervise jurisdiction, prevent religious strife, and protect the king’s subjects from war, 

plunder and exploitation. He facilitates commerce and  industry. In the case of Zealand in 

particular this means: keeping the waterways safe for international transport and trade. 

Access to the great European port of Antwerp must remain open, and reversely ‘nuestra 

salida al océano’ as the Spanish governor-general in Brussels frases it, has to be reconquered 

when blocked by rebellious forces. In addition, dike maintenance to safeguard the islands 

from storm surges and floods is an almost unbearable responsibility in times of war. Raising 

the money to finance the province’s obligations to its constituency on the one hand, and on 
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the other to cover the growing needs of the central government, is not a very popular duty 

of a royal steward.  Being a chief receiver and trustee of goods confiscated from the exiled 

and from political prisoners or wealthy heretics awaiting their trials, may seem a lucrative 

assignment, but does not lead to feelings of gratitude. At the same time, Serooskerke has to 

care for his personal and long-term family interests. During the last two years of his tenure, 

it may have appeared to him that siding with the king of Spain and remaining with the Roman 

faith had become contradictory to the interests and future welfare of his descendants. 

Nevertheless, he persisted in his task, secundum fidem et religionem, until this was no longer 

possible in 1578 because of his discharge from office by the States of Zealand then in power, 

acting in usurpation of the king’s rights. Philibert van Serooskerke passed away a year later, 

an exile in Antwerp and a devout Roman Catholic. 

This study  characterizes the Dutch Revolt in its first decade as a civil war which drives the 

chief executive administrator of Zealand West-of-Scheldt into political isolation, but reveals 

his motives for the choices to be made. The Reformation and the Revolt join forces in the 

fight against the invading Royal Spanish ‘Army of Flanders’ for the strategically crucial islands 

between the entwining estuaries of the Meuse, Rhine and Scheldt rivers. The conclusions of 

the study demonstrate the impact Philibert’s actions have had on the origins of Dutch 

independence. Actual knowledge of factors determining the attitudes of the Zealand nobility 

in its administrative capacity is enhanced. It will clarify that religion, rather than birth or 

descent defines the political stance of Philibert van Serooskerke and comparable members 

of the noble class: in the course of the conflict: the Reformed continue the rebellion, while 

the Catholics do not longer support it and renew their loyalty to the ‘foreign’ sovereign. In 

this study, however, religion is positioned in the broader framework of fides, not in the 

stricter confessional sense of the term but in line with its classical notion as percieved in the 

remnant mediaeval tradition of the late Renaissance. Furthermore, the study provides an 

impression of the official implementation of the Habsburg-Burgundian legislation against 

heresy, in connexion with the civil consequences and effects of the Council of Trent. These 

include the widespread opposition – both from Protestant as from Roman Catholic sides and 

from the Middleburg municipality – to the episcopal reclassification effected. The beloved 

but deceased abbot of Middleburg is replaced by a bishop, a former grand inquisitor, who in 

his new function becomes an important voting member in the Zealand States assembly. The 

main research question in this study concerns the decisive factors of Philibert’s political and 

social choices, secundum fidem et religionem and in view of his status as a prime example of 

the ‘administrative nobility’. The preamble to this dissertation contains the objective of the 

study in historical and social context, the research question and the thesis. The first two 

chapters concern Philibert’s birth in Brussels and his family history. He stems from a long-

established and upwardly mobile lineage of bailiffs, burgomasters and aldermen of Zierikzee 

on the island of Schouwen, then the second-largest city of Zealand and the administrative 

centre of Zealand East-of-Scheldt (almost half of the county or province). It is one of the five 

enfranchised or ‘good cities’ which vote in the States of Zealand, together with 

representatives of the Prelate (the abbot of Middleburg) and the nobility. The Serooskerke 
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clan gradually marries into the island’s gentry but also seeks their brides and grooms in the 

noble class, in particular of the nearby islands of South Holland and in Flanders or Brabant. 

Philibert’s father Jeronimus van Serooskerke is the third generation of his line. After studying 

law at Louvain in Brabant, he is ordained a priest and serves as a curate for just two years in 

a small town of Schouwen island. One elder brother dies and the other will remain without 

progeny because of war injury. With papal dispensation, Jeronimus marries in order to 

prevent the extinction of his lineage. He starts his secular career as steward and receiver of  

Dreischor on Schouwen island. Dreischor may seem a small manor, but is a direct feudal 

estate of the count of Zealand i.e. emperor Charles V, king of Spain, archduke of Austria, 

ruler of the Americas (at least half of them), and lord of the Netherlands. Jeronimus performs 

extremely well in his assignment. He is knighted by his employer who thereafter appoints 

him steward of Zealand East-of-Scheldt. In addition, Jeronimus serves as vice-admiral of the 

navy in the Zealand estuaries and the adjoining part of the North Sea. A lawyer by education, 

and a trusted supporter of the Habsburg-Burgundian endeavours to reorganize and enhance 

jurisdiction in the Low Countries, he is appointed a chief justice extraordinarius in the Court 

of Holland, Zealand and West Friesland. As deputy viscount of Zealand, ultimately to be 

raised to the rank of viscount, Jeronimus presides the ‘Vierschaar’ or traditional tribunal of 

peers administering justice in feudal disputes. Charles V is succeeded in 1555 by his son Philip 

II as king of Spain and lord of the (Seventeen) Netherlands or Low Countries, including the 

literally isolated ‘Sea-land’. When the marquess of Bergen op Zoom dies in Madrid in 1567 

under dubious circumstances and is posthumously convicted of sedition and lèse-majesté, 

Jeronimus is appointed superintendent of Bergen op Zoom, chief servant to the Crown in 

what formally remains a marquisate on the right bank of the Scheldt but now becomes a 

seperate part of Brabant, under direct rule of king Philip II. 

 

As a ‘third son’, Philibert van Serooskerke could not expect to succeed his father as lord of 

Serooskerke manor on Schouwen island and other feudal estates, nor to aspire after a 

military career. At a very young age he was sent to the university of Louvain. He graduated 

as a master of arts around 1553, and completed his education as a trainee in commencing 

administrative functions at Bergen op Zoom and later in Middleburg on the island of 

Walcheren. In 1562, at age 25,  Philibert was elected one of the two burgomasters of 

Middleburg city. At the end of his two-year’s term he was sworn in as royal steward of 

Zealand West-of-Scheldt, in succession to his father-in-law Jeronimus Sandelin. In the same 

year 1564 father Jeronimus van Serooskerke — the two namesakes are second cousins —   

retires as steward East-of-Scheldt and is succeeded by a Hollander. This is exceptional, but it 

helps that the young nobleman concerned is Jeronimus’ son-in-law, Bruninck van 

Wijngaerden. In the meantime Serooskerke senior remains in charge as superintendent of 

Bergen, until his death in 1571, to be succedeed by his son Philibert. Margaretha duchess of  

Parma, daughter of Charles V and a half-sister of king Philip II, is first of a series of governors-

general of the Netherlands served by Philibert van Serooskerke in his main function of 

steward West-of-Scheldt. As from 1567 he receives instructions by Margaretha directly, 

because of the defection and flight to Germany of prince William of Orange, the stadtholder 
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for Philip II in Holland and Zealand. Orange is replaced by the count of Bossu. However, this 

grand seigneur from Artois and Hainault is needed as a field commander to fight the rebels 

in the province of  Holland. Philibert profits by this situation which enhances his now direct 

link with the central government in Brussels. He duly executes orders from Brussels to 

contain the spread of the new religion. Prosecution of offenders is a main task of the steward 

in his supervisory function of chief bailiff. At the same time Philibert practises moderation, 

with the purpose of safeguarding public order and perhaps out of compassion with the 

persecuted. The years 1566 and 1567 are marked by infiltration into the Zealand society of 

foreign adherents to the new religion, supporting the fledgling illegal local protestant 

churches. ‘Hedge-sermons’ by Flemish and local preachers in the dunes and fields of 

Walcheren lead to serious troubles in Middleburg, resulting in a devastating iconoclastic 

eruption. Philibert contends and copes with these offenses, in co-ordination with the 

Middleburg magistrates although many of them, including friends and former colleagues, 

are inclined to side with the Reformation. An investigation on the causes and culprits of the 

troubles, ordered by the governor-general Margaretha, confirms Philiberts adequate action 

during the hectic events of 1566-1567 and brings to light how he prevented participation of 

Zealand noblemen in the Compromise of Peers and their intimidating Petition to the 

governess-general in her Brussels palace. Margaretha was succeeded in september 1567 by 

the duke of Alba, general and servant to the Crown and – even in Spanish eyes – the most 

cruel of the king’s ministers. Philibert loyally continues to carry out his instructions from 

Brussels, in frequent and direct contact with the new governor-general. The steward’s tasks 

are not becoming any easier. The new ‘criminal legislation’ is being resisted everywhere. 

Fiscal harmonization in the Netherlands, as aspired for by the central government, turns out 

to be a complete failure. Cities and towns alike, noble lords and ladies of the land, abbots, 

merchants, tradesmen, all rise in protest against Alba’s tax directives. Philibert persists in his 

duty to carry through the new taxes. He meets with loud and clear obstruction, especially on 

the rich but rebellious island of Walcheren. A moral dilemma, because the new taxation 

equally applies to Philibert’s private possessions and recently acquired feudal estates, 

previously exempt from ordinary levies. He had purchased the manor of Serooskerke on 

Walcheren island, homonymous to his father’s estate on Schouwen later to be inherited by 

Philiberts eldest brother. (To be lord of the manor bearing your family name is pleasing, and 

hopefully enhances one’s image and status.) As Serooskerke is just a tiny village without 

castle, Philibert had also bought half of the adjacent and mediaeval  Popkensburg castle, 

supposedly exempt from all kinds of taxes and levies…       

 

Similarly, in Bergen op Zoom the new taxes utterly fail. Philibert, succeeding his father as 

superintendent in 1571, is more successful in applying the new criminal proceeding laws. As 

regards the application of the heresy edicts, anabaptists will now be prosecuted  in 

accordance with secular penal jurisdiction, and no longer by religious tribunals. This results 

in lesser punishment all over the marquisate. Dike maintenance and repair are another area 

which requires much of the superintendent’s time and attention. The effects of all these 

managerial and supervisory concerns fade away in 1572, when the war which had been 
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simmering in other parts of the Low Countries since 1567/1568, suddenly erupts in the 

peaceful island province of Zealand. Philibert can be credited (depending on the viewer’s 

judgement!) for bringing the Spanish army to the shores of Walcheren and South Beveland. 

He considers it his task to protect the islands from the increasingly damaging attacks by the 

Water Beggars, who organize these raids while provisioning their ships in English, French and 

Northern German ports. Philibert asks the duke of Alba for three companies of the Spanish 

‘Army of Flanders’ to strengthen the garrisons of vulnerable cities and towns West-of-

Scheldt. The soldiers embark at Bergen op Zoom in january 1572 and sail to Flushing. The 

municipality of this strategically situated port-town, however, politely refuse the support 

offered. The burgomasters and aldermen ascertain that Flushing can withstand any attack 

from the poorly organized Water Beggars. What they do not reveal is that they have just 

disbanded the Walloon contingent of the town garrison, which now consists of Zealanders 

only, reinforced by local guardsmen. The Spanish companies continue their voyage, and are 

equally refused by Veere, Middleburg and Goes successively. As a dog with its tail between 

the legs the companies return to Bergen, where the magistrates – following the example of 

their Zealand colleagues – keep the main gate closed for the straggled troops. There is a 

small and unguarded back gate, however, which the magistrates forgot. Philibert van 

Serooskerke, superintendent and governor, lets in the Spaniards (in fact auxiliary Sicilian 

infantry units). This decision will have a strong bearing on developments in the coming five 

years, when Bergen remains a Spanish enclave and stronghold protecting the shipping routes 

from and to Antwerp. On the 1st of April 1572 the Water Beggars, sailing from England to 

the Meuse estuary in Holland, take the town of Brielle by surprise. They now have a strategic 

foothold on the island of Voorne and can block several important seaports of Holland 

province such as Delfshaven, Schiedam and Rotterdam. A week later, the ports of Flushing 

and Veere, on the West Scheldt and the East Scheldt respectively, invite the Water Beggars 

to debark. The town councils proudly declare their allegiance to the prince of Orange. In 

Veere, the well-equipped Spanish arsenal is captured. Veere and Flushing avail themselves 

of the arms and powder to lay siege to their sister-city of Zierikzee on Schouwen island and 

force it to join the rebellion and embrace the Protestant faith. Within a day, the news of the 

surrender of Zierikzee reaches the ‘good city’ of Goes, on the opposite side of the East 

Scheldt estuary. The deputy steward in South Beveland immediately sends a courier to 

Bergen in order to alert his superior. Philibert without further delay starts the mobilization 

of South Beveland. At his request, Alba provides him with ample instructions for the 

strengthening of fortifications and the requisition of ships to supply weapons and food for 

the endangered towns and city. Goes is offered a garrison, which it hesitates to accept. The 

city had been graciously granted the choice between a garrison consisting of German 

mercenaries or of Walloons, but ends up with 300 Spaniards.  

 

South Beveland is well prepared and successfully withstands the attack by Water Beggars 

from the Northern provinces of Friesland and Groningen joined by regular troops (mostly 

from Nassau, Germany) of the prince of Orange, and by his allies from England. Queen 

Elisabeth cannot afford to lose the free access to Antwerp and its hinterland for British 
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shipping and had intervened with her well-trained English and Scottish regiments, thus 

changing the Netherlands’ civil war into an international conflict. After a second try by 

Orange and his allies, the battle was ended through the withdrawal of both the British and 

the Orange army. The Water Beggars sail away in search of new booty. Their retreat was 

followed some weeks later by the Spanish defence, leaving Goes in the hands of a small 

Walloon garrison. When a second English invasion of Beveland occurred and had threatened 

Goes, Philibert van Serooskerke organized a major marine operation by a Spanish battalion, 

under the command of famous colonel de Mondragón, crossing over from  the Bergen op 

Zoom marquisate. The Spaniards, wading 10 miles at low tide, suffered a loss of only seven, 

and succeeded in relieving Goes by chasing the English and the Beggars from the island.  Its 

inhabitants will remain true to the king of Spain till 22 march 1577. Meanwhile, Mondragón 

was appointed governor of Middleburg, the ‘good city’ on Walcheren. With its immediate 

surroundings – including Philibert’s castle Popkensburg – Middleburg is the only part of  the 

island still in Spanish hands. The city was repeatedly besieged by the prince of Orange. 

Philibert was involved in a advisory role in an attempt to reinforce and re-victualize 

Middleburg by ships chartered in Antwerp, transporting fresh Spanish, German and Walloon 

troops. The operation, administered by Philibert’s brother-in-law Bruninck van Wijngaerden, 

was only partly successful as it ended in the loss of fourteen ships. After defending 

Middleburg against a siege of  more than a year, Mondragón had to capitulate in 1574 and 

was granted a safe-conduct for the retreat of his troops to Beveland. The royal steward’s 

head-office in Middleburg city had to close and all Walcheren was withdrawn from Philiberts 

administration and supervisory jurisdiction. He retaliated by planning the liberation of 

Zierikzee from Orangist rule. A war fleet would sail from Bergen downstream the East Scheldt 

to relieve his basically loyal home town, but the attempt fails because of ill winds. A second 

effort, on a much larger scale and with newly built war-ships is a disaster. The Spanish navy 

is almost wiped out in battle. Together with Bruninck, who had been ousted as steward East-

of-Scheldt by the Orangists, Philibert in 1575 induces the new  governor-general don Luis de 

Requeséns y Zúñiga to plan a invasion of the Duiveland and Schouwen islands, aiming at the 

recapture of Zierikzee. This would enable the Spanish army to secure the salida al océano 

and strategically split the province of Zealand, in the same manner as had been done by 

dividing Holland through the capture of Naarden and Haarlem (Amsterdam remaining 

faithful to the king all along the war up to 1578). The invasion was a spectacular victory, the 

Spaniards with their German and Walloon hireling battalions wading through the tidal waters 

between St. Philipsland to Duiveland, and on to the next island of Schouwen. In July 1576 

Zierikzee was taken by Mondragón after an nine months’ siege. He had been ordered by the 

State Council in Brussels to leave the negotiating of the terms of surrender to Philibert van 

Serooskerke. Consequently, the surrender of Zierikzee was accepted on behalf of the king of 

Spain by Philibert, for the Spanish navy (instrumental to the victory) by the former 

Middleburg burgomaster vice-admiral Adriaen Jacobsz Joosten, and for the German and 

Walloon regiments by two subaltern officers. 

 

The recapture of Zierikzee was a tremendous success for Philibert, the liberation of his 
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hometown which had been ruled and served by four generations of his patrician ancestry. A 

port essential to trade and shipping, and of crucial strategic importance for the defence of  

the free access to both Antwerp and several seaports in the Southern Holland district. Alas! 

a ransom of two hundred thousand guilders had to be paid – the same sum as required by 

William of Orange when he conquered Middleburg the year before – but Philibert (most 

probably) negotiated a reduction to half the sum. And, even more important, Zierikzee was 

spared the plunder, rape and devastation which were suffered by a long row of other cities 

surrendering to earlier Spanish occupation, in particular Malines in the South and Zutphen, 

Naarden, Haarlem and Oudewater in the North. However, the soldiers’ revenge for being 

deprived of their presumed right of looting will be terrible. By want of a qualified successor 

to governor-general Requeséns after his  unforeseen death in March 1576, king Philip 

charged the Council of State in Brussels with the regency of the Netherlands. The Council 

held Philibert van Serooskerke in high esteem, not least because of his performance at 

Zierikzee which returned the city into the king’s realm, at the same time saving the 

conquered from plunder. It was assumed that Philibert had obtained a mitigation of the 

ransom. He had effected a fair and equitable exchange of prisoners-of-war. This included the 

release of Spanish admiral Alonso (Adolf) van Haemstede, a native of Schouwen and a second 

cousin to Philibert, from his dungeon at Fort Rammekens near Flushing. Simultaneously, the 

former chief defender of Zierikzee under siege was set free by the Spaniards. His name is 

Arent van Dorp, a not so far relative of Philibert himself and one of Orange’s most trusted 

partisans notwithstanding his dubious reputation in financial matters. The Council of State 

in Brussels provide Philibert with a mandate to bring order and peace in the rebellious 

provinces of Holland and Zealand, as in the times of Charles V.  Philibert must let them pledge 

obedience to His Majesty and subjection to the Roman faith, and all their sins will be 

forgiven. Philibert is involved in the preparation of negotiations eventually leading to a truce, 

the Pacification of Ghent. The treaty is signed on the one side by the prince of Orange and 

the rebel provinces of Holland and Zealand (both delegations without a valid mandate from 

their States because of  incomplete representation, some cities still ‘groaning under the yoke 

of Spanish occupation’ or loyal to the king, and in the case of Zealand: the empty seats of the 

Prelate and the peers). The signatories on the other side are five provinces loyal to the king, 

i.c. Artois, Brabant, Flanders, Hainault and Utrecht. Other provinces, with the exception of 

Luxembourg, will follow later. Unlike other important mediators involved, Philibert did not 

sign the peace treaty as a witness. This may indicate that the Zealand delegates or possibly 

the prince of Orange objected against Philiberts standpoint, or that he himself refrained from 

signing for reason of the treaty’s imperfections.  

 

The treaty brings peace to the Netherlands, albeit for a short while only. For Philibert 

personally, the outcome is not positive. The heirs of the late marquess of Bergen are restored 

in their rights. This implies the end of superintendency, and in due course of Philibert’s 

governorship as well. In fact, Philibert did not actively function in the marquisate since 1576, 

when his distant cousin Simon van de Werve was appointed acting superintendent in view 

of Philibert’s frequent absence for reasons such as ‘seeing to the king’s matters’ or the 
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fighting on Duiveland and Schouwen. Therefore, the change supposedly did not really affect 

him. Another issue had a more serious impact: Holland and Zealand had made a reservation 

regarding the Pacification’s articles which stipulate that the Roman Catholic religion remains 

the sole officially recognized creed, that nothing may impair the functioning of Roman 

Catholic civil servants and that they must remain in office, their safety guaranteed by the 

authorities. The other provinces had granted Holland and Zealand their proviso, under 

pressure of the need to get rid of the foreign (particularly Spanish) troops on their territories, 

the main objective of the Pacification. Holland and Zealand had decided earlier – although 

illegally, because of incomplete representation – that all Roman Catholic officials were to be 

ousted from their posts. This is not just religious discrimination but is induced by mistrust, 

the suspicion of the Catholics siding with the Spanish regime. Henceforth, Philibert has to 

fear for his stewardship and other offices in Zealand in case the rebel partisans would win 

eventually. King Philip II sends a new governor-general in the fall of 1576: his half-brother 

Don Juan de Austria, the hero of Lepanto. He is not acceptable to the States-General, nor to 

the ‘malcontent’ noblemen although these had remained true to the Roman faith. Philibert 

van Serooskerke is one of the few high officials to show the new governor-general his fidelity 

and writes him in april 1577 asking how to deal with the appointment of judges, and about 

payments to be made for maintenance of Spanish navy vessels in the Zealand waters as well 

as for the sailors’ wages and salaries. The royal steward had sought refuge in Antwerp where 

his wife and children live, and now travels to and from South Beveland, the only remaining 

large island where he can function. It surrenders to the rebels in march, but had bargained 

for the continuation in office of all Roman Catholics. Nevertheless, Philibert clashes with the 

Goes magistrates over the yearly appointment of judges. Upon his request to Don Juan for 

instructions, the governor-general recommends that Philibert act in the same way as before 

the Pacification. This incident does not really help Philibert when he protests his imminent 

discharge after having presented the combined annual accounts of the years 1572-1578 to 

the States of Zealand. In May 1578 follows his dismissal by the States, in violation of the royal 

prerogative to appoint and dismiss the king’s officers. In addition, Philibert is deposed as 

viscount, the functions of the title holder being henceforth exercised by the States of Zealand 

themselves. He dies in exile at Antwerp at the age of 41 years. As can be read in his will which 

was drawn up a week before his passing away, he had been seriously ill ’while contemplating 

the frailty of human existence’.  

This study did not reveal any evidence of allegations that Philibert van Serooskerke has met 

a violent death. It has not confirmed persisting rumours and oral history pertaining to his 

beheading by the then prevailing Calvinist regime in Antwerp. Reputedly, in this period 180 

notable Roman Catholics were saved from this fate by William of Orange. Nor has any proof 

been found of Philibert having been poisoned by his enemies, the reputed cause of his fatal 

illness. The Epilogue of the biographic part of this dissertation describes how Philibert’s 

widow Catharina returns to Zealand with their five remaining children including Philiberts 

posthumous son. She remarries Willem van Cats, a Protestant chief justice in the Court of 

Holland, Zealand and West-Friesland, and raises her offspring without a trace of their 
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Catholic roots nor of the Spanish leanings of their late father. In due time, the Serooskerke 

family will be restored in their seignorial rights and confiscated possessions. Philibert’s 

descendants will rise to senior positions in the civil and military service of the proud Dutch 

Republic. The conclusion of this study sums up Philibert’s motives for his steadfastness, and 

analyses the reasoning behind the choices he needs to make. By comparing the attitudes 

and experiences of contemporaries with a similar social and regional background, it is 

established that creed is the determining factor for their political decisions. Protestants 

choose for the rebellion. Roman Catholics if remaining true to their belief, ultimately choose 

for the Spanish king. There is a rare exception: Maximiliaen van Cruyningen, a peer of 

Zealand and a Catholic like Philibert, makes a career for himself as commander in chief of 

the Republic’s artillery. The prince of Orange supports him by resisting all attempts from 

Cruyningen’s countrymen to have him deposed because of the perceived security risk his 

position may entail. However, shortly after the murder of the prince of Orange in 1584, 

Cruyningen is dismissed by Robert Dudley earl of Leicester, the acting sovereign appointed 

by the States-General, upon his arrival at Flushing.  

The status quæstionis is reviewed in light of the biographical data and events described. The 

results of the study clarify the deeds and accomplishments of the chief administrator in 

Zealand province during the defection of his rebellious superior, stadtholder William of 

Orange. Loyal to Philip II and the central government, Philibert van Serooskerke safeguards 

his tenure as a royal counsellor, although his siding with the Spanish king and remaining with 

the Roman faith might in the long term endanger the prospects of his family and 

descendants. His functioning has had a major impact on political and administrative 

developments in Zealand and the marquisate of Bergen op Zoom, as well as on Spanish 

military operations aimed at the control of waterways to and from the port of Antwerp. 
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XXI 

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

 

Philibert van Serooskerke (1537-1579) is rentmeester-generaal van Zeeland 

Bewestenschelde voor koning Filips II van Spanje, de landsheer in de Nederlanden. Als 

burggraaf van Zeeland, opperbaljuw, opperdijkgraaf en raad des konings is Philibert in deze 

provincie de ‘hoogste officier’. Zijn directe chef is Willem van Oranje, stadhouder van Holland 

en Zeeland. Anders dan deze, blijft Philibert de koning trouw. De vraagstelling in de 

onderhavige studie richt zich op Philiberts beweegredenen. Eliminatie van onwaarschijnlijk 

te achten motieven leidt tot de these dat zijn geloof de doorslaggevende factor is bij de 

keuzen die hij maakt. Geloof en trouw gaan in het Latijn samen in het begrip fides. Dit thema 

wordt uitgewerkt met de nadruk op fides als cultureel bepaalde notie. Na een Inleiding met 

omschrijving van het doel van deze studie, de historische en maatschappelijke context, de 

onderzoeksvraag en de onderzoeksthese, volgen hoofdstukken met de familiale achtergrond 

van de hoofdpersoon als telg van een Zierikzee’s patriciersgeslacht dat opklimt tot hoge 

provinciale functies. Philiberts studie in Leuven bepaalt in belangrijke mate zijn 

maatschappelijke bestemming. Zijn beginfuncties worden beschreven evenals zijn 

vriendschappen in deze levensfase en zijn twee huwelijken. Dan in religieuze en politieke 

context: het begin van de ‘troebelen’ met hagepreken in de duinen, beeldenstorm, repressie, 

Verbond der Edelen (zonder Zeeuwen!), invallen door de Watergeuzen. Landvoogdes 

Margaretha van Parma geeft Philibert instructies en gelast een gerechtelijk onderzoek naar 

de ‘sectarische predicaties’ en het beeldenbreken. Philibert weet in zijn verhoor de uit 

Mechelen gedetacheerde ‘auditeurs’ te overtuigen van de doeltreffendheid van zijn acties. 

Was hij ‘een vervolger der gereformeerden’ zoals latere geschiedschrijvers stellen? Enerzijds 

moet hij bescherming bieden aan de bevolking en de instituties van zijn ambtsgebied, 

anderzijds vereist zijn functie loyaliteit aan het centrale gezag. De economische context 

wordt beschreven in verband met de invoering en het falen van Alva’s nieuwe 

belastingstelsel. Daarbij komt Philiberts innerlijke tweestrijd tot uiting: de fides gebiedt 

getrouwheid aan zijn rechtsplicht en dus gehoorzaamheid aan de centrale regering, maar 

zijn eigenbelang ligt anders. Ook de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie en met 

name de strafvordering stuit op weerstand. Philibert moet politieke keuzen maken. Het 

einde van de dynastie der markiezen van Bergen-op-Zoom leidt tot hun functionele 

opvolging door achtereenvolgens vader en zoon Van Serooskerke als superintendent voor 

de Spaanse koning. Een volgende keuze is Philiberts inroepen van ondersteuning door het 

Spaanse leger. De Opstand breidt zich uit. Engeland mengt zich in de strijd. Per eiland wordt 

beschreven hoe het al dan niet overgaat naar Oranje en wat daarbij de rol is van Philibert 

van Serooskerke en zijn medestanders, veelal familie of aangetrouwde familieleden. Anders 

dan bijvoorbeeld in Holland kiest in Zeeland de totaliteit van de edelen voor de koning en 

het rooms-katholicisme. Van 1572 tot 1576 is Zeeland het toneel van spectaculaire 

krijgsverrichtingen door het Spaanse leger waarbij Philibert adviseur is van de landvoogden 
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Alva en vervolgens Requeséns. Philiberts beproefde samenwerking met de Spaanse kolonel 

de Mondragón culmineert in de inname van Zierikzee en daarmee de veiligstelling van de 

salida al océano, de vaarweg naar en van Antwerpen. Philibert aanvaardt namens de koning 

de overgave van Zierikzee, maar al spoedig blijkt Spanjes onvermogen tot consolidatie van 

de heroveringen. Er volgt een pauze in de gevechtshandelingen, en zelfs een bestuurlijk 

machtsvacuüm. De Staten-Generaal komen in actie. Philiberts vermoedelijke initiatief bij de 

voorbereiding van de Pacificatie van Gent wordt gereleveerd. De beoogde vrede kan niet de 

chaos voorkomen die zijn hoogtepunt vindt in de Spaanse furie te Antwerpen. Deze wordt 

gevolgd door de bezetting van Bergen op Zoom door Duitse muiters en daarna de Staatse 

inname van de stad. De pacificatie resulteert voor Philibert in een sociaal-politieke 

déconfiture, namelijk zijn ontslag als rentmeester-generaal door de nu eigenmachtig 

besluitende Staten van Zeeland. Ook als Zeeuws burggraaf wordt hij in 1578 afgezet. Fides 

ten opzichte van zijn koning leidt tot Philiberts vertrek (of vlucht?) naar Antwerpen. De studie 

belicht in dit stadium de politieke situatie aldaar, de opkomst der calvinisten, het Eeuwig 

Edict en Philiberts contacten met de nieuwe landvoogd don Juan de Austria. De strijd in het 

Zuiden wordt hervat. De biografische content van de studie richt zich in deze fase op fides in 

sociaal-cultureel en familiaal kader, Philiberts gezinsomstandigheden en zijn levenseinde. 

 

In verscheidene hoofdstukken wordt de aandacht gevestigd op de beweegredenen  van 

Philiberts rivalen, medestanders of tegenstanders en van de grand seigneurs die het 

verkeerd zien gaan met de Nederlanden. De verschillende invullingen die zij aan fides geven 

komen in beeld, evenals de toenemende macht van de steden, mede als factor bij de 

afzetting van Philibert als rentmeester-generaal. Het stedelijke overwicht in de Zeeuwse 

Staten is toegenomen door het wegvallen van Prelaat en Eerste Edele. De Epiloog indiceert 

dat fides in ruime culturele zin zelfs verandering van gezindte doorstaat. Philiberts weduwe 

Catharina keert terug naar Zeeland, kort voor of wellicht na de val van Antwerpen in 1585. 

In de opvoeding van de kinderen is geen spoor te zien van hun rooms-katholieke achtergrond 

noch van de Spaansgezindheid van hun vader. Catharina hertrouwt in 1586 met de 

gereformeerde Willem van Cats. Zij draagt een waardevol pakket archiefstukken over aan de 

Zeeuwse Staten, met betrekking tot de inning van de 10e en 20e penning alsmede de 

sequestraties door het voormalige bewind. Verondersteld mag worden dat Catharina 

secundum fidem de nagedachtenis van haar echtgenoot wil eren door de best mogelijke 

bestemming te geven aan zijn nagelaten werk, zonder rancune over hetgeen hem door de 

Staten is aangedaan. Het herwonnen élan van hun nageslacht is zeker aan haar inspanningen 

te danken. In de Slotbeschouwing wordt de Opstand gekenschetst als tragische 

burgeroorlog. Aangetoond wordt welke impact het bestaan van Philibert van Serooskerke 

heeft gehad op het verloop van de Opstand – waaronder een vijfjarige vertraging in de 

overgang van Zuid-Beveland en Bergen op Zoom naar Oranje – en daarmee op de 

wordingsgeschiedenis van ons land. Ter vergelijking van zijn attitude met die van tijdgenoten 

bevat dit deel van de studie korte levensbeschrijvingen van enkele markante figuren uit de 

geschiedenis van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Tenslotte volgt de bewijsvoering 

voor de onderzoeksthese. De Bijlagen bevatten o.m. lijsten van stadhouders in Zeeland en 
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van landvoogd(ess)en in de Nederlanden, alsook genealogische gegevens. 
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BIJLAGEN 

 

 

BIJLAGE 1 

 

Stadhouders in Zeeland 1500-1580 

De meeste stadhouders hebben zich nooit in Zeeland vertoond, maar de eilanden bestuurd 

vanuit het Bourgondische/Habsburgse hof in Mechelen of later Brussel. De meesten zijn 

Franssprekende Zuid-Nederlanders. Zeeuwen zijn er niet bij. De eerste in onderstaand rijtje, 

Jan III van Egmond bijgenaamd Manke Jan, kan als Hollander worden beschouwd hoewel zijn 

familie in die tijd al veel leengoederen bezit in het Zuiden. De drie Nassauers zijn “van 

Duytschen bloet”, inclusief Rheynhart von Nassau, bij ons bekend als de Oranjeprins René 

van Châlon.1149   

Allen waren tevens stadhouder van Holland; de meesten (sinds 1548 allen) ook van Utrecht. 

Een gebruikelijke Franse schrijfwijze is toegepast, inclusief (vereenvoudigde) titulatuur, 

omdat recente Franstalige Belgische overzichten het meest betrouwbaar en consistent 

bleken.1150 

* 1483 - 1515 Jehan comte d’Egmont (stadhouder van Filips de Schone, 1506 Karel V). 

* 1515 - 1521 Henri III comte de Nassau-Breda.  

* 1521 - 1540 Antoine de Lalaing comte d’Hoogstraete. 

* 1540 - 1544 René de Châlon prince d’Orange. 

* 1544 - 1546 Louis de Flandre sieur de Praet. 

* 1547 - 1558 Maximilien II de Bourgogne, marquis de Veere; sinds 1556 stadhouder van 

Filips II. 

* 1559 - 1567 Guillaume prince d´Orange comte de Nassau-Catzenellenbogen; ontslagen 

door Filip II   en vervangen door:       

* 1567 - 1573 Maximilien de Hénin comte de Boussu (Bossu); ontslagen door Filips II. 

*  1573 - 1574 Philippe de Sainte-Aldegonde sieur de Noircarmes. 

*  1574 - 1574 Ferdinand de Lannoy sieur de La Roche  

*  1574 - (1577) Gilles de Berlaymont baron d’Hierges. 

 
1149 René van Châlon is zeker geen ‘Franse neef’ van Willem van Oranje zoals een zich noemende Nederlandse 
kwaliteitskrant (maar Belgisch eigendom) schreef op 16 augustus 2017. René (Reynaert, Rheinhardt) zou zich 
omdraaien in een van zijn twee graven, had hij het kunnen lezen. Hij sneuvelde 18 juli 1544 tegen de Fransen 
bij het beleg van Saint-Dizier (Champagne) in de leeftijd van 25 jaar. Zijn gebalsemde hart, longen en 
ingewanden werden op last van Anna prinses-weduwe van Oranje geb. van Lotharingen begraven in de kerk 
van Bar-le-Duc, onder een nogal luguber rechtopstaand grafmonument bijgenaamd ‘Le Squelette’. Het jonge 
echtpaar was nog geen vier jaar getrouwd. Het fysieke skelet werd naar Breda vervoerd. René was de grootste 
Nassau ooit, voor 16e eeuwse begrippen een reus. Het gebeente werd in 1938 gevonden in de toen ontdekte 
grafkelder in Grote Kerk en geïdentificeerd aan de lengte van bijna 2 meter. Bijgezet in de gerestaureerde 
grafkelder die op 14 september van dat jaar door koningin Wilhelmina werd afgesloten met een nieuwe zerk, 
waarop de namen van René, zijn vader Hendrik III van Nassau, Anna van Oranje - van Egmond en Maria van 
Nassau. Gegevens ontleend aan C. van Raak, Vorstelijk begraven en gedenken: Funeraire geschiedenis van het 
huis Oranje-Nassau (Bussum 2003) 13-15 en 27. Zie ook hierna Bijlage 3 (27) ‘Van Duytschen Bloedt’. 
1150 Zie ook:  P. Rosenfeld, The Provincial Governors from the Minority of Charles V to the Revolt (Leuven 1959). 
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Na Gilles de Berlaymont – in de ‘vaderlandse’ geschiedenis meestal genoemd d’Hierges –. 

heeft koning Filips II geen stadhouders meer benoemd in Holland, Zeeland en Utrecht. 

Oranje werd ondanks zijn ontslag in 1567 toch als stadhouder beschouwd door een 

minderheid in de Staten van Zeeland. In 1575 werd Oranje erkend als ‘des Conincks 

Stadthouder’ bij de Unie tussen Holland en Zeeland, al had de koning daar niet mee van 

doen. Bij de Unie van Utrecht (1579) komt Oranje de hoedanigheid van stadhouder ook 

rechtens toe, althans in de optiek van die Unie. Oranje werd toen dus stadhouder 

(plaatsvervanger) van een landsheer die hem niet als zodanig erkent. De afgesplitste Staten-

Generaal voelden zich ongemakkelijk bij deze fictie en gingen op zoek naar een nieuwe 

landsheer, met weinig succes. Brabant, Friesland, Gelderland en Zutphen, Holland, 

Mechelen, Utrecht, Vlaanderen en Zeeland ontnamen in 1581 bij de ‘Verlaetinge’ de Spaanse 

koning eenzijdig alle landsheerlijke rechten in hun grondgebied. Groningen en Overijssel 

konden zich pas later bij deze groep voegen, terwijl Brabant, Mechelen en Vlaanderen hun 

besluit niet konden waarmaken. In 1648 werd de ‘Verlaetinge’ geaccepteerd door koning 

Filips IV bij de Vrede van Munster, althans voor de Noordelijke Zeven Provinciën en het door 

de Generaliteit bezette gebied in Brabant en Vlaanderen.1151 ‘Stadhouder’ heeft sindsdien 

niet meer de betekenis van plaatsvervanger van een imaginaire landsheer, maar is dan de 

ambtsaanduiding van het hoofd van het uitvoerende gezag in enkele (na 1748 in alle) Zeven 

Provinciën. De souvereiniteit van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (ofwel de 

‘Unie’) berust bij de Staten-Generaal. De stadhouder is hun dienaar.1152 Meestal is hij tevens 

kapitein-generaal van het landleger en kapitein luitenant-admiraal van de vloot,1153 soms 

zelfs tijdens de ‘stadhouderloze tijdperken’ in Holland, Zeeland en Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1151 Voor het door Spanje bezet gehouden Gelderse Overkwartier zou nog een regeling getroffen worden, 
o.m. ruiling tegen een deel van Staats-Brabant, maar daar is het niet meer van gekomen.  
1152 Zie bijv. ondertekening brieven stadhouder Willem IV aan Jan de la Bassecour, thesaurier-generaal van 
de Unie, tweede griffier van de Staten-Generaal: ‘UwEdelgestr. Onderdanige Dienaer Guillaume Prince 
d’Orange & Nassau’. CBG, (DVD) Familiearchief De Bassecourt / de la Bassecour Caan, IV.1. 
1153 ‘luitenant’ is in deze rang een archaïsme, want er is geen admiraal-generaal meer. 
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BIJLAGE 2 

 

Landvoogden in de Nederlanden 1500 - 1580 

Dit overzicht beslaat de tijd van leven van vader en zoon Jeronimus en Philibert van 

Serooskerke. Jeronimus heeft tal van ambtsberichten gewisseld met de landvoogdessen c.q. 

landvoogden in functie tijdens de jaren 1534-1571. Philibert correspondeerde uitvoerig en 

frequent met landvoogdes Margaretha van Parma in de jaren 1564-1567. Met Alva en 

Requeséns heeft Philibert ook mondeling overlegd, niet slechts in audiënties maar ook in 

informele besprekingen. Vooral Philiberts band met Requeséns is sterk geweest, o.m. door 

de gezamenlijke beraming van de overtocht naar Duiveland (1575) en de hardships van hun 

beider verblijf op Schouwen (1576) vóór de Spaanse inname van Zierikzee. De weinige reizen 

die Requeséns vanuit Brussel Noordwaarts voorbij Antwerpen heeft gemaakt, gingen alle via 

Philiberts standplaats Bergen op Zoom. Na Requeséns’ dood heeft Philibert waarschijnlijk 

zijn opwachting gemaakt bij de Raad van State die dan fungeert als regentschapsraad. De 

Raad heeft Philibert meerdere malen belangrijke opdrachten verleend en hem vertrouwen 

geschonken, o.m. blijkende uit het hem verstrekte (maar vergeefse) mandaat tot 

inbezitneming van Zierikzee. Ook Jan van Oostenrijk heeft minstens één brief aan Philibert 

gericht, en hem tevoren waarschijnlijk ambtshalve ontmoet. Voorzover bekend heeft 

Philibert geen contact gehad met de rivaliserende landvoogd Matthias, noch met Alexander 

Farnese.  

 

De term landvoogdes – in het Frans gouvernante – komt eigenlijk pas in zwang bij de aanvang 

van de tweede ambtstermijn van Margaretha van Oostenrijk, 1518. Voordien waren de 

bedoelde ambtsdragers mannen, en heette de functie: stadhouder-generaal, in het Frans 

lieutenant, laatstbedoelde term zonodig gevolgd door ‘des Pays-Bas’ (de schrijfwijze 

variëert) ter vermijding van verwarring met gewestelijke stadhouders. De gebruikelijke 

Nederlandse term is landvoogd, in de Belgische literatuur meestal aangeduid als gouverneur-

generaal, gouverneur-général. In het Spaans meestal  gobernador , in contemporaine 

stukken vaak lugarteniente (van landsheer Filips II.) Keizer Maximiliaan I regeerde de 

Habsburgs-Bourgondische Nederlanden, voorheen Bourgondische  Nederlanden, als regent 

voor zijn minderjarige zoon Filips de Schone en later als mambour(g) d.w.z. voogd, tutor, 

curator van zijn minderjarige kleinzoon de latere keizer Karel V. De eerste als zodanig 

betitelde landvoogd ofwel gouverneur, is Emmanuel-Philibert van Savoye, neef-oomzegger 

van keizer Karel V. Wegens latent verzet bij de ‘grands seigneurs’ werd deze vreemdeling de 

titel regent ontzegd. Bij de vrouwen zien wij een subtiel verschil tussen regentes (régente) 

en landvoogdes (gouvernante); in wezen het onderscheid tussen de regerende en de 

bestuurlijke macht. Margaretha van Oostenrijk bekleedde in haar tweede termijn beide 

functies in combinatie. Maria van Hongarije was gouvernante; of zij formeel ook régente was, 

is omstreden maar uit historisch oogpunt niet echt relevant. Ook waarnemende 

ambtsdragers zijn opgenomen in dit overzicht, evenals uit meerdere personen gevormde 

regentschapsraden tijdens perioden van afwezigheid van de landsheer of van de 

landvoogdes. Opvallend is dat slechts één raadslid afkomstig is uit het Noorden, t.w. de 
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Friese jurist Viglius van Aytta. Hij is een der door de hofadel verfoeide robes longues. Toch 

heeft hij vier decennia lang blijk gegeven van een matigende en op verzoening gerichte 

ambtsopvatting.  

 

Zonder nastreving van absolute consequentie en volledigheid, vermeldt dit overzicht de 

namen, titels en ambtsaanduidingen in een hedendaagse Nederlandse versie of vertaling 

(hetgeen onvermijdelijk soms tot inconsequenties leidt). Ter bekorting is gekozen voor ‘van 

Oostenrijk’ als geslachtsnaam van de in de literatuur eveneens correct ‘van Habsburg-

Bourgondië’ genoemde aartshertog Karel (sinds 1519 keizer Karel V). Idem m.b.t. diens tante 

Margaretha, zijn zoon Jan (don Juan de Austria) en achterneefje Matthias, terwijl ‘van 

Oostenrijk’ is weggelaten uit de naam van Karels zuster Maria van Hongarije, ter 

vereenvoudiging. Door verschillen in de criteria bij diverse auteurs terzake van het 

tijdsverloop tussen benoeming, aanstelling en ‘blijde incomste’ van de landvoogd(ess)en, zijn 

de exacte jaartallen niet alle eenduidig vast te stellen.  

 

Voor landsheer Filips de Schone aartshertog van Habsburg, (1493) hertog van Bourgondië 

enz. enz., (1504) koning van Castilië. 

1501 - 1503  Engelbrecht graaf van Nassau en Vianden baron van Breda (in tweede 

termijn), stadhouder-generaal tijdens de eerste reis van landsheer Filips de 

Schone naar Spanje. 

1504 – 1506 Willem graaf van Croÿ heer van Chièvres enz. graaf van Beaumont markgraaf 

van Aarschot, tijdens de tweede reis van Filips de Schone naar Spanje. 

 

Voor landsheer Karel aartshertog van Oostenrijk, (1506) hertog van Bourgondië enz. enz., 

koning van Spanje (1517), keizer (1519). 

1506 - 1507  Maximiliaan van Habsburg, keizer, mambour (voogd) van zijn minderjarige 

kleinzoon Karel aartshertog van Oostenrijk (de latere keizer Karel V). 

1507 - 1515 Margaretha aartshertogin van Oostenrijk, als kind gehuwd geweest met 

dauphin Karel (later koning Karel VIII van Frankrijk); douairière Jan infante van 

Aragon en douairière Philibert van Savoye;1154 regente voor haar minderjarige 

neef-tantezegger Karel aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië 

(later koning Karel (Carlos) I van Spanje, keizer Karel V). 

1517 – 1518 Regentschapsraad tijdens de eerste reis van landsheer Karel naar Spanje.1155  

1518 – 1530 Margaretha aartshertogin van Oostenrijk als regentes en landvoogdes. 

1531 – 1555 Maria koningin-weduwe van Hongarije en Bohemen, douairière Lodewijk II 

Jagiello koning van Hongarije en Bohemen. 

 
1154 Margaretha was ‘met de handschoen’ uitgehuwelijkt aan Philibert van Savoye. Haar zeereis uit Spanje 
voor de vereniging met haar nieuwe echtgenoot eindigde in schipbreuk op de zandbanken van de Vlaamse 
kust. Zij dichtte bij die gelegenheid zelf haar (uiteindelijk niet gebruikte) grafdicht ‘Ci-gît Margherite / quelle 
jolie demoiselle / trois fois mariée / pourtant mourut pucelle.’   
1155 Namen der leden van deze Regentschapsraad niet vermeld, wegens frequente tussentijdse wijzigingen 
en onverklaarbare verschillen in de historiografie. 
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(1547-1548) Regentschapsraad tijdens afwezigheid regentes/landvoogdes Maria van 

Hongarije: Adriaan en Filips II graven van Croÿ, Karel II graaf van Lalaing, 

Lodewijk van Schore,1156 Lodewijk van Vlaanderen.1157 

(1550-1551) Regentschapsraad tijdens afwezigheid Maria van Hongarije: Viglius van 

Aytta,1158 Karel graaf van Berlaymont, Adriaan graaf van Croÿ, Karel II graaf 

van Lalaing, Jan van St. Maurits,1159 Lodewijk van Vlaanderen. 

 

Voor landsheer Filips II koning van Spanje, (titulair) hertog van Bourgondië,  enz. enz. 

1555 - 1559  Emmanuel-Philibert hertog van Savoye (neef-oomzegger van keizer Karel V). 

(1557)  Juni-aug. Karel II van Lalaing, bij afwezigheid Emmanuel-Philibert. 

1559 - 1567  Margaretha hertogin van Parma geb. van Oostenrijk douairière Alessandro 

de'Medici, echtgenote van Ottavio Farnese hertog van Parma en Piacenza; 

dochter van Karel V en Johanna van (der) Gheynst. 

1567 - 1573  Ferdinand Àlvarez de Toledo y Pimentel hertog van Alva. 

1573 - 1576  Luis de Requeséns y Zúñiga, grootcommandeur van Castilië.  

1576 Regentschap door Raad van State in afwachting van de benoeming en inkomst 

van Jan van Oostenrijk. 

1576 - 1578  Jan van Oostenrijk, zoon van Karel V en Barbara Blomberg. 

1577 - 1581 Matthias aartshertog van Oostenrijk (later koning van Hongarije en Bohemen, 

keizer). Aangesteld door de Staten-Generaal, maar niet erkend als landvoogd 

door landsheer koning Filips II.  

Willem prins van Oranje graaf van Nassau enz.enz. wordt in 1577 door de 

Staten-Generaal aangesteld als luitenant-generaal, lieutenant général, door 

hemzelf gezien als de hoogste bestuurlijke functie na de landvoogd, maar 

door vele anderen meer als een eretitel. 

1578 - 1592  Alexander Farnese prins (1586 hertog) van Parma, kleinzoon van Karel V. 

1580 - 1583  Margaretha van Parma weer gouvernante tijdens de veldtochten van haar 

zoon Alexander Farnese in Frankrijk. In 1581 wordt Farnese herbevestigd als 

landvoogd (gouverneur général). Moeder Margaretha blijft tot 1583 in feite 

 
1156 Lodewijck van Schore, ook geschreven Van de(r) Schor(r)e, Ludovicus de Score III (1492-1548), dr. iuris 
utriusque Leuven, raadsheer in de Grote Raad van Mechelen (hooggerechtshof); 1535 lid en 1539 voorzitter 
van de zgn. Consulta; raadsadviseur van Catharina van Aragon koningin van Engeland; idem van keizer Karel V. 
Telg van een Brabants geslacht van juristen, vermoedelijk van Zeeuwse afkomst. 
1157 Lodewijk van Vlaanderen (1488-1556) heer van Praet, ambassadeur Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie 
in Engeland 1522-1525, Frankrijk 1525-1526; Staatsraad 1536-1555, voorzitter Raad van Financiën 1540-1555, 
stadhouder Holland, Zeeland, Utrecht 1544-1547. 
1158 Viglius (Fries: Wigle) van Aytta van Zwichem (Wirdum 1507-1577 Brussel), rechter Reichskammergericht 
1535-1537, hoogleraar Padua 1532 en Ingolstadt 1537-1541, rector magnificus aldaar 1538-1539, gezant van 
Karel V 1540-1548 naar de Rijksdag ter verzelfstandiging van de Bourgondische Kreits, naar Verdrag van 
Augsburg 1548. Ridder 1549. Staatsraad 1541- en 1549-1569 voorzitter ‘Consulta’, 1543- raadsheer Grote Raad 
van Mechelen 1543-, Lid Commissie van Vijf ter indeling der nieuwe bisdommen 1559. Kanselier Orde van het 
Gulden Vlies 1564-. Opnieuw voorzitter Raad van State 1576-. 
1159 Jean de Saint Mauris (-en-Montagne, Franche Comté), dr. iuris utriusque, hoogleraar Universiteit van 
Dôle, Staatsraad 1549-1554, voorzitter RvS S.E.& O. 
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belast met de regering, terwijl Alexander zich concentreert op het militaire 

opperbevel. 
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BIJLAGE 3 

 

 

Excursen en toelichting  

Index 

(op volgorde van de verwijzingen naar deze onderwerpen in de voetnoten bij de hoofdtekst)  

 

1. Kerk van Rome 

2. Zeeuwse oeradel 

3 Heerlijkheid Serooskerke op Schouwen  

4. Toponiem Serooskerke. 

5. Belegering van Metz 1553 

6. A.E.I.O.U. 

7. Verdrag van Augsburg en Pragmatieke Sanctie 

8. Titels en leenrechten Willem van Oranje 

9. ‘Neen! Niet de Staten, maar Gij, Gij, Gij!’ 

10. Slot Popkensburg 

11. Smeekschrift der Edelen    

12. Brederode  

13. Hoogstraten  

14. Tweede Smeekschrift der Edelen 

15. Bloys van Treslong en het derde Smeekschrift   

16. De Watergeus ligt voor Den Briel 

17. Verbond der Kooplieden  

18. Haeck en Van Serooskerke  

19. Legerorganisatie 

20. Duiveland 

21. Op rapport bij Alva 

22. Don Carlos 

23. Maximiliaen van Cruyningen 

24. Pogingen tot heling van de breuk tussen Noord en Zuid 

25. De Gecommitteerde Raden tot 1795 

26. Consulta of Achterraad 

27. Van Duytschen Bloedt 

28. Tijdrekening 

 

 

1. Kerk van Rome 

Kerk van Rome of Rooms-Katholieke Kerk zijn begrippen die pas algemeen ingang vinden 

rond 1559 en vooral na 1563, als reactie op de afsluiting van het Concilie van Trente. ‘Rooms’ 

is courant laat-middeleeuws voor ‘Romeins’ – vgl. Rooms-Hollands recht, roomskoning, 

Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie – aanvankelijk zonder enige negatieve connotatie. Het 
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werd echter in laatdunkende zin gebruikt door protestanten van verschillende denominaties 

en zelfs als scheldwoord. Liever dan Rooms-Katholiek blijft de ‘Moederkerk’ zich dan ook 

Katholiek noemen, hetgeen door protestanten op hun beurt weer pretentieus geacht 

wordt.1160In deze studie worden de termen Kerk van Rome, rooms en ‘rooms-katholiek’ 

gebruikt om de tijdgeest en de sfeer van het discours aan te geven, of om onderscheid te 

maken met de ‘nieuwe gezindte’, al kan dit soms anachronistisch lijken. Uiteraard is het niet 

de bedoeling van de auteur de lezer in zijn religieuze gevoelens te kwetsen.  

 

2. Zeeuwse oeradel  

In het huidige Nederland bestaan nog verscheidene Friese, Overijsselse, Gelderse (incl. 

oorspronkelijk Kleefse), Utrechtse en Limburgse oudadellijke geslachten. Tevens resteren 

een Gronings en een Hollands oudadellijk geslacht; het laatstbedoelde (Van Wassenaer) 

volgens sommige genealogen toch niet autochthoon maar – onbewezen – vroeg-

middeleeuws afkomstig uit het huidige Franse deel van Vlaanderen. De andere oudadellijke 

geslachten in Nederland zijn van uitheemse oorsprong. Deze opsomming wijkt enigszins af 

van de thans bij de Hoge Raad van Adel beschikbare gegevens, mede gezien verschillende 

criteria o.a. bij vermoede of gedocumenteerde Oldenburgse, Westfaalse, Bentheimse, 

Kleefse of Gulikse oorsprong van respectievelijk Groningse en Overijsselse of Gelderse 

geslachten. Met als enige uitzondering het geslacht Renesse, sinds de 14e eeuw meer 

Utrechts dan Zeeuws en thans Belgisch, bestaat er na Maximiliaen van Cruyningen (†1590) 

geen Zeeuwse oeradel meer. Renesse compareert echter rond 1520 niet of nauwelijks meer 

in de Zeeuwse, maar al sinds de 14e eeuw in de Utrechtse ridderschap. Na het uitsterven van 

de Utrechtse Renesse-tak Wilp in 1855, resteert de tak Renesse van Elderen. Deze werd rond 

1550 niet alleen beschreven in de Utrechtse ridderschap, maar ook in die van diverse 

Zuidelijke gewesten. In 1581 opteert de familie voor de Spaanse koning. In 1830 kiest de 

familie opnieuw voor een koning, dan Leopold I van België.1161 

 

3. Heerlijkheid Serooskerke op Schouwen  

Pieter Hugen Reinersz (alias Pieter Reiners Hugensone) is in 1483 al jarenlang heer in 

Welland, waarschijnlijk door vererving of verkrijging uit een nalatenschap. Tot 1493 bestaat 

er geen heerlijkheid Serooskerke. Bij het kerkdorp van die naam, aan de aanvankelijke 

buitenrand van Welland, is in de loop der jaren nieuw land ontstaan door bedijking van 

slikken. Deze bepoldering werd gedaan voor rekening van de Zeeuwse grafelijkheid, zoals 

vaker gebeurde. Hierdoor is er geen natrekking van toepassing, maar wast het nieuwe land 

rechtens aan bij het grafelijk domein. Welland behoort Pieter dus slechts ten dele toe, 

namelijk het oude land, tot hij in 1483 het leenrecht koopt op het aanpalende 

 
1160 “Wy gelooven ende belijden eene eenige Catholijcke ofte algemeyne Kercke: dewelke is eene heylige 
vergaderinge der ware Christgeloovigen” in: Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (Amsterdam-Haarlem-Groningen 1868) aldaar 28-43 ‘Belijdenisse des Geloofs der 
Gereformeerde Kercken in Nederlant, Overgesien in de Synode Natinael, laetst gehouden tot Dordrecht, in de 
jaren 1618 en 1619’ 38, [Artikel] XXVII, ‘Van de algemeyne Christelicke Kercke’. 
1161 O. Coomans de la Brachène, État présent de la noblesse belge 1997, I, Pui-Rob, (Brussel 1997) 87-91; 
N.A.91 (2004-2005) Re-Ro, 153-165. 
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‘Westambacht’, het nieuwe land bij Serooskerke. De verkoper is roomskoning Maximiliaan 

als momber (+ voogd) van zijn minderjarige zoon Filips de Schone, hertog van Bourgondië en 

graaf van Zeeland. Pieter sterft in 1492. Bij de afwikkeling van zijn nalatenschap in 1493 

wordt dit westambacht samen met het kerkdorp afgesplitst van Welland, en met instemming 

van de grafelijkheid als ‘eigenstandige’ heerlijkheid toebedeeld aan Pieter’s oudste zoon 

Jacob, die zich vervolgens als eerste ‘heer van Tseroiskercke’ (Serooskerke) schrijft. Tevens 

verkrijgt Jacob (maar wellicht later) de oude heerlijkheid Welland alsmede Moermont, 

Stavenisse op Tholen en Westkerke.1162 Van Steensel situeert het dorp Serooskerke ‘rond 

1500’ nog in het oostambacht van Welland.1163 De feitelijke situatie is in 1493 echter 

veranderd als hierboven uiteengezet. 

 

4. Toponiem Serooskerke 

De associatie van de dorpsnaam Serooskerke met een ‘zeeroos’ – als die plant al zou bestaan 

– is fantasie, vergelijkbaar met de mythologische stichting van Zierikzee door Zielik, een 

Groenlandse eskimo die met zijn kajak is aangespoeld op de kust van Schouwen.1164 Er 

bestaat een betere naamsduiding voor het dorp. Philiberts grootvader, baljuw van Zierikzee 

en later van Middelburg, schrijft zich Iacob Pieter Hugensz van Tseroirtskerke, soms 

Sheroirtskercke (te lezen als ’s Heeroirtskercke).1165 In enkele middeleeuwse akten zijn de 

toponiemen Tseroirtskercke en Tseraertskercke reeds vermeld. Uit laatstvermelde variant is 

in de 18e eeuw de oorsprong ’s Heer Aertskercke gereconstrueerd. Het kerkdorp zou 

oorspronkelijk ’s Heer Alardskintskercke geheten hebben, in de 13e eeuw mede vermeld als 

Allards-, Adelhards-, Adalards-, Adelards-, Allerts-, Alderts-, Alebrechtskercke, waarvan ’s 

Heer Aertskercke dan een verkorting zou zijn. Deze hypothetische naam gaf op zijn beurt 

weer aanleiding tot speculaties wie deze Aert (Aernt, Arndt, Arent) geweest is.1166 Een 

feodale leenman met die voornaam? Of heeft diens ‘kind’ de kerk gesticht, ter ere van zijn 

vader Aert? De kerk zou dan gewijd kunnen zijn aan de patroonheilige van de veronderstelde 

Aert. Deze reconstructie latende voor wat zij is, kan men trachten de wijdingsgeschiedenis 

te preciseren. Het staat vast dat de dorpskerk vanouds gewijd was aan St.Allard van Mainz. 

 
1162 Reconstructie gebaseerd op De Wapenheraut: Maandblad gewijd aan Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, 
Oudheidkunde enz.,D.G. van Epen ed. (1904) 101. 
1163 Van Steensel 105, tabel, ‘Schouwen’, no.11, en Ibid., 104 Kaart 3.1 ‘De ambachten in Zeeland rond 1500’. 
De kaart geeft de situatie bij benadering weer, met verw. o.a. naar Hoogendoorn-Beks en Hattinga Verschure, 
Hattinga’s [W.J.M. Hoogendoorn-Beks, J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga’s en hun topografische atlassen, 
1524-1755, I (Alphen a/d Rijn 1977)], en Fokker, Schouwen [A.J.F. Fokker, Schouwen voor 1600 (Zierikzee 1908) 
I, 137.] De feitelijke situatie is vanaf 1493 echter anders dan de kaart aangeeft: Serooskerke met het voormalige 
westambtacht van Welland is dan een ‘eigenstandige’ heerlijkheid (van Jacob I van Serooskerke.] 
1164 De politiek-correcte term voor het door Franse kolonisten opgetekende indiaanse scheldwoord ‘esquimo’ 
(rauwvleesvreter) is: Inuït, althans voor de oorspronkelijke bewoners van noord-oost Canada en Groenland, 
met betekenis ‘mensen’. Aangezien deze betekenis ‘onmensen’ uitsluit, is de politiek correcte newspeak 
evenzeer discriminerend. 
1165 Primaire bronnen met vermelding van Jacob van Serooskerke als baljuw van Middelburg ontbreken. 
N.A.95 (2010) Ta-Tw, 408 plaatst daarom deze aanduiding tussen (  ).   
1166 Zeker niet Heer Arend van ’s-Heer Arendskerke op Zuid-Beveland, uit het geslacht Van Schengen. 
Overigens wordt dat dorp aldaar Sraskerke genoemd; een soortgelijke dialectische samentrekking als 
Serooskerke op Walcheren onderging, naar Sroskerke. In het plaatselijke Zeeuws ligt de klemtoon op de o.  
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Deze tenaamstelling is verwarrend, want de schutspatroon van die Duitse stad heet 

St.Albanus, een 5e eeuwse martelaar afkomstig van het Griekse eiland Naxos. Een heilige als 

stichter is echter niet uitgesloten. In aanmerking komen de Ierse (Schotse, Angelsaksische?) 

missionaris St.Adelbert van Egmond, in 690 metgezel van Willebrord; de 10e-eeuwse 

bisschop van Straatsburg Archambault (Erchambald); St.Erkembod van St. Omer; St.Adelhard 

van Corbie sur Somme, neef van Karel de Grote; St.Adelbald van Oostervant, schutsheilige 

der grote gezinnen; de Vlaamse vredesapostel St.Arnoldus (Arnulf, Arnaud) van Soissons 

(Tiegem 1040 – Oudenburg 1087). De meest waarschijnlijke – maar niet nader onderzochte 

– hypothese is: wijding van de dorpskerk aan de heilige Adelbert van Egmond. Tweede keus 

ex æquo: een van de vier genoemde regionaal vereerde ‘Vlaamse’ heiligen.  

 

5. Belegering van Metz 1553 

Het keizerlijke leger van Karel V onder bevel van Alva, was met een sterkte van 70.000 de 

grootste operationele ‘one purpose’ legergroep ooit tot de Napoleontische oorlogen. 

Niettemin leed het een nederlaag tegen de Fransen bij de mislukte herovering van Metz in 

1553. De hertog van Guise, verdediger van Metz voor de Franse koning, werd gesteund door 

de (lutherse) Duitse vorsten die hun keizer wilden dwarszitten.1167 De nederlaag verhinderde 

de feitelijke territoriale eenheid van de Bourgondische Kreits, doordat Karel V en Filips II hun 

aanspraken op geheel Lotharingen niet waar konden maken door vijandige aanwezigheid in 

betwist gebied. In wezen werd een Franse wig gedreven tussen de Franche Comté en de 

Nederlanden. Alva’s leger werd buiten Metz grotendeels ontbonden, maar het Spaanse 

contingent, naar schatting ca. 14.000 man, marcheerde niet terug naar Italië maar boog af 

naar de Nederlanden, waarvandaan het pas eind 1560 overzee werd gerepatrieerd. In 1567 

werd het Spaanse leger opnieuw gemobiliseerd voor de strijd in de Nederlanden. 

 

6. A.E.I.O.U.  

‘Alles Erdreichs Ist Österreichs Untertan.’ Zó onthoudt een schoolkind de klinkers. De Latijnse 

versie is: Austriæ Est Imperare Orbi Universo (wapenspreuk van keizer Frederik III), met als 

variant: Austria Erit In Orbi Ultima (Oostenrijk zal bestaan tot het einde der wereld). In 1493 

had paus Alexander VI een imaginaire lijn van pool tot pool getrokken, 100 mijl ten W. van 

de Kaapverdische eilanden, ter verdeling van de Nieuwe Wereld in Portugees en Castiliaans 

gebied. Bij het Verdrag van Tordesillas (1494) tussen Portugal en Castilië, werd de eerder 

getrokken lijn 370 mijl westelijker verplaatst. Hierdoor werd het latere Brazilië Portugees, en 

de westelijker gebieden eerst Castiliaans, later Spaans. De nog niet ontdekte landen aan de 

Río de la Plata en ook Chili werden een twistappel.  

 

7. Verdrag van Augsburg en Pragmatieke Sanctie  

In 1548 heeft Maria van Hongarije de ambities van haar broer Karel V gered bij het Verdrag 

van Augsburg. De Nederlanden werden door de Rijksdag erkend als autonome staatkundige 

 
1167 M. Ebben, M. Lacey-Bruijn, R. van Hövell tot Westerflier eds., Alba, General and servant to the crown 
65,79,223,233, 258,259,262; Van Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt, 28-29,247-248 n.8. 
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eenheid binnen het Rijk, met veiligstelling van de Habsburgse erfopvolging. Auctor 

intellectualis en opsteller van het Verdragsconcept is de Friese rechtsgeleerde Viglius (Fries: 

Wigle) van Aytta heer van Zwichem, raadsheer in het Reichskammergericht. In lijn met het 

verdrag wordt de Spaanse infante Filips II in 1549 bij Pragmatieke Sanctie voorbestemd tot 

erfheer in de Nederlanden en de Franche Comté. Hij is dan nog de enige (als zodanig 

bekende) zoon van Karel V, aangezien laatstgenoemde zijn in 1545 (of 1547) geboren 

natuurlijke zoontje Jan van Oostenrijk (don Juan de Austria) erkend had per geheim codicil. 

Na de dood van hun vader zal Filips II in 1559 don Juan wettigen als broer en Habsburger. De 

Duitse vorsten bleven hiertegen bezwaar koesteren.  

 

8. Titels en leenrechten Willem van Oranje.  

Willem graaf van Nassau erft de titels (met bijbehorende leenrechten) prins van Oranje, 

baron van Breda enz. van zijn neef René de Châlon (Rheinhart von Nassau), die in 1544 

gesneuveld is zonder nalating van wettige nakomelingen. De titel ‘markies van Veere’ hoort 

daar niet bij, hoewel zulks vaak vermeld wordt o.a. in touristische folders en in digitale 

informatie. Willem van Oranje koopt het leenrecht op Veere in 1581 (jaar van de 

‘Verlaetinge’) uit de insolvente boedel van Maximiliaan II van Bourgondië. Diens 

nalatenschap was in 1558 vererfd op de minderjarige Maximiliaan van Hénin graaf van Borsu 

(Boussu, Bossu) en is daarna nog enkele malen van eigenaar gewisseld.1168 De door Oranje 

betaalde koopprijs was f 24.500 (+ € 2.000.000 in geschatte tegenwoordige valuta). De 

markies van Veere vertegenwoordigt als Eerste Edele de adelstand in de Staten van Zeeland. 

Willems doel met deze aankoop is: zijn derde zoon en vermoedelijke opvolger Maurits een 

hoge titel te bezorgen, omdat de titel ‘Prins van Oranje‘ hem ontgaan zou. Deze zal immers 

bij Willems overlijden toekomen aan diens oudste zoon Filips Willem graaf van Buren, die als 

gijzelaar werd vastgehouden in Spanje. Maurits had daar minder moeite mee. Hij noemt zich 

"eenen gheborenen Prince van Oraengiën", een subtiel verschil met “Prince van Oraengiën” 

hetgeen hij pas werd bij de dood van Filips Willem in 1618. Willem’s eerdere usurpatie van 

de titel Eerste Edele van Zeeland t.b.v. Filips Willem als heer van Sint-Maartensdijk (Tholen) 

was controversiëel gebleven.1169 

 

9. ‘Neen! Niet de Staten, maar Gij, Gij, Gij!’ 

Is de dramatische scène op de kade van Vlissingen een legende? Zeker in één der 

betekenissen van dit woord volgens Van Dale, met betrekking tot historische personen of 

gebeurtenissen: ‘het complex van voorstellingen dat zich […] tot een karakteristiek beeld in 

 
1168 H. Cools, ‘Het markizaat Veere: een relict van het Bourgondisch-Habsburgse adelsbeleid’ in: P. Blom, P. 
Henderiks, G. van Herwijnen eds., Borsele, Bourgondië, Oranje: Heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 
(Hilversum 2009) 11-26.  
1169 Tijdens de insolventie van de boedel van Maximiliaen van Bourgondië was —  hoewel niet onbetwist, 
mede door de curatoren — de positie van Eerste Edele overgegaan op de heer van Sint-Maartensdijk i.c. Filips-
Willem van Nassau-Buren. Zie ook J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘De heerlijkheden van Willem van Oranje’, Spiegel 
Historiael 19:4 (1984) Themanummer ‘Willem van Oranje’, 187-194,  
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de geest van het nageslacht heeft gevormd’.1170 Het befaamde schilderij uit 1832 door 

Cornelis Kruseman: Philips II beschuldigt prins Willem van Oranje te Vlissingen bij zijn vertrek 

uit de Nederlanden in 1559 heeft daaraan in niet geringe mate bijgedragen.1171 Ook indien 

het om een legende gaat, is een nadere bestudering van dit onderwerp relevant uit 

cultuurhistorisch, politiek-historisch en educatie-historisch oogpunt. Vele generaties 

Nederlandse schoolkinderen hebben oplettend geluisterd (mag men hopen) toen hun 

onderwijzers het verhaal vertelden, de aanwijsstok geheven naar de schoolplaat door T.C. 

Bruining ‘Laatste gesprek tusschen Philips II en Willem van Oranje, 25 augustus 1559’.1172 

Beide bovenvermelde afbeeldingen zijn terug te voeren op een 18e-eeuwse prent met een 

enigszins vergelijkbare compositie, toegeschreven aan Simon Fokke, echter verschillend in 

de uitvoering.1173 Zeker van de hand van Simon Fokke is de historieprent ‘Koning Filips 

vertrekt naar Spanje, 1559’, echter met een geheel andere compositie: de koning wordt in 

een sloep naar het schip geroeid.1174 Bilderdijk vermeldt in 1834 het afscheid nog beknopt 

en niet-geromantiseerd in zijn Geschiedenis des Vaderlands.1175 Maar Van Lennep schrijft 

negen jaar later in zijn alom in Nederland gelezen en geprezen Herinneringen uit den 

worstelstrijd met Spanje, hoe Filips bij zijn inscheping Oranje te kennen heeft gegeven ‘dat 

hij hem hield voor den man, die door zijn geheime listen oorzaak had gegeven tot de houding 

welke de Staten hadden aangenomen.’1176 De bij die tekst afgedrukte illustratie – Filips’ 

wijsvinger als een pistool gericht op Oranje’s gezicht – en het onderschrift in dichtvorm met 

een variant van de gevleugelde woorden, hebben de legendevorming ongetwijfeld versterkt. 

De constructie van het verhaal is plausibel: Filips beklaagt zich over de algemene onvrede 

met zijn bewind, waarop Oranje hem hoffelijk wijst op de breed gedragen wens verlost te 

worden van de Spaanse soldaten, alsook op het verlangen van de inheemse edelen als 

 
1170 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, (10e druk: ’s-Gravenhage 1976) 1334, lemma 
legende,  4– . 
1171 Rijksmuseum, Coll. Tweede Kamer der Staten-Generaal, objectnr. SK-A-1068, aangekocht 1840. Zie ook: 
S.H. Levie e.a., Het vaderlandsch gevoel: Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis 
(Amsterdam 1978) 81-82, aldaar: (1559) 13 ‘C. Kruseman 1797-1857, Vertrek van Philips den II uit de 
Nederlanden. [Rechts achter Filips II de markies van (Veere en) Vlissingen; achter deze: Jeronimus van 
Serooskerke burggraaf van Zeeland en rentmeester Bewesten Schelde, verm. naar (posthuum) portret, aq. op 
pap., z.n., UA,76,830. IB no.107542];  NA, Nassause Domeinraad, 8, Domeinen, Zeeland en Staats-Vlaanderen, 
V-VI, Vlissingen en Domburg, Verwerving  van Vlissingen […]. Maximiliaen  van Bourgondië was in 1559 niet 
meer onder de levenden, want overleden 1558. Als titulair markies gold sindsdien zijn testamentaire erfgenaam 
Maximiliaen van Hénin graaf van Bossu, maar deze verwierp de erfenis wegens haar insolventie. Ook 
Bourgondië’s minderjarige neef/oomzegger Maximiliaen van Cruijningen pretendeerde de titel, maar zag er 
uiteindelijk eveneens vanaf  gezien de vordering die zijn moeder had op de boedel.   
1172 T.C. Bruining ed., J.I. Eichmann en H.A. Altman, Serie Vaderlandsche Historieplaten voor scholen en 
huisgezinnen, 1e druk (1855), no.17. 
1173 ZA, Coll. Zeelandia Illustrata, 296. 27., (1559 Aug.25) ‘Vertrek van koning Philips II  van Vlissingen naar 
Spanje’ Met 4 reg. gedicht, bovenaan gemerkt: XXXII, kopergrav. (door S. Fokke), z.j. [..] uit: Nederlandsche  
Geschiedenis van de Batavieren tot 1755. 
1174 Rijksmuseum, objectnummer. RP-P-OB-78.889, cat.ref. FMH 495-a (FMH 14-D). Illustratie voor J.W. te 
Water, De vaderlandsche Historie van de heere J. Wagenaar, verkort , en met leerzame aanmerkingen, ten 
dienste van der Nederlandsche jeugd (1784-1800), 4. afb.XLII. [..]. 
1175 W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, VI, Behelzende de regeering van Philips II tot aan de Vrede 
van Utrecht (Amsterdam 1834) 20. 
1176 J. van Lennep, ‘Willem de Eerste’ in: Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje (’s Gravenhage 1853). 
tekst linker pag. XI, staalgravure rechter pag. XI ‘Afscheidswoorden van Filips aan den Prins’.   
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vanouds betrokken te worden bij het regeringsbeleid. Deze twee wensen zijn kort tevoren 

verwoord in resoluties van de Staten-Generaal, die ter gelegenheid van het naderende 

afscheid van Filips II vergaderd hebben in Gent, op 7 augustus 1559. Als Oranje in antwoord 

op Filip’s klacht hiernaar verwijst, volgt Filips’ getergde uitbarsting. Er zijn nog andere 

aanwijzingen voor de spanning die de sfeer in Vlissingen kan hebben beïnvloed. De koning 

typeerde nog tijdens zijn verblijf te Vlissingen de situatie in de Nederlanden als ‘triste’ en 

schreef aldaar in een brief aan Granvelle d.d. 24 augustus 1559 over de ondervonden ‘graves 

embarras’.1177 Oranje heeft zelf opgeschreven dat hij in 1559, voorafgaand aan het vertrek 

van Filips II, lucht gekregen had van diens plannen tot invoering van de ‘Spaanse’ inquisitie 

in de Nederlanden. De prins had toen direct en ‘getrouw’ zijn bedenkingen geuit.1178  

 

Van Lennep beschrijft in 1853 het drama zonder enige referentie aan de toen al bestaande 

kritiek en twijfel aan de bron. Twee jaar tevoren had de (onverholen anti-Orangistische) 

historicus J.P. Arend er op gewezen dat de bijzondere aandacht die aan het voorval werd 

gegeven precies te dateren valt rond de tijd van de Belgische Opstand van 1830. Het idee 

werd ingegeven door de drang om Willem van Oranje te positioneren als initiator en vroegste 

leider van de Nederlandse onafhankelijksstrijd.1179 Tegen die ‘nationalistische’ positionering 

valt evenwel in te brengen dat Oranje in 1559 nog geen uitgesproken opposant was van het 

regime, anders dan bijvoorbeeld Bergen, Brederode, Hoogstraten en Hoorne. Bovendien was 

Oranje ter gelegenheid van het aanstaande vertrek van Filips II juist benoemd tot stadhouder 

in Holland, Zeeland en Utrecht. Eervolle aanstellingen die Oranje kenmerken als 

vertrouweling van de vorst, zij het dat deze gewesten toen niet de belangrijkste waren van 

de Nederlanden. Deze mogelijk als zodanig te beschouwen achterstelling ten opzichte van 

bijvoorbeeld Egmond, Hoorne en Bergen die het stadhouderschap van belangrijker 

gewesten verkregen, werd echter gecompenseerd door Oranje’s verheffing tot burggraaf 

van Antwerpen, de grootste en meest welvarende stad van de Nederlanden.1180 Tevens werd 

Oranje stadhouder van het ‘graafschap Bourgondië’1181 (Franche-Comté), al bleef deze 

laatste benoeming in de vaderlandse geschiedschrijving – op enkele uitzonderingen na – 

vrijwel onopgemerkt. Toch kan daartegenover worden gewezen op de meteen al na het 

aftreden van Karel V in 1555 toegenomen spanning tussen Filips II en Oranje. Hun 

(vermeende?) wederzijdse antipathie, opgekropte gevoelens en Filips’ animositeit wegens 

 
1177 Klink 97, citaat Granvelle uit Ch. Weiss ed., Papiers d’Etat du Cardinal de Granvelle (Parijs 1841-1852): Ph 
II.a.G. 59 08 24. 
1178 W. van Oranje, Printzische Entschuldiging […] 9, geciteerd door Klink 96, noten 38-40 (integraal 336-350).  
1179 J.P. Arend, Algemeene Geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, II (Amsterdam 
185) bk.VI, 88-89 ‘Van de Vereeniging van al de Nederlanden onder Keizer Karel V, tot op de Afzwering van 
Filips II 1548-1581’, met instemming vermeld door Levie 83, volgens wie Arend het incident ‘naar het rijk der 
fabelen verwijst’. Arend 89, n.2: ‘Aubry, Mémoires [..] Ch.I..9. Bij oudere schrijvers wordt van dit, op zichzelf  
reeds zeer onwaarschijnlijk voorval, niets gevonden.’ en noemt een rijtje auteurs onder wie Bilderdijk en 
Corvin-Wiersbitsky ‘ die er nog geloof aan gehecht hebben’.   
1180 Kikkert, o.c., 45,46.  
1181 F. Schiller ‘Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung’, 83 (zie 
hierna) en Arend 82, met verw. naar Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d’Orange, T.I., 36 (2e ed.). 
Andere auteurs o.a. Bilderdijk, 19, houden het op ‘gebieden in de Dauphiné’ die aan Oranje toevielen. 
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de ooit door Karel V betoonde affectie voor de jonge prins van Oranje, kregen in de 

buitenlandse literatuur meer nadruk dan in die van de Nederlanden zelf.1182 Bijvoorbeeld: 

Oranje’s weigering de hem aangeboden bevelvoering over het Spaanse leger op zich te 

nemen kreeg hier te lande nauwelijks aandacht, evenmin als zijn rancune om Filips’ verbod 

van Oranje’s voorgenomen huwelijk met een prinses van Lotharingen, uit het geslacht De 

Guise. Filips II had Oranje’s plan doorzien regent van Lotharingen te worden, om aldus een 

territoriale eenheid te smeden tussen dit nota bene in de Franse invloedssfeer verkerende 

hertogdom en de aangrenzende Nassause erflanden, in leen gehouden door de zijtak 

Nassau-Saarbrücken. De dynastieke ambities van de prins kenden geen grenzen, volgens 

Filips’ hoogadellijke Spaans entourage. En dat terwijl de Habsburgers zelf de Lotharingse 

hertogstitel bleven voeren (overigens in strijd met de te Câteau-Cambrésis gemaakte 

afspraken).1183 Door sommige auteurs wordt gesteld dat Oranje de eervolle benoemingen 

die hem in 1559 ten deel vielen niet te danken had Filips II, maar aan  voorbestemming door 

Karel V waar Filips niet onder uit kwam.1184 Aan Oranje’s benoeming tot stadhouder in 

Bourgondië had deze overigens geen enkel profijt gehad, naar eigen zeggen. 

 

Alle beschrijvende Nederlandse vermeldingen (maar niet alle afbeeldingen) van de 

confrontatie op de Vlissingse kade zijn terug te voeren op één buitenlandse bron, namelijk 

Schiller’s Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen 

Regierung.1185 Zelf verwijst Schiller naar Vie et Généalogie de Guillaume I, Prince d’Orange, 

kennelijk een versie of geparafraseerde titel van het desbetreffende boekdeel van Mémoires 

pour servir à l’Histoire de Hollande, een werk van Louis Aubéry du Maurier. Daarin citeert 

deze 17e-eeuwse Franse historicus de beschuldigende uitroep van Filips II, in het Spaans, 

met een uitleg van de betekenis van het minachtende(?) Spaanse ‘vos’ vergeleken met Frans 

‘toy’ en de omineuze agressie van de drievoudige herhaling.1186 Oranje werd door Filips bij 

de hand gegrepen die hij ‘heftig schudde’. Oranje was zodanig geschokt door dit onheuse en 

in het openbaar geuite verwijt, dat hij als reactie ermee volstaan heeft Filips een goede reis 

te wensen, zonder de koning tot aan boord van het schip te begeleiden teneinde daar 

afscheid te nemen. Oranje had zich op de kade omgekeerd en zijn heil gezocht in de stad 

Vlissingen, waar hij zeer geliefd was en veel aanhang had bij het volk. Du Maurier had dit 

 
1182 In de moderne geschiedschrijving is dit niet anders. Zie bijv. Mörke, o.c., 60-76 ‘Wilhelm und Philipp II: 
Eine ambivalente Beziehung’. 
1183 Al eerder had het geslacht Nassau dynastieke en territoriaal-expansieve plannen gekoesterd door het 
aangaan van een verbindtenis met Lotharingen. Willem van Oranje’s erflater Renë van Châlon was gehuwd met 
Anna hertogin van Lotharingen (1522-1568), zie Van Ditshuyzen, o.c., 37-39, 211-213. 
1184 Strada, de Bello Belgico, I., 32; L. Aubéry du Maurier, Mémoires pour servir à 1’Histoire de Hollande […], I, 
Guillaume de Nassau Prince d’Orange, Fondateur de la République des Provinces des Pays-Bas, (Parijs 1680) 7-
9 (8-10 in latere drukken, vanaf 1687); R. Watson, The History of the Reign of Philip the Second, King of Spain 
(New York 1818) III, 119. In moderne geschiedschrijving Mörke, o.c. 55-59 ‘Wilhelm in der Gunst Karls V’, in het  
bijzonder 58-59 de omineuze betekenis van diens steunen op de schouder van de jonge prins van Oranje bij de 
regeringsoverdracht aan Filips II.  
1185 F. Schiller ‘Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung’ (drie dln. 
1788-1809) in: K. Goedeke, ed., Schillers Sämtliche Werke, in zwölf Bänden, VII  (Stuttgart 1887) 85-86. 
1186 Aubéry du Maurier, Mémoires, hoofdstuk I, 7 ‘Guillaume de Nassau Prince d’Orange, Fondateur de la 
République des Provinces des Pays-Bas’. 
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alles nog gehoord van wijlen zijn vader, die het op zijn beurt vernomen had van ‘un Confident 

du Prince d’Orange’ die bij het incident aanwezig was geweest.1187   

 

De legendarische woorden die de koning zou hebben uitgesproken zijn op zijn minst ‘een 

verre reflex van wat zich op de kade van Vlissingen heeft afgespeeld tussen Oranje en de 

vorst’, is het genereuze oordeel van de Duitse historicus F. Rachfahl (1867-1925).1188 K.W. 

Swart, althans in de bewoordingen van A. Duke in diens inleiding van Swart’s onvoltooide 

Oranje-biografie bezorgd door R. Fagel, M.E.H.N. Mout en H. van Nierop (1994), schrijft over 

‘de boze woordenwisselingen tussen Oranje en Filips II, kort voor de koning in 1559 naar 

Spanje vertrok’ zonder in twijfel te trekken of die ooit uitgesproken zijn.1189 Dit is 

opmerkelijk, gezien het feit dat Swart gekenschetst wordt als een uiterst zorgvuldig en 

kritisch historicus. ‘Hij is onbetwistbaar de oorspronkelijkste revisionist met betrekking tot 

Willem van Oranje die in meer dan een halve eeuw naar voren is getreden’.1190 In 1997 vormt 

de interpretatie van het Vlissinger incident een belangrijk onderwerp in het proefschrift van 

de Nederlandse theoloog en historicus H. Klink, die poneert dat sommige algemeen 

aanvaarde opvattingen over de oorsprong van het verzet van Oranje bijgesteld dienen te 

worden. Klink concludeert ‘dat Oranje het al in 1559 als zijn taak zag om zich te verzetten 

tegen de politiek van de koning’.1191 Maar er is meer over te zeggen. De informatie uit de 

tweede hand die Louis Aubéry du Maurier in 1680 genoteerd heeft, is volgens moderne 

inzichten zeker geen betrouwbare bron. Er zijn immers geen gedocumenteerde 

contemporaine vermeldingen en het verhaal duikt hier te lande pas op in de 18e eeuw in de 

vorm van een prent. In de Nederlandse literatuur en schilderkunst komt het  naar voren in 

het kader van de 19e-eeuwse natievorming, en wel door de brede verspreiding van de 

werken van Friedrich Schiller. Maar Benjamin Aubéry sieur du Maurier (1566-1636), de vader 

van Louis, heeft weldegelijk contact gehad met naaste verwanten van Willem van Oranje. In 

de hoedanigheid van ambassadeur van de Franse koning Louis XIII naar het toen  nog 

onafhankelijke prinsdom Sedan, heeft Du Maurier sr. rond 1595 bemiddeld bij het huwelijk 

tussen Elisabeth van Nassau en Henri de la Tour d’Auvergne burggraaf Turenne, prins van 

Sedan en (zich noemende) hertog van Bouillon.1192 Elizabeth was een dochter van Willem 

van Oranje uit diens huwelijk met Charlotte de Bourbon, als verwante van het Franse 

 
1187 Opvallend is de frappante overeenkomst met het stereotiepe stramien van overlevering van bijzondere 
maar niet-gedocumenteerde historische gebeurtenissen, zoals in de analyse door E. Kuijper, ‘Between 
Storytelling & Patriotic Scripture’ 183-202: een auteur of een door deze geciteerde verteller heeft het 
vernomen van zijn vader of grootvader die het gehoord had van een nog ouder iemand die het zelf  had 
meegemaakt, en zich de details van plaats en datum precies herinnerde.  
1188 Klink, 97, met citaat F.Rachfahl, Wilhelm von Oranien und der niederländischen Aufstand, II.1 (Den Haag 
1906) 55. 
1189 A.C. Duke, ‘Van “trouwe dienaar” tot “onverzoenlijke tegenstander van Spanje”: K.W. Swart’s 
interpretatie van Willem van Oranje, 1533-1572’ in: Swart, Willem van Oranje 4. In n.1 bij de titel van zijn 
inleiding vermeldt Duke dank verschuldigd te zijn aan mr. P.J. Swart voor diens toestemming tot raadpleging 
van ongepubliceerde notities van prof.dr. K.W. Swart. 
1190 J. Israel,  ‘K.W. Swart: zijn loopbaan als historicus’ in: Swart, Willem van Oranje, 17. 
1191 Klink, 99. 
1192 Zie over het prinsdom Sedan als toevluchtssord voor protestanten:  Van Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt 
(Delft 2015) 25-29. 
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koningshuis ‘een prinses van den bloede’. In 1613 werd Du Maurier sr. ambassadeur van 

Frankrijk in de Republiek. Hij verkeerde dus beroepshalve aan het stadhouderlijke hof van 

prins Maurits, die hem zijn achting en vertrouwen schonk.1193 Vooral de militaire 

samenwerking tussen Frankrijk en de Republiek was onderwerp van hun frequente en 

persoonlijke overleg. De aanvankelijk goede verstandhouding tussen stadhouder en 

ambassadeur eindigde in een conflict over het proces tegen Johan van Oldenbarnevelt. Du 

Maurier sr. gold als een goede vriend van Oranje’s weduwe Louise de Coligny, mede door 

hun gezamenlijke Hugenootse achtergrond, en stond bij haar in hoge gunst.1194 Tevens sloot 

hij vriendschap met prins Frederik-Hendrik. Een van Du Maurier’s dochters kreeg prinses-

weduwe Louise als peetmoeder. Daarna werd Frederik Hendrik peetvader van twee andere 

dochters. De kinderen Du Maurier werden opgevoed te Berkel en Rodenrijs door een 

gouverneur, in het buiten van raadpensionaris Van Oldenbarnevelt. Het is denkbaar dat Du 

Maurier sr. het verhaal van de Vlissingse kade in deze kringen gehoord heeft, en het – terug 

in Frankrijk – doorgaf aan zijn zoon Louis. Of wellicht gebeurde dit al eerder, toen deze samen 

met twee van zijn broers in Leiden studeerde gedurende de laatste jaren van het 

ambassadeurschap van hun vader. Het overdragen van historische gegevens aan zijn 

nageslacht was een taak die Du Maurier Sr. zichzelf uitdrukkelijk gesteld had.1195 

Du Maurier jr. verbindt twee parameters aan zijn primaire bron: (1) de zegsman van zijn 

vader is un Confident van de Prins van Oranje, en (2) de zegsman was bij het incident 

aanwezig. Het slagen van een poging tot identificatie vereist dus het vinden van een 

vertrouweling van de prins – dit is iets anders dan een naaste verwant, un proche in het Frans 

– die de leeftijd des onderscheids had in 1559, want hij was erbij én kon het navertellen. 

Bovendien zou deze man – er is geen sprake van une Confidente –  nog geleefd hebben in of 

na 1613, het jaar van accreditering van Du Maurier sr. in Den Haag, of op zijn minst rond 

1595 in welk jaar het huwelijk werd voltrokken van Elisabeth van Nassau met Turenne sr. 

prins van Sedan. Men kan stellen dat Du Maurier jr. zijn hand heeft overspeeld met de 

tweede parameter. De naam van iemand die daaraan voldoet blijkt namelijk onvindbaar te 

zijn. De meeste hovelingen, gentilhommes, secretarissen en raadslieden van Willem van 

Oranje die mogelijk in 1559 bij het afscheid van Filips II aanwezig waren, zijn niet meer in 

leven in de periode tussen 1595 en 1624 (jaar van terugkeer Du Maurier sr. naar Frankrijk). 

Hetzelfde geldt de abt van Middelburg of andere in aanmerking komende Zeeuwse 

hoogwaardigheidsbekleders en edellieden. Kan van sommigen nog een levensteken 

gevonden worden, dan is onwaarschijnlijk dat zij vertrouwelingen geweest zijn van de prins. 

Twee voorbeelden, bij wijze van hypothese: Gerard van Renesse, geboren in 1552, was in 

 
1193 BWN XII, 1e, 424. 
1194 Zie voor het hof van Louise de Coligny in Den Haag, de door haar gestichte Église françoise in de hofkapel 
en de ambassadeurs: Van Riemsdijk, o.c., 252 en n.28. 
1195 Literatuur: H. Ouvré, Aubéry du Maurier: Étude sur l’histoire de la France et de la Hollande, 1566-1663: 
Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la faculté de Paris (Parijs 1853);  C. Martin, Benjamin Aubéry du 
Maurier (1566-1636), ambassadeur protestant du Très Chrétien: « Craindre dieu et servir la loi », Thèse en 
Sorbonne  (Parijs 2003) ; Idem, ed., Mémoires de Benjamin Aubéry du Maurier, ambassadeur protestant de 
Louis XIII (1566-1636) (Genève 2010). Hiervan webrecensie door D. van der Linden, BMGN-LCHR 126:4 (Utrecht 
2011).  
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1582 gentilhomme aan het Delftse hof van Willem van Oranje en werd er tussen 1582 en 

1584 (Oranje’s jaar van overlijden) bevorderd tot hofmeester.1196 Zonder twijfel een 

vertrouweling van de prins. Maar hoewel van Zeeuwse afkomst, waren de Renesse’s 

Utrechtse edelen. Het is daarom niet aannemelijk dat deze man als zevenjarige knaap in 1559 

op de kade van Vlissingen stond in het gevolg van de prins. Renesse overleed in 1609, dus 

voor de komst van Benjamin Aubéry du Maurier naar Den Haag. Of Renesse rond 1595 

betrokken was bij de totstandkoming van het huwelijk van Elisabeth van Nassau is niet na te 

gaan. Ook Maximiliaen van Cruyningen, geboren in 1555, kan bij het afscheid van Filips II 

aanwezig geweest zijn als vierjarige voormalige page van wijlen zijn oom Maximiliaen van 

Bourgondië, markies van Vlissingen, of als page van diens testamentaire erfgenaam en 

markies in spe, Maximilien de Hénin alias Bossu. Het komt vaker voor dat een jongen op zo’n 

prille leeftijd als page werd toevertrouwd aan een verwant.1197 De kleine Cruyningen was 

een halfwees; zijn vader Jan was eerder in het jaar 1559 overleden. Het schilderij door 

Cornelis Kruseman beeldt inderdaad enkele knapen af die de koning als het ware voor de 

voeten lopen, gekleed als jonge edellieden. Of Cruyningen aan de mogelijke gebeurtenis 

betrouwbare herinneringen bewaard kan hebben, is twijfelachtig. En hoewel hij in het 

laatste decennium van Oranje’s leven een hoge militaire rang bekleedde in het Staatse leger, 

commandant van de artillerie, kan deze rooms-katholiek gebleven Zeeuw niet in redelijkheid 

als vertrouweling van de prins beschouwd worden.  

Een legende heeft echter de toets der waarheid niet nodig om voort te bestaan. Bijgevolg 

mogen ook 21e-eeuwse scholieren hun les nog leren uit een groot (maar niet dik) 

geschiedenisboek met op de kaft een uitsnede van Kruseman’s schilderij waarin als 

blikvanger de beschuldigende vinger van Filips II, zijn hysterische blik en zijn Habsburgse 

kinnebak. Nog net is zichtbaar hoe de koning de linkerhand van de Vader des Vaderlands 

heeft beetgepakt en ‘heftig schüttelte’, geheel naar de beschrijving door Schiller. Op de 

voorgrond enkele 16e-eeuwse leeftijdgenoten van de geïnteresseerde hedendaagse 

scholier, spelend met een spanjoel ofwel spaans hondje.1198  

 

10. Slot Popkensburg 

De Popkensburg vormde samen met o.a. de Domburg, de Souburg (= Zuidburg) en de 

Middelburg het vroeg-middeleeuwse burchtenstelsel ter verdediging van Walcheren tegen 

de Noormannen. Hoewel de defensie in de 16e eeuw anders functioneert, o.a. door 

fortificatie en de ommuring van de steden, heeft de status van burchtheer toch nog een 

zekere allure. De Hollander Arent van Valckenstein verkrijgt door zijn gedeeltelijke aankoop 

van Popkensburg in 1567 de status van Zeeuwse edele en zal in 1571 als zodanig ter dagvaart 

verschijnen. Een korte vreugde, want hij overlijdt Ao.1572. Arent wordt in zijn rechten 

opgevolgd door zijn broer Nicolaes van Valckenstein, eveneens Spaansgezind. Op 11 

 
1196 M.-A. Delen, 106 ‘Gentilhommes in 1582’. 
1197 Ibid., 109-113 ‘Pages’. 
1198 D. Verkuil (e.a.) eds., I.F.M. Veldhuis-Meester (adv.), Geschiedenis Werkplaats: Geschiedenis Tweede Fase 
[..] (Groningen-Houten 2006), Omslagbeeld: ‘Filips II neemt afscheid van Willem van Oranje, Vlissingen 1559’ 
(Schilderij van Kruseman uit 1832) , Schoolboek  ca. 2010 van Justin van Riemsdijk, geb. 1996. 
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september 1578 worden Nicolaes’ bezittingen executoriaal geveild. Philibert van 

Serooskerke verblijft dan min of meer gedwongen in Antwerpen Hij laat de ‘wederhelft’ van 

Popkensburg op zijn naam en voor zijn rekening aankopen door zijn vriend de Middelburgse 

secretaris Laurent Mock. Krachtens codicil zal Philibert in 1580 geheel Popkensburg nalaten 

aan zijn oudste overlevende zoon Jeronimus III van Serooskerke. Deze zal zijn aanspraken 

krachtens het legaat aanvankelijk niet kunnen waarmaken, wegens de troebelen. Na de 

aftocht van het Spaanse garnizoen (1574) was het kasteel namelijk in bezit genomen door 

de stad Middelburg. Desondanks wordt in 1590 Jeronimus (III) Philibertsz van Serooskerke 

vermeld als heer van Popkensburg en compareert hij als zodanig in de ridderschap. Hij 

overlijdt in 1605. Ao.1612 lijkt het slot weer of nog steeds Middelburgs bezit te zijn, maar 

twintig jaar later blijkt Philibert (III) Jeronimusz van Serooskerke het in 1631 verkocht te 

hebben aan Gualtherus Fourmenois. Via o.a. de erven Boddaen, Godin en Boddaert wordt 

Popkensburg in de 18e eeuw eigendom van het geslacht Van Citters. Het kasteel is helaas 

gesloopt in 1863. 

 

11. Smeekschrift der Edelen 

Het Smeekschrift der Edelen werd de landvoogdes aangeboden op 3 april 1566 door ca. 200 

activisten van (merendeels) lagere adel die zich eerder dat jaar verenigd hadden in het 

‘Compromis des Nobles’, in het Nederlands: Compromis of Verbond der Edelen. De 

initiatiefnemers, onder wie Lodewijk van Nassau, hadden eind 1565 daartoe 

samengezworen. De landvoogdes werd gevraagd om beëindiging van de inquisitie en 

schorsing van de plakkaten tegen de ketterij. Verder bevat het Smeekschrift bezwaren tegen 

de benoeming van onedele juristen en prelaten in bestuursinstellingen. (Deze benoemingen 

leiden tot maatschappelijk ongewenste rechtspraak en bestuursdaden, maar schaden 

bovendien de inkomsten- en machtspositie van de adel). Grand seigneurs zoals Willem van 

Oranje, Jan van Glymes, Lamoraal van Egmont en Antoon van Hoogstraten hebben zich niet 

bij het Verbond aangesloten, met uitzondering van Hendrik van Brederode. De tekst werd 

geconcipieerd door Jan van Marnix graaf van Toulouse, en bijgesteld o.a. door zijn broer 

Filips van Marnix van St-Aldegonde en Lodewijk van Nassau. In de (vooral 19e-eeuwse 

Belgische) historiografie ligt de nadruk op het Zuidelijke contingent van de ca. 300 

Verbondsedelen. Ten onrechte: prominente eerste ondertekenaars zijn o.m.de Geldersman 

Floris van Pallandt Rijksgraaf van Culemborg, in wiens Brusselse stadspaleis de edelen 

vergaderd hebben en hun ‘banketten’ hielden. Voor straf werd zijn paleis geconfiskeerd en 

later ingericht als Alva’s hoofdkwartier. Uiteindelijk werd het met de grond gelijk 

gemaakt.1199 Naast hem de Geldersen Diederick en Ghijsbert van Bronckhorst tot Batenburg 

alsook de Overijsselaar Hendrick Bentinck drost van Culemborg. Sirp Galama rijdt voorop bij 

de Friezen, dan de Groninger Ommelanders Johannes Ripperda tot Weldam en Barthold 

Entens van Mentheda tot Middelstum. Echte Zeeuwen zijn er niet bij. Dat is opvallend, mede 

gezien hun familiebetrekkingen met (Zuid-)Hollandse edelen. De vier leden van het oud-

Zeeuwse geslacht Renesse zijn Utrechtse edelen. Met ruim vijftig ondertekenaars van het 

 
1199 Vander Hammen y Léon, 276-279.  
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eerste uur vormen de Hollanders het grootste contingent. De meest bekende zijn: Arent van 

der Aa, Hendrick van Brederode (aanbieder van het Smeekschrift), Filips en Lancelot van 

Brederode, Jan en Willem Bloys van Treslong, Johan van der Does; Arent en Frederick van 

Dorp; Arent (van Wassenaer) van Duvenvoirde, Albrecht van Egmont; de Wassenaarse 

beeldenstormers Herpert van Raephorst (eveneens van het geslacht Wassenaer) en diens 

neef en Wassenaarse ramenbreker Cornelis van Assendelft; twee neven Oem van 

Wijngaerden; Jacob van Ylpendam; Wessel van (den) Boetzelaer en zijn zeven zoons Rutger, 

Daniël, Wessel (2x), Otto, Lodewech en Floris bijgenaamd ‘Hardhart’ van Boetzelaer, later in 

dat jaar de brute beeldenstormers van de Krimpener- en Alblasserwaard, Asperen en andere 

delen van onze huidige Bible Belt. Al rond 1546 had de familie Van Boetzelaer hun ketterse 

dorpspastoors in bescherming genomen tegen vervolging door de bisschop van Utrecht. Last 

but not least de zowel in de Stichtse als Hollandse ridderschap beschreven beeldenstormer 

Willem van Zuylen van Nyevelt, die niet alleen kon breken, maar ook maken. Hij was 

uitgeweken naar Wezel om aan Alva’s wraak te ontkomen en voorzag daar in zijn onderhoud 

met boekbinden.1200  

 

De in de historiografie als ‘Fries’ vermelde ondertekenaar en watergeus Adam (Daem) van 

Haren is in werkelijkheid een Limburgse/Luikse warlord uit de Voerstreek en Aken. Zijn 

geslachtsnaam refereert aan Borgharen bij Maastricht, niet aan Haren bij Groningen. Hij 

kwam pas in 1584 naar Friesland, na de dood van Willem de Zwijger. De in 20e-eeuwse 

publicaties onjuist als Zeeuw vermelde Jan de Casembroot is een Vlaming. Hij werd in 1568 

onthoofd. Tenminste acht Noord-Nederlandse edelen werden eveneens onthoofd na 

veroordeling door de Raad van Beroerten. Anderen ‘stierven op het rad’. Zeker twaalf 

sneuvelden in de eerste jaren van de Opstand.1201 Ook het Friese contingent deelnemers aan 

het Verbond deed van zich spreken. De Middelburgse baljuw Tjomme Rollema werd door 

Alva verdacht van deelname. Hij werd echter door de Bloedraad daarvan vrijgesproken, al 

moest hij wel het gevang in voor nalatigheid bij de bestrijding der troebelen in Middelburg. 

De ondertekenaars Haring Harinxma en Hartman van Haersma  zijn oprechte Friezen, evenals 

Hotzo en Willem Buma, Upco van Burmania, de broers en neven Tjalling, Focko en Franciscus 

van Eysinga, Jan en Guillem Bonga, Mennenius en Scipio (Sippe) Scheltema, Wybe en Oene 

Sirtema, en de gebroeders Heringa.1202 Blijft de vraag of deze jonkers echte edelen zijn. 

Zolang ze zelf vinden van wel, maakt dat de grietmannen en heerschappen in het land van 

de terpen en grouwe stinzen niet uit. Als ze zich er maar naar gedragen.1203 

 

 
1200 Van Nierop, 168, met verw. Naar Te Water, Verbond, II, 96. 
1201 Zie voor beweegredenen der Verbondsedelen uit Holland en hun onderlinge verwantschap: Van Nierop, 
155-167.  
1202 J.W. te Water,  VI, 17-43, 186-188; J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd (Leiden 1962).  
1203 ‘Vivre noblement’ in goed Fries.  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 46, n.100: niet iedere bezitter van 
‘ethel’ (edeleigengoed) is edelman. “Slechts zij die zoveel ‘ethel’ bezaten dat zij van de pachten daarvan een 
heerenleven leidden, waren edelen.” Ibid., 80-81: de 15e eeuwse hoofdelingen kan men wel als edelen 
beschouwen. Anders dan in de overige gewesten, bestond er in Friesland geen als instelling georganiseerde 
ridderschap met een bestuurlijke taak. Iedereen kan tot ridder geslagen worden, maar geboorteadel bewijst 
zich uit afstamming van vrije mannen. 
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12. Brederode 

Hendrik van Brederode rijdt begin april 1566 Brussel binnen aan het hoofd van een 

intimiderende cavalcade van 200 geharnaste [maar ongewapende] edelen en hun escuyers 

(schildknapen), die zich als ongenode gasten toegang verschaffen tot Margaretha’s paleis op 

de Koudenberg, waar dan de bruiloft gevierd wordt van haar zoon Alexander Farnese prins 

van Parma. Diens  huwelijk met Maria van Portugal was al op 1 november 1565 ingezegend, 

waarna op verschillende locaties in Europa maandenlang uitbundig bruiloft werd gevierd. 

‘Smeekschrift’, in het Frans Pétition, klinkt gedwee, maar deze actie kan als poging tot 

staatsgreep worden beschouwd. ‘De Groote Geus’ Hendrik van Brederode is in die periode 

méér nog dan Oranje leider van de Opstand. Zijn bijnaam dankt hij aan het feit dat hij als 

enige grand seigneur deelgenoot werd van het Verbond der Edelen en zich zelfs aan het 

hoofd ervan heeft gesteld. Vanuit zijn feodum Vianen heeft Brederode’s leger in 1567 

aanvallen gedaan op Utrecht en Amsterdam. Deze zijn mislukt, maar wél werd ’s-

Hertogenbosch ingenomen (door Anthonie van Bombergen alias Bomberg, een andere 

commandant, die waarschijnlijk eigenmachtig opereerde). Brederode’s kasteel Batestein te 

Vianen is een centrum van verzetsplannen tegen het Spaanse gezag. Willem van Oranje voert 

er herhaaldelijk besprekingen met zijn broers Jan en Lodewijk van Nassau, alsook met 

Palamedes van Châlon, buitechtelijke zoon van Willem’s erflater René en een der 

ondertekenaars van het Verbond.1204 Brederode, ‘door het volk al graaf van Holland 

genoemd’, werd op 25 maart 1568 bij verstek ter dood veroordeeld door de Raad van 

Beroerten en verbannen. Hij was toen al uitgeweken naar Duitsland en overleed in hetzelfde 

jaar. Brederode en watergeuzenadmiraal Lumey (Wilhelm von der Marck baron v. Lummen) 

zijn volle neven. Hun beider gemeenschappelijke voorouders zijn Josine van Egmont en haar 

echtgenoot Jan van Wassenaer (Manke Jan), ridder van het Gulden Vlies en stadhouder van 

Friesland. Mirabile dictu is er ook aanverwantschap tussen de geslachten Brederode en 

Granvelle: Hendrik’s zuster Helena (Hélène) van Brederode (1527-1572) is de echtgenote van 

Thomas Perrenot de Granvelle heer van Cantonnay (1521-1571), kastelein van Antwerpen 

en broer van de kardinaal. Naast Hendrik Brederodes’s politieke afkeer van het regime en 

zijn geloofsovertuiging koesterde hij ook een familiale wrok tegen de Habsburgs-

Bourgondische landsheer. Hendrik’s vader Reinoud III van Brederode was in 1531 

veroordeeld door het Reichskammergericht (waarin Viglius van Aytta raadsheer was!) 

wegens majesteitsschennis. Brederode senior had in Vianen muntstukken laten slaan en 

uitgegeven, met zijn eigen beeldenaar er op gegraveerd en de letters CO:HO (afkorting van 

Comes Hollandiæ, Graaf van Holland), overeenkomstig het gepretendeerde 

erfopvolgingsrecht van zijn geslacht. Na het afzetten van Jacoba van Beieren als gravin van 

Holland in 1433 door haar dubbele neef Filips de Goede van Bourgondië, had deze de 

opvolging geüsurpeerd. Volgens Hollands recht had na Johanna’s kinderloze overlijden in slot 

Teylingen, Ao. 1436, de rechthebbende gezocht moeten worden in de oudste zijtak van het 

 
1204 R.E. van Ditshuyzen, 208-209. Palamedes van Châlon is meegekomen naar Vianen in het gevolg van 
Willem van Oranje, neef van wijlen zijn vader René. Later keert Palamedes zich af van de Opstand en treedt hij 
in Spaanse dienst. in navolging van zijn schoonvader, de graaf van Mansfeldt. 
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eerste Hollandse Huis, weliswaar eveneens uitgestorven, maar langs vrouwelijke lijn 

voortgezet door het geslacht Brederode.   

 

13. Hoogstraten 

Anthonie II van Lalaing, de bij het volk zeer geliefde graaf van Hoogstraten, was in de 

beginjaren een der leiders van de Opstand. Al in 1559 had hij zich het misnoegen van Filips 

II op de hals gehaald. Als wraak trachtte de koning Hoogstratens toetreding tot de Orde van 

het Gulden Vlies te beletten. ’s Konings frustratie bleef groot nadat het kapittel van de Orde 

hem toch bewoog Hoogstraten de ridderslag te verlenen. Hoogstraten werd stadhouder van 

Mechelen (een van de Zeventien Nederlanden). Buiten medeweten van landvoogdes 

Margaretha had hij daar vrijheden verkondigd, die de stadsbevolking ‘wild’ hadden gemaakt. 

Tijdens de beeldenstorm in 1566 liet Oranje zich als gouverneur van Antwerpen vervangen 

door Hoogstraten, wiens loyale taakvervulling met ondank werd beloond. Samen met 

Oranje, Egmont en Hoorne werd Hoogstraten op last van Alva gedagvaard om zich in Brussel 

te verantwoorden. Onderweg vernam hij dat zijn mede-Vliesridders Egmont en Hoorne na 

aankomst meteen waren opgesloten. Evenals Oranje besluit Hoogstraten daarom zich aan 

het verhoor te onttrekken. Hij keert terug naar kasteel Hoogstraten, laat zijn paard zadelen, 

stijgt op, kust zijn vrouw (in die volgorde), en vlucht spoorslags naar Keulen. Alva laat hem 

bij verstek veroordelen. Hoogstraten wordt verbannen. Bij verbreken van de ban zou hij ter 

dood worden gebracht. Zijn bezittingen werden geconfisqueerd, waaronder zijn kostbare 

bibliotheek met middeleeuwse handschriften, thans nog te bewonderen in Madrid. Zijn 

Zeeuwse goederen werd onder bewind gesteld van rentmeester-generaal Philibert van 

Serooskerke. Hoogstraten bleef een ‘bentghenoot’ van Willem van Oranje, stak de Maas 

over als ondercommandant in het leger van de prins, en onderscheidde zich o.a. in de slag 

bij Geldenaken (Jodoigne, ten Z.O. van Leuven) 20 oktober 1568. Een bloedige nederlaag, 

waarna Don Fadrique de restanten van het verslagen Oranjeleger dwong over de Kleine 

Geete te trekken. Hoogstraten ontkwam met een nat pak. Bij het droogwrijven van zijn 

ruiterpistool, bleek dit een zowel onnodige als noodlottige handeling. Het pistool ging af en 

Hoogstraten schoot zichzelf in de voet. Op de terugtocht, letterlijk een lijdensweg, overleed 

hij 11 december 1568 te Soissons in Frankrijk aan wondkoorts. 

 

14. Tweede Smeekschrift der Edelen 

In juli 1566 vergaderden de voormannen van het Verbond in Sint-Truiden in het prins-bisdom 

Luik, dus buiten de Habsburgs-Bourgondische Nederlanden. Onder leiding van  het 

driemanschap Hendrik van Brederode, Floris van Pallandt en Lodewijk van Nassau werd een 

tweede smeekschrift opgesteld en op 30 juli aangeboden aan de landvoogdes. Dit 

resulteerde in het ‘Accoord van Margaretha’, waarbij werd overeengekomen dat de edelen 

haar zouden steunen bij het herstel van de openbare orde, en hun verzet zouden staken. 

Daartegenover zou Margaretha gedogen dat protestanten bestuursfuncties uitoefenen in 

steden en streken waar de nieuwe kerkelijke gezindten al vaste voet gekregen hadden. Met 

deze afspraak leek aan de eisen van de Verbondsedelen voldaan te zijn. Maar een radicaal 

te achten groepering onder de edelen had de consistories van de clandestiene 
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gereformeerde kerken erbij betrokken in Sint-Truiden, en de veelal gereformeerde 

‘coopluyde’. Deze twee onderling verbonden partijen hadden voorgesteld dat zij het verzet 

zouden financieren, onder bescherming van de edelen. Hierdoor zouden de ‘kooplieden, 

burgers en ingezetenen van de Nederlanden’ in gewetensvrijheid en gehoorzaamheid hun 

godsdienst kunnen uitoefenen.  Als gevolg van deze afspraak kreeg het Verbond het 

ongunstige imago van wat later in de geschiedschrijving ‘een calvinistische samenzwering’ 

werd genoemd. Bijna alle rooms-katholieke edelen traden uit. Dit was tegen de zin van de 

grands seigneurs die tot dusver op afstand gebleven waren, maar wél het Verbond 

gemanipuleerd hadden als politiek instrument. Op uitnodiging van Willem van Oranje 

kwamen een aantal ‘groten’ daarom bijeen met de resterende harde kern van lagere edelen, 

in Breda. 

 

15. Bloys van Treslong en het derde Smeekschrift 

In de geheime bijeenkomst te Breda werd een derde smeekschrift opgesteld, waarin 

geklaagd werd over de voortzetting van de geloofsvervolging. Tevens werd de landvoogdes 

verweten zelfs geen begín gemaakt te hebben met het herstel van de adellijke privileges, die 

immers een eerste vereiste zijn voor handhaving der openbare orde. Als spreekbuis van het 

‘Compromis van Breda’ fungeerde Willem Bloys van Treslong, die dit derde Smeekschrift op 

8 februari 1567 te Brussel heeft overhandigd aan Margaretha. Bloys was toen zijn boekje te 

buiten gegaan door het uiten van dreigementen. Precies een week later repliceert de 

landvoogdes met harde bewijzen van niet-nakoming van het Accoord door de edelen en de 

met hun geliëerde calvinisten. Vooral neemt Margaretha het de edellieden kwalijk dat ze het 

hun toch overbekende hofprotocol geschonden hebben. Na zijn (letterlijk) onhoffelijke 

gedrag moet Bloys vrezen voor représaille. Hij vlucht naar Embden en neemt dienst als 

cavalerie-officier in het leger van Lodewijk van Nassau. Bij Heiligerlee onderscheidt Bloys zich 

door moed, beleid en trouw. In de daarop gevolgde nederlaag bij Jengum (Jemmingen, Oost-

Friesland) raakt hij ernstig gewond. Het opgelopen letsel belemmert zijn rijkunst. 

Noodgedwongen hervat Bloys zijn marinecarrière; (in de jaren 1556-1558 had hij gediend bij 

de zeemacht van koning Filips II in de Zeeuwse wateren).1205 Bloys’ eerste commando op zee, 

nu als vijand van de koning, wordt een drama. Terugzeilend na een weinig effectieve aanval 

op Schellingwoude boven Amsterdam, raakt zijn vlooteskader vastgevroren in het zeeijs bij 

Wieringen. Als wraak voor eerdere euveldaden van de Watergeuzen en ter preventie van 

nieuwe, steken de eilandbewoners de schepen in brand. Aan de vlammen ontsnapte geuzen 

werden op het ijs doodgeknuppeld. Het vlaggeschip ontkwam naar de Noordzee, waarna 

Bloys in Engeland onder bevel van Lumey werd gesteld teneinde zijn navigatiekunde te 

verbeteren. 

 

 

 

 
1205 P. Groen ed., O. van Nimwegen, P. Prud’homme van Reine, L. Sicking, A. van Viet, De Tachtigjarige Oorlog: 
van Opstand tot geregelde oorlog 1568-1648 (Amterdam 2013) 203 laat Bloys’ marine-carrière al beginnen op 
de vloot van Karel V. 
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16. De Watergeus ligt voor Den Briel  

In navolging van hun voorgangers in de 18e en 19e eeuw benadrukken ook sommige 20e-

eeuwse historici dat de overval op Brielle het vervolg is van een reeks toevalligheden.1206 Dit 

is echter onaannemelijk. De overval kwam Oranje en zijn broer Lodewijk van Nassau 

aanvankelijk ongelegen, maar een bewijs voor de opvatting dat zij niet van de plannen op de 

hoogte waren is dit niet. Bovendien is onwaarschijnlijk dat de overval gebeurde zonder 

strategisch masterplan van admiraal Lumey. De overval lijkt veeleer een doelgerichte actie 

te zijn geweest. Brielle is niet zo-maar een provinciestadje op Voorne, maar de vesting aan 

de Maasmond die de vaart beheerst naar en van de grootste Hollandse Noordzeehavens 

Delfshaven en Schiedam alsmede de toen kleinere haven-in-opkomst Rotterdam. De Maas 

is tevens een van de twee vaarwegen naar en van de logistiek  belangrijke stapelplaats 

Dordrecht. Al deze havens waren in het voorjaar van 1572 nog in de macht van de regering.  

De sterkte van de geuzenmacht was voor de gelegenheid aangevuld met ingehuurde Waalse 

en Hugenootse beroepsmilitairen, waaronder 200 Franse haak(bus)schutters.1207 Zowel 

Oranje als de Spaanse legerleiding hadden er belang bij de inname van Brielle als een ‘toeval’ 

te presenteren en het belang ervan te bagatelliseren. In januari 1572 verijdelde Kleef de 

werving van a.s. Watergeuzen door de Zeeuw Ananias van Cruyningen. Zij zouden in 

opdracht van Lumey worden ingezet om Holland stroomafwaarts aan te vallen via de grote 

rivieren. Deze (mislukte) recrutering kan niet los gezien worden van de planning voor de 1 

april 1572 uitgevoerde strategische aanval op Brielle. Wellicht is er zelfs een verband te 

vermoeden met Lumey’s pretenties naar het stadhouderschap van Holland. 

 

17. Verbond der Kooplieden 

Het Compromis of Verbond der Edelen van 1565/1566 werd gevolgd door een Compromis 

of Verbond der Kooplieden (Compromis des Commerçants) in dezelfde geest; eveneens als 

protest tegen de godsdienstrepressie, maar met nadruk op de economische schade die het 

regime aanricht. Dit zogenoemde tweede Verbond resulteerde in een petitie aan de 

landvoogdes welke een meer reformatorische signatuur heeft dan het Smeekschrift der 

Edelen. De Vlaamse en Antwerpse coopluyde (overigens lang niet allemaal!) ‘die grote 

handelsvloten in de vaart houden’, hadden hun pamflet namelijk opgesteld in overleg met 

de consistories van de verboden gereformeerde kerken. Dit heeft aanleiding gegeven tot het 

vermoeden van het bestaan van een informeel derde Verbond, dat ‘der Consistoriën en 

Kooplieden’ gezamenlijk. Het zou ook Zeeuwse en Hollandse ondernemers geteld hebben, 

voornamelijk verladers en reders die banden met het Zuiden onderhouden. De burgerij liet 

zich echter niet meeslepen in het door de kooplieden en consistories geambieerde verzet. 

Dit zou ook zeker tegen de zin geweest zijn Brederode en Lodewijk van Nassau, die beducht 

waren voor een oncontroleerbare volksopstand. Laatstgenoemde heeft veel 

organisatorische beslommeringen overgelaten aan zijn secretaris en vertrouweling mr. Gilles 

le Clerq (Egidius Clericus), magistraat in Doornik. Deze jurist, filosoof en gemankeerde 

 
1206 Brugmans, Kernkamp, 184; Kikkert, 91. 
1207 J.C. de Mey, o.c., 145. 
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theoloog –  hij weigerde een predikantsberoeping – fungeerde als intermediair tussen de 

edelen, kooplieden en consistoriën. De in Sint-Truiden moeizaam vastgestelde gezamenlijke 

gedragslijn werd door hem geformuleerd. Ook Marnix van Sint-Aldegonde heeft 

bemiddelingspogingen gedaan. In de zomer van 1566 was hij twee maal te gast in de te 

Antwerpen gehouden synode. Hij werd in 1568 door Alva’s Bloedraad veroordeeld op grond 

van de beschuldiging de penningmeester geweest te zijn, die de geldmiddelen zou 

ontvangen en verdelen welke de sectarische kooplieden en de consistories moesten 

bijdragen.1208 Het Verbond der Kooplieden zou zich ontwikkeld kunnen hebben tot een 

sterke organisatie zoals bijvoorbeeld de Hanze.1209 Het viel echter al gauw uiteen door 

godsdienstige geschillen, ook tussen lutheranen en gereformeerden. Ernstiger nog was de 

verdeeldheid over de aard van de te ondernemen actie. Enerzijds was het streven af te zien 

van revolutie en geheime complotten, anderzijds verklaarden de ondertekenaars 

veelbetekenend dat zij hun verbond zouden handhaven, desnoods met inzet van goed en 

bloed.1210 Ook de totale desinteresse en het onbegrip van de grands seigneurs zowel als van 

de lagere adel voor een verklaring van de economische malaise, deed het effect teniet. Men 

tastte in het duister over de oorzaken van de ongekende inflatie. De heffingen, 

douanerechten en restrictieve vergunningen belemmerden de vrijhandel, zonder dat dit 

herkend werd als oorzaak van de economische teruggang. De weigering van de centrale 

overheid bij te dragen aan het baggeren van de vaarwegen naar de Vlaamse steden werd als 

vanzelfsprekend ervaren; de steden moesten maar hun eigen kosten dragen. Ook de juristen 

en prelaten in de hoge bestuursinstellingen hadden geen notie waar het protest over ging. 

De enige die begrip toonde was landvoogdes Margaretha van Parma zelf, kleindochter van 

de Gentse/Brusselse tapijtenfabrikant (of Oudenaardse herbergier) Gilles van der Gheynst. 

Maar de Commerçants of ‘Coopluyden’ werden door haar adviseurs veracht en vonden geen 

gehoor. Zo werd de kip met de gouden eieren geslacht.  

 

De inhoud van het Compromis der Kooplieden werd in de hoofdstroom van de 19e-eeuwse 

historiografie vrijwel genegeerd, althans niet sluitend geanaliseerd, naar het heet omdat het 

weinig effect heeft gehad; wellicht echter uit een soortgelijk dédain voor de koophandel als 

in 1566 door Margaretha’s Consulta vertoond. Een uitzondering vormt Potgieter, maar die 

mogen wij naar tegenwoordige maatstaven meer als letterkundige dan als historicus 

beschouwen: ‘Dat in de vergadering te St. Truijen de partij van den vooruitgang zegevierde, 

was het werk der kooplieden. Door de belofte van geld dwongen zij den adel, zich aan hun 

bondgenootschap aan te sluiten, omdat deze te regt begreep, dat zonder geld het hunne 

ijdel zou zijn [..]; maar door geene voorspraak van verwanten, door geene schitterende 

herinneringen, waren de kooplieden tegen het zwaards des beuls gedekt [..] zoodra de 

 
1208 Strada, De Bello Belgico, I, 44, tevens aangehaald door G. Oosterhof, La vie littéraire de Marnix de Sainte-
Aldegonde et son ‘Tableau des différens de la religion’ (Kampen 1909) 19 n.5, met verw. ‘Archives du royaume 
de Belgique, registres des Chambres des comptes, no.111, fol.XX vo – XXIIvo, reproduit par Juste, 1., c, 237 sv.’ 
1209 De Gids, Tiende Jaargang, II (Amsterdam 1846) 626 (zie noten hierna). In 1568 begon de regering met 
beslaglegging op de schepen en tegoeden van de geïncrimineerde kooplieden, tot in Embden, Wezel, Aken, 
Keulen, Norwich en Bazel.  
1210 E. Kuttner, Het hongerjaar 1566 (Amsterdam 1949), II, 271. 
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vreemde roofvogels, die ALVA’s bloedraad uitmaakten, of de hardvochtige trawanten der 

landvoogdes, met vervolging en verbeurdverklaring dreigden! De ongelukkigen konden 

hunne prijsgemaakte schepen, hunne geplunderde have in den vreemde [..] betreuren. [..] 

Eere derhalve den Nederlandschen koopmansstand! Wie de kleingeestige baatzucht van 

dien stand in latere dagen laakt, vergete niet wat bij de geboorte van de Nederlandsche 

republiek de grootmoedigheid en zelfopoffering van dien stand heeft gewrocht’.1211 

 

18. Haeck en Van Serooskerke 

Pieter Haeck en Philibert van Serooskerke zijn geen vrienden, maar wel oude bekenden van 

elkaar.1212 In 1562 had Oranje als voogd van Filips-Willem graaf van Buren, procuratie aan 

Philibert verleend om Filips-Willem te vertegenwoordigen in diens hoedanigheid van Eerste 

Edele van Zeeland, inzake Zeeland Bewesten Schelde. Inzake Beoosten Schelde was een 

overeenkomstige procuratie verleend aan Philiberts zwagers Adolf van Borssele en Jodocus 

van de Werve gezamenlijk. Filips-Willem was als knaapje van 4 jaar ambachtsheer geworden 

van de hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk op Tholen, door verkrijging uit de nalatenschap 

van zijn moeder Anna prinses van Oranje geb.gravin van Egmond-Buren. In zijn functie van 

Zeeuws stadhouder had Oranje de hoedanigheid van Eerste Edele gekoppeld aan het 

leenrecht op Sint-Maartensdijk. Bij dezelfde akte had Oranje een driemanschap gemachtigd 

de boekhouding van Bewesten Schelde te controleren namens de Eerste Edele, en de 

jaarrekening vast te stellen bij stemming in de Staten. De bevoegdheid van het 

driemanschap, bestaande uit Van Serooskerke burgemeester van Middelburg, de 

Middelburgse baljuw Haeck en [Philiberts aanstaande zwager] Jacob Sandelijn van 

Herenthout, wordt betwist door de curatoren van de boedel van Maximiliaen II van 

Bourgondië. Zij stellen zich op het standpunt dat die bij hun zelf berust, aangezien 

Maximiliaen als markies van Veere en Vlissingen bij leven Eerste Edele was van Zeeland, en 

er nog geen boedelschikking getroffen is over de aan die hoedanigheid verbonden activa en 

passiva. De gewraakte belangenverstrengeling is een pijnlijke kwestie voor het imago van de 

Oranjeprins, welke echter Haeck en Van Serooskerke een plaatsje bezorgt in de 18e-eeuwse 

internationale geschiedschrijving.1213 

 
1211 [E.J. Potgieter,] P.N. van Kampen eds., De Gids, Tiende Jaargang, II (Amsterdam 1846) ‘Cartons voor de 
Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog’, I, ‘Mengelingen’ 623-626 ‘De Adel’ (vervolg),  ; zie ook 
C.A. Rahlenbeck, Biographie Nationale de Belgique, 11 (Brussel 1890-1891) 580-582 [betr. Gilles le Clerq]; 
NNBW D4, 434 (door Van Schelven) betr. Gilles le Clerq, met verw. naar Pirenne, Paillard, Gachard, Fruin, e.a.; 
F. Rachfahl, Wilhelm von Oraniën und der niederländische Aufstand, II (Halle 1907) 850-854; G. Oosterhof, o.c. 
19-20; Kuttner, Het hongerjaar 1566, II, 272-273; J.W. te Water, Verbond, IV, 304ev. BYLAAGEN: ‘Besluit der 
Bondgenooten July 1566, en hun antwoord op’t Smeekschrift der Kooplieden [..] /  Copie de la Resolution que 
ont pris les Seigneurs et Gentilshommes, appellez Gheuz a l assemblee de Sainct troy & a duffele au mois de 
Juillet ao 1566’  
1212 D., ancien Maître des Requêtes, S.., de l’Académie Impériale & de la Société Royale de Londres, Histoire 
Générale des Provinces Unies, dediée à Monsieur le Duc d’Orléans [….], ed. P.G. Simon (Parijs 1770), 318-319. 
(De twee auteurs vermelden alleen hun eerste initiaal; hun boek ligt politiek gevoelig in de Frans-Britse 
verhoudingen.). 
1213 Zie voor deze commissies ook J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XXXII, 456; Za,296, Zelandia Illustrata 
III, inv.nr.567, ‘De wapens van Quinten Weytsen, Philibert van Serooskerke, Adolf van Bourtgondië, Jacques 
Heerenthout, Adolf van Haemstede, Joos van de Werve en Adolf van Borsele, representanten van de Eerste 
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19. Legerorganisatie 

Een laat 16e-eeuws Staats infanterievendel heeft (meestal) een troepensterkte van 100 à 

160 man onder één vaandel, gedragen door de vaandrig, een jonge – en sterke! – a.s. officier. 

Een vendel staat onder bevel van een hopman (kapitein), bijgestaan door een adjudant-

onderofficier of sergeant-majoor, en bestaat uit twee à vier pelotons van 40 man. De 

pelotonscommandanten zijn luitenants. Ieder peloton bestaat uit 4 groepen van 9 à 10 man 

aangevoerd door een sergeant en een korporaal; in patrouille gaat de een voorop, de ander 

achteraan. Op het slagveld flankeren zij hun mannen. Vier vendels vormen een bataljon 

onder bevel van een kolonel. Vanaf het jaar 1600 (reorganisatie door Prins Maurits) vormen 

drie bataljons een regiment. Organieke sterkte 1920 man. Op volle sterkte met staf, 

ordonnansen, tamboers en pijpers, trompetters ca. 2000.1214 De regimentscommandant 

heeft de rang van (luitenant-)generaal. Zijn staf bestaat uit luitenant-kolonels (‘oversten’) en 

majoors met hun oppassers, en de regiments-aalmoezenier. Buiten de gevechtssterkte telt 

het regiment: kooksters, gamellenpoetsters, cantinières of ‘soetelaersters’, pleegzusters en 

ander dienstverlenend vrouwvolk.  

Afwijkende rangaanduidingen bij de ruiterij of cavalerie zijn: ritmeester ( i.p.v. kapitein of 

hopman), cornet (i.p.v. vaandrig.) De cornet – zo genoemd naar zijn kleine signaalhoorn    

zwaait geen vaandel, maar draagt te paard een handzamer standaard, étendard; 

opperwachtmeester (i.p.v. sergeant-majoor); wachtmeester (i.p.v. sergeant). Sterkte 

cavalerieregiment 960, maar samen met de paarden óók bijna 2000. Bij de artillerie dezelfde 

rang-aanduidingen als bij de cavalerie, behalve ritmeester, die bij de artillerie weer kapitein 

heet. Standaardvraag bij africhting van recruten: “Hoe heet de wie bij de wat?” 

 

20. Duiveland 

De begrijpelijke veronderstelling dat Duiveland zijn naam te danken heeft aan de daar 

inderdaad veel voorkomende duiven (houtduif, colomba palumbus) wordt door 

taalkundigen afgedaan als ‘volksetymologie’. De etymologisch correcte afleiding van de 

eilandnaam is van een proto-Keltisch woord duvna < (gereconstrueerd) dhubn met betekenis 

‘diep’. Diep gelegen land dus, overeenkomstig de geologische gesteldheid sinds het 

pleistoceen door komvorming als gevolg van het inklinken van de veenlaag die gegroeid is 

op oudere kleiafzettingen in getijdestromen. Toch is er weldegelijk etymologisch verband. 

Het Keltische woord moet een Indogermaanse voorganger hebben gehad, die ook de diepe 

duffe kleur van duif en doffer duidt, dove in het Engels, en het doffe geluid dat de 

Nederlandse dove soms nog rest. 

 

 
Edele van Zeeland, met een ledig schild voor Adriaan de Proos en zijn handtekening [..]’ 1561-1562, met 
potloodaantekeningen ca. 1800.  
1214 Zie voor de verbindingsfunctie van tamboers, pijpers en trompetters, alsook voor in de 16e eeuw 
optredende verandering in samenstelling en omvang  van het leger en de verdringing van blanke wapens door 
vuurwapens: M.H.R.M. Beyaert, ‘Zuidnederlandse soldeniers in de 16de eeuw’, Spiegel Historiael 11:9 (1976) 
466-473. 
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21. Op rapport bij Alva 

De Vliesridders Egmont en Hoorne hebben hun loyale komst naar Brussel met de dood 

moeten bekopen, 5 juni 1568. Montigny en (misschien) Jan van Bergen – eveneens 

Vliesridders – werden in 1567 na hun doorverwijzing naar Madrid aldaar vermoord. Deze 

vier zijn de meest prominente slachtoffers, maar lang niet de enige. Hoogstraten werd bij 

verstek verbannen op straffe van onthoofding bij terugkeer. Willem van Oranje’s verstek 

gaan werd bestraft met verbeurdverklaring van zijn bezittingen in de Nederlanden en 

ontzetting uit zijn ambten. Zijn 13-jarige zoontje Filips Willem graaf van Buren – student in 

Leuven en nota bene naar de koning vernoemd – werd door Alva ontvoerd naar Spanje, met 

schending van de universitaire immuniteit. Willem van Oranje bleef levenslang chantabel. 

Uit veiligheidsoverwegingen moest zijn derde zoon en par la force des choses opvolger, 

Maurits graaf van Nassau, ver van huis opgroeien op de Dillenburg in Duitsland. Pas na bijna 

30 jaar mocht Filips Willem, inmiddels prins van Oranje, terugkeren naar de (Zuidelijke) 

Nederlanden. Hij doet in 1596 zijn intrede in Brussel als belangrijk personage in het gevolg 

van de nieuwe landvoogd Albrecht van Oostenrijk. Filips Willem heeft de Staten-Generaal 

van de Republiek aangeboden te bemiddelen ter bevordering van een duurzame vrede, maar 

die hadden daaraan geen behoefte. De gesequestreerde Zuid-Nederlandse bezittingen van 

wijlen Willem van Oranje, o.a. Diest, werden uit naam van de Spaanse koning gerestitueerd 

als erfportie aan Filips Willem, evenals al eerder gedaan was met het prinsdom Orange. In 

het neutrale hertogdom Kleef heeft hij een ontmoeting met zijn zuster Maria, pas getrouwd 

met de regerend graaf van Hohenlohe-Neuenstein, de commandant in het Staatse leger. 

Tijdens zijn gijzelaarschap in Spanje had Filips Willem veel steun en bemoeding ervaren door 

haar trouwe brieven. In 1608 zien de twee halfbroers Filips Willem en Maurits elkaar voor 

het eerst in hun beider leven. Gedurende het Twaalfjarig Bestand volgde een overeenkomst 

van Filips Willem met zijn jongere halfbroer Maurits, waarbij eerstgenoemde erkend wordt 

als baron van Breda. De rechten op de voormalige bezittingen van hun beider vader in het 

Noorden werden aan Maurits overgedragen, evenals de eerder gesequestreerde bezittingen 

van Filips Willem zelf zoals Buren in Gelderland en in Zeeland o.a. Kortgene en de hoge 

heerlijkheid Sint-Maartensdijk. 

 

22. Don Carlos 

De toen nog enige zoon van Filips II, infante don Carlos, was op 24 juli 1568 gestorven in 

gevangenschap. De officieel bekend gemaakte doodsoorzaak is onmatigheid in spijs en 

drank. Filips had ‘zijn naar lichaam en geest gebrekkige zoon laten opsluiten wegens diens 

ziekelijke hartstochten’, en op beschuldiging landvoogd te willen worden van de 

Nederlanden, tegen Filips’ voornemen in tot aanstelling van de hertog van Alva. Op 17 juli 

1568 werd Carlos gearresteerd bij de voorbereiding van zijn reis naar de Nederlanden. Hij 

had zijn beste vriend en leeftijdgenoot oom Juan de Austria in vertrouwen genomen, maar 

deze heeft hem verraden bij de koning. Zo heeft Juan de weg vrij gemaakt voor zijn eigen 

pretenties. Carlos werd al sinds lang in de gaten gehouden, omdat hij er geen geheim van 

maakte zijn vader te haten. Deze was hertrouwd met de eerst aan Carlos beloofde bruid, de 

Franse koningsdochter Isabelle de Valois. Volgens de Nederlandse traditie heeft Filips II zijn 
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zoon laten vermoorden. Schiller’s toneelstuk Don Carlos en de daarop gebaseerde opera van 

Verdi zijn geromantiseerde versies van dit drama.  

 

23. Maximiliaen van Cruyningen 

Maximiliaen van Cruyningen legt zich neer bij zijn ontslag als artilleriecommandant van het 

Staatse leger, nadat de Staten van Zeeland hem een pensioen beloven. Dit blijft echter 

onbetaald. Wel wordt hem in 1591 een financiële tegemoetkoming verleend ter voldoening 

van oude schulden. Hij tracht zijn geconfisqueerde heerlijkheden te herwinnen, hetgeen 

grotendeels mislukt. De verarmde grand seigneur zou in 1594 door de Staten-Generaal op 

diplomatieke missie gestuurd worden naar Schotland. De opdracht wordt ingetrokken op 

aandringen van de Zeeuwse Staten, zij het onder vergoeding van gemaakte 

voorbereidingskosten. In 1596 ambieert Maximiliaen een (her)benoeming in de Staten van 

Zeeland als vertegenwoordiger van Ridderschap en Edelen, eveneens zonder succes. Daarna 

neemt Prins Maurits het op voor de oud-militair en steunt hij Maximiliaen’s aanstelling tot 

Staatsraad. Tot zijn dood in 1612 blijft hij zitting houden in de Raad van State.1215 De door 

Van der Aa in Biographisch Woordenboek der Nederlanden aan Maximiliaen toegeschreven 

natuurlijke zoon Ananias van Cruyningen, terechtgesteld in januari 1572 als Watergeus, kan 

gezien hun geringe leeftijdsverschil onmogelijk een natuurlijk kind van Maximiliaen geweest 

zijn. 

 

24. Pogingen tot heling van de breuk tussen Noord en Zuid.  

Een veel latere poging is het geheime overleg in 1620, het voorlaatste jaar van het Twaalfjarig 

Bestand, tussen prins Frederik-Hendrik en landvoogd Albrecht van Oostenrijk kort voor diens 

dood. Albrecht zou bij zijn neef de Spaanse koning Filips III (†1521) bepleiten de 

souvereiniteit van Zuidelijke Nederlanden erfelijk over dragen aan Frederik Hendrik, in ruil 

voor financiële compensatie en gegarandeerde handhaving van de roomse religie. Frederik 

Hendrik had er wel oren naar. Hoe prins Maurits daarover dacht is onbekend. 

Laatstgenoemde is stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel 

alsook kapitein-generaal van de Unie. In die legerfunctie is hij over het algemeen meer 

geneigd tot doordrukken dan tot pacteren. Het voornemen zou gestuit zijn door een veto 

van Hollandse en Zeeuwse zijde, om geloofsredenen alsmede uit angst voor de 

wederopstanding van Antwerpen als concurrent in de overzeese handel. In 1623 rebelleerde 

een deel van de Zuid-Nederlandse adel geleid door Henry (Hendrick) graaf van den Bergh 

tegen het door Filips IV van Spanje gedomineerde bewind van landvoogdes Isabella. Als 

tijdelijk plaatsvervanger van Ambrogio Spinola, bevelhebber van de Ejército de Flandes, werd 

Van den Bergh verantwoordelijk gehouden voor de overgave van ’s-Hertogenbosch in 1629 

en beschuldigd van verraad. Uit frustratie, wraak en ontevredenheid met het Habsburgse 

bestuur overreedde hij Frederik Hendrik af te zien van diens voorgenomen ‘mars op 

Antwerpen’ en in plaats daarvan Opper-Gelre in te nemen, van welk deel van het oude 

gewest Gelderland Van den Bergh stadhouder was voor de Spaanse koning. Zijn verraad 

 
1215 Van Nierop, 18-21,42,107,116,199 over het geslacht Van Cruyningen. 
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resulteerde in de inname van Venlo, Roermond en Sittard door de troepen van Frederik 

Hendrik en diens neef Ernst-Casimir van Nassau-Dietz. Tijdens het hierop volgende beleg van 

Maastricht in juni 1623 trachtte Van den Bergh vanuit het prins-bisdom Luik een opstand te 

organiseren ter aansluiting van Brabant (en zomogelijk ook de andere Zuidelijke gewesten) 

bij de Republiek, welke jammerlijk mislukte mede door tegenwerking van zijn zes aan het 

regime loyale broers.1216 Nog in 1633 onderhandelde landvoogdes Isabella met de Staten-

Generaal van de Republiek, zonder voorkennis van haar ‘neveu’ Filips IV; helaas gevolgd door 

onverzettelijkheid van Spaanse zowel als van Staatse kant. Na 1643 wordt er vooral nog 

onderhandeld over een definitieve splitsing, niet meer serieus over hereniging. Frankrijk 

poogde in 1648 de Vrede van Munster te frustreren door een voorstel in te dienen via de 

Utrechtse gedelegeerde Godart van Reede tot Nederhorst (met voorkennis van stadhouder 

prins Willem II ?) tot voortzetting van de oorlog. Bij het behalen van de overwinning zou een 

verdeling volgen van de Zuidelijke Nederlanden tussen Frankrijk en de Republiek. Het kwam 

Van Reede op een beschuldiging van landverraad en corruptie te staan.1217. Het zal tot 1815 

duren alvorens de eenheid wordt hersteld. Een broze reparatie, welke slechts heeft stand 

gehouden tot 1830 volgens de Belgen, tot 1839 volgens de Nederlanders.  

 

25. Gecommitteerde Raden van Zeeland tot 1795 

Tot 1795 zullen de Zeeuwse Staten vergaderen als Gecommitteerde Raden, met formeel 

negen zetels: de stadhouder (behalve in de twee ‘stadhouderloze tijdperken’), de thesaurier-

generaal (vanaf 1603 weer ‘rentmeester-generaal’ genoemd); de Eerste Edele (vanaf 1581 is 

dat de markies van Veere i.c. Willem van Oranje, in 1585 opgevolgd door diens derde zoon 

Maurits, en daarna de reeks Nederlandse prinsen van Oranje tot 1795); van de zes dan 

stemhebbende steden ieder één afgevaardigde, meestal de pensionaris van de stad. Het 

markiezaat van Veere heeft formeel twee stemmen. De positie van de opeenvolgende 

prinsen van Oranje is in Zeeland – met drie van de tien stemmen S.E.&O – aanzienlijk sterker 

dan in de andere provinciën, ook al worden de Oranjeprinsen niet geconvoceerd gedurende 

de twee stadhouderloze tijdperken. Pas in 1748 zal Gelderland zo’n dominante positie aan 

de Oranjes gunnen, door de hoge heerlijkheid van Het Loo (met een erbij gevoegd deel van 

Apeldoorns gebied) op te dragen aan stadhouder Willem IV persoonlijk. De opmaat tot een 

monarchistisch staatsbestel. 

 

26. Consulta of Achterraad 

Volgens sommige moderne historici is de beruchte Consulta of Achterraad in feite niets 

anders dan de Raad van State in beperkte zitting. De samenstelling wisselde afhankelijk van 

het onderwerp waarover de landvoogdes geadviseerd zal worden. M. Baelde, De Collaterale 

 
1216 J. van der Steen, ‘The Political Rediscovery of the Dutch Revolt in the Seventeenth-Century Habsburg 
Netherlands’ Early Modern Low Countries 1 (2017) ‘Introduction’, aldaar 300-306 ‘The Conspiracy of the 
Nobility in 1623’.  
1217 K. Zandvliet e.a., De 250 rijksten van de Gouden Eeuw: Kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam 
2006) 259; Centraal Museum, tentoonstelling Tegen de Vrede! Utrecht en de onderhandelingen in Munster 
(Utrecht 1998). 
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Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578), (Brussel 1965) 180,182,180,334. Zie ook: 

G.Janssens, (nieuwe) AGN 6 (Haarlem -Bussum 1979) 189, met verw. Dierickx, ‘De eerste 

jaren van Filips II 1555-1567’, in: (oude) AGN 4, (Utrecht-Antwerpen 1950 (sic)) 311-312 (sic)  

[recte: 1952, 313.] Dierickx verwijst naar De Pater, Pirenne en Strada. De Consulta – volgens 

Dierickx weldegelijk bestaande uit Granvelle, Berlaymont en Viglius – had als enige taak het 

benoemen tot de ambten en het vergeven van beneficies die aan de landvoogdes waren 

voorbehouden; met verwijzing naar Rachfahl, E. Marx en Gachard [CACH Cph I, 236] m.b.t. 

Granvelle: ‘qu’il a engagé la duchesse à profiter de la première occasion favorable, pour faire 

entendere à d’Egmont que, si lui et les autres membres du conseil sont mécontents de ne 

pas prendre part à la consulte, et au renouvellement des magistrats, elle en donnera avis au 

Roi, et qu’elle les convoquera  volontiers, si S.M. le lui ordonne.’ Ibid., n.1: ‘Philippe II, avant 

son départ des Pays-Bas, avait prescrit à la duchesse [..] de communiquer seulement à un 

comité composé de Granvelle, de Viglius en de Berlaymont les affaires concernant la 

collation des charges, offices et bénéfices. Ce fut ce comité, que l’on appela la consulte.’ Ook 

Janssens vermeldt dat door de andere leden van de RvS herhaaldelijk geprotesteerd werd 

tegen ‘deze beperkte zittingen’. De conclusie is m.i.: het bestaan hebben van de zogenoemde 

Consulta is op zichzelf geen mythe. Het woord is geen naam maar gewoon Italiaans voor 

‘raad’. Elke Italiaanse vorst of potentaat had zo’n raad. Margaretha is als gemalin van de 

hertog van Parma een Italiaanse. Haar bijzondere maar niet als zodanig 

geïnstitutionaliseerde raad was al door Filips II aangewezen uit het steeds vermelde 

driemanschap en had als taak de landvoogdes te adviseren bij benoemingen e.d.. Niets sluit 

uit dat de drie tezamen of individueel tevens geraadpleegd konden worden en feitelijk ook 

werden over andere zaken. (Overigens wordt ook De Roda in de historiografie wel vermeld 

als deel uitmakend van de consulta). De mythe is dat de drie  als ‘Achterraad’ buiten de Raad 

van State om en in concurrentie daarmee de landvoogdes institioneel adviseerden over 

zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, in dezelfde traditie als het vermeende 

hedendaagse bestaan van ‘achterkamertjes’ op het Binnenhof  van Den Haag.  

 

27. Van Duytschen Bloedt. 

Het Rijksgrafelijke geslacht Nassau heeft Nederlandse wortels door huwelijken met (I) 

Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Gelre en Zutphen; (II) Adelheid van Heinsberg, 

dochter van Johanna van Leuven; (III) Johanna van Polanen uit een zijtak van het Hollandse 

huis, vrouwe van Breda en de Lek. Haar vader is Jan III van Polanen (tussen Loosduinen en 

Monster) heer van Breda, Geertruidenberg en de Lek. Hierdoor verwantschap met Hollandse 

oeradel zoals Brederode, Duvenvoirde, Egmont en Wassenaer. Johanna’s zoon Johan IV van 

Nassau, o.a. heer van Breda en de Lek, wordt ook heer van Gageldonck en Hambrouck. Hij 

huwt Maria van Loon-Heinsberg vrouwe van Herstal, Meerssenhoven, Itteren, later van 

Millen en Steyn. Zó (Hoog)Duits is het bloed van onze Vader des Vaderlands dus óók weer 

niet. Johan I van Nassau was 23 jaar bisschop van Utrecht (1267-1290). Hij heerste als 

landsheer in het Neder- en Oversticht (Utrecht, Overijssel met Drenthe en Groningen-Stad), 

terwijl zijn diocees tevens Holland en Zeeland omvatte alsook nagenoeg geheel Friesland en 
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Gelre.1218 Johan V van Nassau, grootvader van Willem van Oranje, was twee jaar stadhouder 

van Gelre en Zutphen, midden in de Gelderse Oorlogen met Holland (1478-1532) en tijdens 

de machtsstrijd tussen Habsburg-Bourgondië enerzijds en anderzijds Egmont (verbonden 

met Frankrijk). Willem’s oom Engelbrecht II van Nassau-Vianden baron van Breda was 

gedurende twee termijnen algemeen stadhouder van de Nederlanden (1485-1486) en 

(1501-1503) tijdens reizen van keizer Maximiliaan I resp. Filips de Schone. De vader van 

Willem van Oranje, Willem I van Nassau bijgenaamd ‘de Rijke’ maar helaas niet zo rijk 

gebleven, was in eerste echt gehuwd met Walburgis van Egmont, dochter van Jan III heer 

van Egmond, Baar en Lathum, Hoog- en Aertswoude alsmede Purmerend. 

 

28. Tijdrekening. 

Zie O.J. de Jong, ‘Religieuze inspiratie rond eeuw en millenium’ in: Haarlemse Voordrachten 

LVI (Haarlem 1996), een uitgave van de (toen nog niet ‘Koninklijke’) Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen. In de Romeinse Oudheid begon het jaar in maart, 

vandaar de door de eeuwen heen gehandhaafde namen september, oktober, november, 

december. De wereld waarin de christelijke verkondiging kwam, kende echter vooral de 

winterse zonnewende als jaarwisseling. De Kerk stond voor de taak de heidense viering 

daarvan, met maaltijden, geschenkenwisseling, vermommingen en luidruchtigheid, in te 

passen in haar liturgie. Tijdens het Concilie van Tours in 567 werd besloten de viering een 

week op te schuiven. Met enig rekenwerk kon immers op 1 januari de besnijdenis van het 

kindeke Jezus herdacht worden, alsmede Zijn naamgeving. Sommige bisschoppelijke 

kanselarijen lieten het jaar sindsdien dus beginnen op 1 januari. Maar de volksgebruiken 

lieten zich niet verdringen. Tal van overheden gingen daarom terug naar de jaarwisseling 

met Kerstmis, Jezus’ geboortedag, slechts weinige dagen na de zonnewending. Ook Luther 

dacht er zo over, maar Melanchton wilde de datum 1 januari als jaarwisseling, mits ernstig 

gevierd met bidden en danken en zonder geknal. Zo werd het in de meeste Duitse landen, al 

zou het knallen niet lang uitblijven. De door Luther in het algemeen weinig gewaardeerde 

consequentie leidde echter tot de existentiële vraag of het jaar dan eigenlijk niet op 25 maart 

moest beginnen, Maria Boodschap? Dus toch weer in maart, bepaalden meerdere 

kanselarijen. Tevens sloot dat weer mooi aan op de Romeinse traditie, die ook in andere 

opzichten weer herboren werd. In onze streken gingen de kerkelijke en wereldlijke 

autoriteiten grotendeels aan de discussie voorbij en bleef de jaarwisseling als vanouds met 

Pasen, de zondag na de eerste volle maan in de lente. Een nieuw jaar begon dus tussen 22 

maart en 25 april, niet op Jezus’ geboortedag noch die van de annunciatie daarvan, maar bij 

de viering van Zijn verrijzenis. De jaarlijkse vaststelling van de viering bleef gedaan worden 

aan de stand van de maan naar analogie met het Joodse Pesach. Voorbeeld: op Stille 

Zaterdag 16 april 1566 volgde dus Paaszondag 17 april 1567. De datering liep intussen tien 

dagen achter bij de zonnestand, aangezien men nog niet de schrikkeljaren had uitgevonden. 

Na de invoering van de Gregoriaanse kalender lieten Henegouwen en Vlaanderen op 21 

 
1218 Het  graafschap Zutphen ressorteerde deels niet in het diocees Utrecht; de Acht Karspelen (Friesland) 
evenmin.  
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december 1582 volgen 1 januari 1583. De Hollandse tijdrekening versprong van 1 naar 12 

januari en meteen maar naar 1583. Brabant en Zeeland  hadden de sprong al gemaakt van 

14 naar 25 december 1582 en begonnen op 1 januari met het jaar 1583. Andere Gewesten 

hielden vast aan de oude tijdrekening, naar voorbeeld van de protestantse Duitse landen. 

Gelderland, Overijssel, Utrecht,  Friesland en de Groningse Ommelanden  volgden dus de 

oude Juliaanse kalender tot in de 18e eeuw. In Groningen-stad werd onder Spaans bewind 

vanaf 1583 de nieuwe Gregoriaanse tijdrekening aangehouden maar die werd in 1594 weer 

terggedraaid.  

Feiten die vermeld staan in documenten waarvan het origineel niet bewaard is gebleven is, 

zijn soms moeilijk met zekerheid te dateren. Uit afschriften vanaf ongeveer 1600 blijkt 

namelijk niet steeds of het vermelde jaartal het originele is dan wel een aanpassing aan de 

nieuwe tijdrekening.   

 

29. Rijssel – Lille. 

Rijssel is geografisch gezien een stad in Vlaanderen, waarvan het wel als hoofdstad werd 

aangeduid, ook thans nog: ‘Lille, capitale de la Flandre française’ (bij verkeersbord N17/A22). 

Staatkundig beschouwd, behoort Rijsel in de Habsburgs-Bourgondische tijd echter niet tot 

het gebied van het graafschap Vlaanderen. De stad met aanpalend stedelijk territoir is dan 

rechtstreeks vertegenwoordigd in de S.G. krachtens privilege. In 1667 veroverd door 

Frankrijk, 1708-1713 bezet door het Staatse leger en bij de Vrede van Utrecht 1713 afgestaan 

door Oostenrijk aan Frankrijk, waarna het Staatse garnizoen zich terugtrok. Sindsdien 

definitief Frans. Zie ook R.S. Duplessis, Lille and the Dutch Revolt: Urban Stability in an Era of 

Revolution, 1500-1582 (Cambridge 1991) 3 n.10: “Originally part of the county of Flanders – 

Lille was important enough to sit as one of the “members” of the Flemish Estates from 1180 

to 1304 – the Walloon section had been detached during the early fourteenth-century 

Franco-Flemish wars between 1304 and 1369. Upon its cession to the Burgundian control, 

the area retained its political autonomy and was endowned with a governorship and 

Estates.” Ibid., 17: Het oudste overgeleverde charter door ‘Jeanne of Flanders’ [Johanna van 

Constantinopel gravin van Vlaanderen] uit 1235 codificeert gewoonterecht en reeds 

verleende privileges, en brengt systeem in het stedelijke bestuur. Met de nodige 

verfraaiingen bleef de collegiale organisatievorm in stand tot de Franse Revolutie. Ibid., met 

verw. in noot 3 naar G. Sivéry, ‘Quelques aspects des institutions lilloises au Moyen Age’ in: 

L. Trenard ed., Histoire de Lille,  2 vols. (Lille-Toulouse 1970) I, 288; met verw. in n.2 naar A. 

Derville, ‘Trois siècles décisifs: l’expansion d’une réligion et la naissance d’une cité-maire 

(XIe-XIIIe siècles)’ in: L. Trenard, Histoire d’une métropole (Toulouse 1977) 115-117. 
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BIJLAGE 4 

 

Stamreeks generaties I t/m X voor- en nageslacht Philibert van Serooskerke. 

De hedendaagse Nederlandse schrijfwijze van geslachtsnamen en voornamen is gevolgd, ook 

bij personen die zichzelf (meestal) bij Franse namen noemen. Varianten zijn weggelaten. 

Behalve ambachtsheerlijkheden zijn geen functies vermeld. Behalve ‘ridder’ en ‘burggraaf’ – 

in wezen geen titels maar functies of hoedanigheden – zijn geen titels of predikaten vermeld. 

Naast de cijfers van de Zeeuwse generaties zijn tussen ( ) stamreekscijfers geplaatst conform 

de opvatting die de reeks laat beginnen bij Pieter Hugen Reynersz. In die opvatting is er – 

anders dan in dit overzicht – bij verwanten of voorgeslacht op Schouwen tot 1483 geen 

andere naamvoering dan voornamen en patroniemen. De vermelding in Hoofdstuk I is 

dienovereenkomstig. Vanaf generatie V(III) zijn alle geboorte-en sterfjaren bekend, behalve 

van twee aangehuwden. 

N.B.: de generatiecijfers in onderstaand overzicht corresponderen niet met de aanduidingen 

in Hoofdstuk I (‘vierde, vijfde, zesde generatie’ en Philibert van Serooskerke als zesde 

generatie), omdat daar geteld wordt vanaf de eerste vermelding in Zeeland conform N.A.95 

(2010) Ta-TW.  

 

Legenda.  

I, II, III, IV enz. = stamreekscijfers ter nummering van generaties. 

v. 1450 = vermeld in 1450.  

(1420-1482) = geboortejaar en sterfjaar.  

X = gehuwd met. Trouwjaren, voorzover bekend, zijn weggelaten. 

† 1460 = jaar van overlijden indien geboortejaar onbekend.  

N.N. = nomen nescio, naam onbekend.  

 

Stamreeks. 

I Gijsbert van Tuyl genaamd den Olde, ridder, v. 1290, 1293, † 1343 x Geerburgis Both van 

der Eem1219 

II Diederik van Tuyl, v. 1343, x Margaretha dochter van N.N. heer van Oyen 

III Reinier van Tuyl, v. 1369, † 1378, x Sibelia van Avennes dochter van Adriaen, ridder, heer 

van Nispen (Brabant) 

IV Pieter van Tuyl † 1417, x Margaretha van Zuidtland dochter van Lodewijk, ridder, heer van 

Zuidland (Schouwen) 

 
1219 Hun achterkleinzoon Gijsbert van Tuyl heer van Est huwt in 1435 Elisabeth van Riemsdijk, een telg van 
het Nederbetuwse riddermatige geslacht van die naam. Uit deze echtverbintenis stammen drie takken: van 
Tuyl, van Tuyl tot Est, en van Tuyl tot Schorrestein. Dit geslacht telt officieren onder bevel van de naar Spaanse 
zijde overgelopen Gelderse stadhouder Willem graaf van Bergh. Rond 1600 zijn hun zoons uit de ambten gezet 
wegens trouw aan de koning en het rooms-katholicisme, en tot armoede vervallen. Eind 17e eeuw is deze 
familie uit het zicht der genealogen geraakt.  
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V Hugo heer in Welland (Schouwen)1220 † 1448, x Catharina van Raveschot 

VI (I) Pieter Hugen Reynersz v. 1472 en volgende jaren, heer van Welland, postuum v. heer 

van Serooskerke (Schouwen) † 1492, x (1) Cornelia van Haemstede (van Bergen) dochter van 

Hugo heer in Brouwershaven en Catharina van Cats 

VII (II) Jacob van Serooskerke, v. 1500 e.v., † 1531, heer van Welland, Serooskerke 

(Schouwen), Moermont, Stavenisse en Westkerke x Jacoba van den Eynde v. 1500 e.v., † 

1505, dochter van Augustijn, heer van Eyndhoudt en Kathelijne van Glymes, dochter van Jan 

van Glymes heer van Bergen op Zoom 

VIII (III) Jeronimus van Serooskerke (1500-1571), ridder, heer van Welland, Serooskerke 

(Schouwen), Moermont, Stavenisse en Sint Annaland, burggraaf van Zeeland x Eleonora 

Micault (1513-1552) dochter van Jan, ridder, heer van Indevelde en Livine van Welle gezegd 

van Cats 

IX (IV) Philibert van Serooskerke (1537-1579) heer van Serooskerke (Walcheren), 

Popkensburg, Moermont en Stavenisse, burggraaf van Zeeland x Catharina Sandelijn [van 

Herenthout] (1545-1616) 

X (V) Hendrik van Serooskerke (1574-1627) heer van Stavenisse, Kempenshofstede en Sint 

Annaland, sinds 1603 zich noemende van Tuyll van Serooskerke, heer van Tienhoven en 

Rijnhuizen x Jacoba Oem van Wijngaerden († 1647) 

 

Toelichting. 

Het Zeeuwse geslacht van Serooskerke stamt uit het Gelderse geslacht van Tuyl, althans 

volgens Philiberts zoon Hendrik (1574-1627) die het liet uitzoeken door gerenommeerde 

genealogen. Een bekende Zeeuwse heraldicus heeft het bevestigd.1221 Bovendien heeft deze 

ontdekt dat keizer Karel V in het jaar van zijn aftreden als landsheer van de Nederlanden nog 

de moeite heeft genomen het bewijs te homologeren van de Gelderse afstamming der 

Serooskerke’s. De desbetreffende akte van bevestiging uit 1556 is in afschrift bewaard 

gebleven. De authenticiteit daarvan bleef niet onbetwist.1222 Andere bronnen zijn de 

 
1220 De veronderstelling dat Hugo na belening met of verwerving van de ambachtsheerlijkheid Welland zich 
bij die naam noemt waardoor hij niet of niet langer vermeld staat als ‘van Tuyl’, is plausibel maar niet met 
documentatie te staven. Nog in de late middeleeuwen waren geslachtsnamen en namen van feodale 
leengoederen uitwisselbaar. Anderzijds duiden toponiemen in een naam soms niet op bezit van een 
gelijknamige heerlijkheid, maar op geografische herkomst. Tot 1795 was het gebruikelijk dat een ambachtsheer 
zich noemt of laat noemen naar zijn (hoogste) heerlijkheid en niet bij zijn geslachtsnaam. Zelfs gaat dit op voor 
gezinsleden van een ambachtsheer, vgl. Belle de Zuylen, niet alleen een ’nom de plume’ maar de gewone 
roepnaam van Isabelle van Tuyll van Serooskerken (1740-1805), afstammelinge in de 6e graad van Philibert. 
1221 Dat de heraldicus volgens laat-19e-eeuwse insinuaties de zoon is van een veroordeelde Vlaamse 
vervalser, mag hem niet worden nagehouden.  
1222 UA,76,824., Akte van bevestiging door keizer Karel V voor Jeronimus van Serooskerke van de door diens 
vader Jacob ingevoerde naamswijziging van Van Tuyll in Van Serooskerke, en van de verandering in het 
familiewapen, 1556. ‘Afschriften en vertalingen 1556 [sic], 1644-1646 en (19e eeuw)’. [Keizer Karel V is op 25 
oktober 1555 te Brussel afgetreden als landsheer van de Nederlanden en opgevolgd door zijn zoon Filips. Op 
16 januari 1556 (nieuwe tijdrekening) volgde eveneens te Brussel de overdracht van het Castiliaanse en 
Aragonese koningschap aan Filips, voortaan genaamd Filips II koning van Spanje (Filips I is diens grootvader, 
‘onze’ Filips de Schone, koning van Castilië). Op 10 juni 1556 volgde de overdracht van de Franche-Comté aan 
Filips II. Op 5-7 juni droeg Karel V het keizerschap over aan zijn broer roomskoning Ferdinand. Pas op 15 
september 1556 vertrok Karel uit Vlissingen naar Spanje.] 
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genealogische staten nagelaten door Hendrik’s tante Geertruid van Serooskerke weduwe 

Joost van de Werve. In het oorlogsjaar 1575 – Joost werd door de Geuzen gevangen 

gehouden in Hoorn – had Geertruid alle toen nog bekende familiegegevens opgetekend. Tot 

ongeveer 1595 werden die gegevens nog aangevuld.1223 Diverse al dan niet vermeende leden 

van het voorgeslacht van de Werve, van Cats, van den Eynde, van Ravenhorst, van 

Serooskerke en van Tuyl werden zo aan de vergetelheid ontrukt.1224 Op grond van de 

gelijkenis van heraldieke wapenschilden heeft Hendrik na 1600 contact gezocht met zijn 

verre Gelderse verwanten.1225 Op 23 maart 1603 werd te Beesd in Gelderland ‘een 

compromis van alliantie en vriendschap’ gesloten tussen het Gelderse geslacht van Tuyll van 

Bulckestein en het Zeeuwse geslacht van Serooskerke. Zij zouden zich voortaan met 

eenzelfde geslachtsnaam ‘van Tuyll’ noemen, gevolgd door ieders afzonderlijke toenaam. 

Tevens zouden zij hetzelfde wapen voeren, met de drie brakken.1226 Hendrik’s aldus erkende 

oud-adellijke Gelderse afstamming ondersteunt in 1640 de toelating van zijn zoon Reinout 

(René) tot de Stichtse ridderschap.1227 De spectaculaire carrière van deze nieuwkomers uit 

het verre Zeeland doet vervolgens alle herinneringen aan hun Spaansgezinde vader en 

grootvader vervagen. Sinds 1603 wordt de geslachtsnaam ‘van Serooskerke’ dus 

voorafgegaan door ‘van Tuyll’, naar het middeleeuwse geslacht van die naam, vroeger 

meestal geschreven: van Tuyl. In 13e-eeuwse akten komen ook de schrijfwijzen Tule, Thul, 

en Thule voor. Reeds vanaf 1290 worden deze Gelderse edelen vermeld in Betuwse 

leenregisters. Het geslacht van Tuyll van Bulkesteyn is eind 17e eeuw uitgestorven.1228 Door 

de alliantie met de dan volop bloeiende tak van Tuyll van Serooskerke – in dendrologische 

termen een ‘ent’ – wordt niettemin de familietraditie voortgezet. De naam ‘van Tuyl’ verwijst 

vrijwel zeker naar het dorp Tuil in de Tielerwaard, aan de rechteroever van de Waal 

tegenover Zaltbommel. Zo’n toponiem duidt echter niet noodzakelijk op een feodaal 

verband. Wel leggen diverse 18e- en 19e-eeuwse auteurs een relatie tussen het geslacht van 

Tuyl en de nabij Tuil gelegen ridderhofstad Teisterbant.1229 De historische Frankische gouw 

Teisterbant komt geografisch ongeveer overeen met de latere Tielerwaard. Thule staat 

vermeld in een acte van keizer Otto I de Grote, uit het jaar 970.  

 

 
1223 Het verfraaien van stambomen en kwartierstaten is door de eeuwen heen een soms onweerstaanbare 
behoefte, die kan verleiden tot onverantwoorde aanvullingen. Zie over dit onderwerp J. Pollmann, E. Kuijpers  
‘Introduction. On the Early Modernity of Modern Memory’ in: Memory before Modernity 6-7. Daarin ook een 
duiding van de vaak bespeurbare politieke redenen om het verleden een ander aanzicht te geven.   
1224 UA,76,832. 
1225 W.J.J.C. Bijleveld, Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederland’s Adelsboek (Den Haag 
1949) 175. 
1226 De Wapenheraut, 8 (1904) 97, 98. 
1227 Bijleveld, o.c. 176; N.A. 95 (2010) Ta-Tw, 411  
1228 UA,76,2.4. Familie van Tuyll van Bulckestein. Ook geschreven Bolckestein en varianten. Dit geslacht is 
steeds rooms-katholiek gebleven. Het huis Bolkestein lag in de Tielerwaard tussen Geldermalsen en Deil.  
1229 Van Spaen, Oordeelkundige Inleiding tot de historie van Gelderland, IV, 285: ‘Het schijnt zeer waarschijnlijk 
dat Tuyl de eigenlijke hof Teisterbant is, die Bisschop Meinwerk (in 1031) beneffens de kerk en tiendes aldaar 
aan de abdye Abdinghof schonk.’ [Van Spaen krabbelt daarmee terug van een stelliger constatering in I, 147: 
‘... een hof in Teisterbant, Tuyl genoemd’.]  
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Het oude geslacht Van Tuyl heeft een lange en bewogen geschiedenis. In 1369 is de Gelderse 

edelman Reinier (Reyner) van Tuyl, van de derde generatie, op de vlucht voor de bendes van 

Eduard I hertog van Gelre wegens ’de troebelen in eigen gewest’. Reinier is neergestreken in 

de West-Brabantse stad Steenbergen en daar getrouwd met Sibelia van Havennes (Sibylle 

de Avesnes).1230 Hun zoon Pieter van Tuyl, knape, huwt in 1398 de Zeeuwse Margaretha van 

Zuydlandt  dochter van Lodewyck, ridder, heer van Zuidland op Schouwen.1231  Zij worden 

geacht de grootouders te zijn – via hun zoon Hugo, ridder, heer in Welland – van Pieter 

Hugen Reynersz alias Pieter Reynersz Hugensone, poorter van Zierikzee.1232 Pieter Hugen 

Reynersz koopt op 20 november 1483 het leenrecht op het nieuwe westambacht nabij het 

kerkdorp Serooskerke in Welland op Schouwen. Verkoper is Maximiliaan van Habsburg (de 

latere keizer Maximiliaan I), ‘momber’ (voogd) van en regent voor diens minderjarige zoon 

Filips de Schone hertog van Bourgondië, aartshertog van Oostenrijk en graaf van Zeeland. 

Genoemde Pieter Hugen (of Heugesone), soms vermeld met de toevoeging Reynersz of 

Rengers, is vermoedelijk geboren te Zierikzee. Hij wordt aldaar vermeld als schepen in de 

jaren 1468, 1469 en 1485, en als burgemeester in 1469, 1476 en 1487. Sinds 1476 is hij heer 

van Welland. Dit is een indicatie van verwantschap met bovengenoemde Hugo, eerder heer 

in Welland, al vormt het geen bewijs. Een heerlijkheid kan door vererving of schenking 

binnen een familie verkregen worden, maar ook door koop van een derde of door nieuwe 

uitgifte zijdens de grafelijkheid na vrijvallen van het leen. Na Pieters dood wordt het door 

hem in 1483 gekochte westambacht samen met het dorp Serooskerke in 1493 afgesplitst 

van Welland, en vererft dit goed als afzonderlijke heerlijkheid Serooskerke aan zijn zoon 

Jacob. Deze Jacob is de grootvader van Philibert van Serooskerke, hoofdpersoon in de 

onderhavige biografie. 

 

De afstamming uit het riddermatige Gelderse geslacht Van Tuyl kan naar hedendaags 

genealogisch inzicht niet sluitend gestaafd worden met archivalia. De Zeeuwse 

nakomelingen van het echtpaar Pieter van Tuyl en Margaretha van Zuydtland zouden de 

naam ‘van Tuyl’ hebben laten varen omdat zij zich naar hun Zeeuwse heerlijkheden gingen 

noemen, of als Zierikzeese poorters konden volstaan met patroniemen. Zoiets kwam vaker 

voor en is daarom plausibel, zij het onbewezen. De stamreeks moge blijken uit 17e-eeuwse 

posthume portretten, alsmede uit 17e-eeuwse en 18e-eeuwse  grafmonumenten waarop in 

kwartieren gegroepeerde wapenschilden. Deze zijn te vinden in kerken te Steenbergen, 

Zierikzee, Middelburg, Bergen op Zoom,1233 Antwerpen, Stavenisse, Utrecht en Serooskerke 

op Walcheren. Bovendien hebben de nazaten hun voorgeslacht willen eren door het laten 

 
1230 Sibelia van Havennes, Sibylle d’Avesnes, dochter van Adriaen van Havennes heer van Nispen (ten Z. van 
Rozendaal N.Br.), wordt geacht een telg te zijn van het Henegouwse geslacht Avesnes waarvan leden vijf 
generaties lang als ‘Henegouwse Huis’ graaf van Holland en Zeeland zullen zijn. (N.B. hypercorrecte 
Vlaams/Brabantse H in de variant Havennes. Vgl.Brabo’s (H)antwerpen.) 
1231 Pieter van Tuyl † 1417, begraven in de Dominicanerkerk te Zierikzee. 
1232 M. Smallegange, Nieuwe Chronyk van Zeeland, 672; Hugo wordt vermeld als zoon van Pieter van Tuyl 
[generatie IV in de bovenstaande stamreeks] o.m. door Rietstap, II, 231. 
1233 K. Booij en W. van Ham, o.c., 160, 165. 
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vervaardigen van posthume portretten teneinde de stamreeks te accentueren.1234 De 

portretten van Jeronimus van Serooskerke in Slot Zuilen zijn in de 17e eeuw waarschijnlijk 

geschilderd naar het model van de beeldenaar van een in gravure gecopiëerde penning die 

Ao.1558 geslagen werd te zijner ere. De onder bovenbedoeld voorbehoud gepresenteerde 

stamreeks van het Gelderse geslacht van Tuyl gaat bij generatie VI over in van Serooskerke 

(door naamtoevoeging aan het patroniem) en bij generatie X (nogmaals door 

naamtoevoeging) in van Tuyll van Serooskerke.1235 Bij de Zeeuwse generaties zijn tussen ( ) 

de stamreekscijfers geplaatst conform de gedocumenteerde opvatting die de reeks laat 

beginnen bij Pieter Hugen Reynersz.1236   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1234 Deze portretten, zerken en grafmonumenten zouden vervaardigd zijn met de bedoeling de 
gepretendeerde afstamming aannemelijk te maken. Aldus J.G. Smit, ‘Raadsels rond een Zeeuws wapenbord’, 
De Nederlandsche Leeuw, CII (1995) 241-253. Zie ook: Van Steensel, o.c., 333, met afbeelding 7.6., ‘17e-eeuwse 
tekening wapenschild Jacob van Serooskerke 1550’: “De familie Van Tuyll van Serooskerke deed eveneens grote 
moeite om de herinnering aan hun (sic) niet-adellijke afkomst te verhullen.[…] Voor de afstamming uit de 
geslachten Van Tuyll en Van Ravenschot is bovendien geen archivalisch bewijs te vinden. Deze verwantschap 
is vrijwel zeker fictief […].’ Wellicht in navolging van Smit noemt Van Steensel de ‘vervalste’ stukken 
UA,76,818,819,822,824, als bewijs van constructie van een fictieve verbinding met het geslacht Van Tuil, zie 
Van Steensel, o.c., 226, n.9 en (de wél authentieke) Afbeelding 5.1., Gebedsportretten van Jeronimus van 
Serooskerke en Eleonore Micault. De kritiek van beide auteurs laat echter een mogelijke politieke motivering 
van de pretenties van Philiberts nageslacht buiten beschouwing: Tot rond 1600 (en in Gelderland nog later) 
werden Spaansgezindheid en rooms-katholicisme de oude adel niet verweten. Deze bindingen waren eigenlijk 
nog lang de norm, terwijl dat anders ligt ten aanzien van patricische regentengeslachten in de steden. Een oud-
adellijk imago verminderde dus in principe de weerzin tegen de verkrijging van hoge ambten in de Republiek 
door voormalige Spaans- en roomsgezinden. Ook het omgekeerde komt voor: E. Kuijpers , o.c. 189, releveert 
hoe in de Zuidelijke Nederlanden oude herinneringen kunnen helpen het protestantse en anti-Spaanse 
verleden van het voorgeslacht te doen vergeten, in lijn met de triomf der Contrareformatie. 
1235 Rietstap II, 230. [De toevoeging van de letter ‘n’ aan het naamsdeel Serooskerke werd gebruikelijk in de 
18e eeuw en vervolgens aldus vastgelegd.] 
1236 N.A.95 (2010) Ta-TW, 407.  
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BIJLAGE 5 

 

Genealogisch overzicht eind 15e t/m begin 17e eeuw 

(curs. = aanwijzingen voor de vormgever. t.z.t. deleten!) Att. vormgever: alle namen per 

generatie zoveel mogelijk op één regel zetten, in kaders. Na elke onderstreepte vermelding 

zijn de namen van de afstammelingen getypt. De onderstrepingen deleten en de afstamming 

aangeven door verticale strepen, telkens beginnend onder de x bij de ouders. Ook de 

generatienummers I, II, III, IV, V, VI deleten. / tussen de personen van dezelfde generatie 

deleten.) 

Legenda:  

Namen in hedendaagse Nederlandse spelling, inclusief die van de Franstaligen behalve waar 

dit tot verwarring zou leiden. Per naam is slechts één variant vermeld. Jaartallen zijn vermeld 

voorzover voldoende gedocumenteerd, bijvoorbeeld (1480-1555) = geboortejaar en 

sterfjaar; 1490 = vermeld in jaar 1490; † 1505 = overleden in jaar 1505. 

 x = gehuwd met; d. = dochter van. z. = zoon van. Behalve de hoedanigheden ‘knape’ en 

‘ridder’ zijn geen titels, predicaten of academische graden vermeld. Toenamen (namen van 

heerlijkheden) niet vermeld, met enkele uitzonderingen t.b.v. de duidelijkheid. In de 

biografie onvermelde familieleden zijn weggelaten, evenals eenmalig vermelde familieleden 

die geen voorouder of nakomeling zijn van Philibert I van Serooskerke. In de uitwerking zijn 

de broers, zusters en kinderen van Philibert I vermeld met geslachtsnaam afgekort ‘vS’.1237  

I Pieter Hugen Reynersz (†1492) posthuum alias van Serooskerke x Cornelia van Haemstede, 

d. Hugo vH & Catharina van Cats  

II Jacob van Serooskerke, knape († 1531) x Jacoba van den Eynde († 1505), d. Augustijn vdE 

& Kathelijne van Glymes / Catharina van Serooskerke x Simon van de Werve z. Pieter vdW & 

Catharina van Herbais 

III Jacob van Serooskerke (†1553) / Jeronimus van Serooskerke (1500-1571), ridder, x 

Eleonora Micault (1513-1552) d. Jan M.van Indevelde, ridder, & Livine van Welle gezegd van 

Cats. 

IV Jacob vS / Jan vS x Louisa van Wassenhoven / Philibert van Serooskerke (1537-1579) x (1) 

Maria van Hogelande (1534- 1561) x (2) Catharina Sandelijn († 1616) d. Jeronimus S van 

Herenthout & Catharina van de Werve x (2) Willem van Cats, weduwnaar Maria de Fonseca 

weduwe Charles de Boisot / Geertruida vS x Joos van de Werve (†1578) z. van Frans vdW & 

Machteld van Bronckhorst / Levina vS († 1594) x Adolf van Borssele weduwnaar Catharina 

van Hornes / Clara vS (†1603) x (1) Guylem de Soete van Notax z. Guylem de S de Haultain & 

Olympia de Hertaing de Marquette-en-Ostrevant  x (2) Jean de Brimeu / Maria vS († 1603) x 

Bruninck Oem van Wijngaarden († 1605), z. van Hendrik OvW & Erma Spruyt van 

Kriekenbeek 

 
1237 Zie ook Epiloog. Belangrijkste bronnen zijn: C. J. Polvliet, Genealogie van het geslacht van Tuyll van 
Serooskerken en van de overige uitgestorven takken van het geslacht van Tuyl’ in: A.D. Vorsterman van Oyen, 
Joh. D.G. van Epen, J.C. van der Muehle eds., Jaarboek van den Nederlandschen Adel, 6 (Oisterwijk 1894); De 
Wapenheraut, 8 (1904) 97-98; N.A.95 (2010) Ta-Tw, zeer afwijkend van N.A.1904, 512ev. 
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V Hiëronymus vS (1566-1571) / Jacqueline vS (1567-1573) / Catharina vS (1567-1573) / 

Charlotte vS (1570-1629) x Abel van Cats († 1606) z. Anthonis van Cats (broer van Willem), 

en Maria van Coulster / Hiëronymus vS (1572-1605) x (1) Hendrika Oem van Wijngaarden d. 

Gerrit OvW & Sandrina Croesinck x (2) Maria van Cats d. Willem vC & Maria de Fonseca / 

Hendrik [1603 van Tuyll] van Serooskerke (1574-1647) x Jacoba Oem van Wijngaarden († 

1647) d. van Gerrit OvW & Sandrina Croesinck / Reinout vS (1576-1604) / Simon vS (1578-

1578) / Philibert II vS (1580-1639) x Anna Pietersdochter van Heerjansdam (1575-1643) d. 

Pieter Hugensz vH & Adriana van Aerschot-Schoonhoven.  
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Jengum (Jemmingen) 

Jodoigne (z. Geldenaken) 

Kaldenkirchen 
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Kapellen 

Kattendijke 

Keulen 

Kleef 

Kortgene 

Koudekerke (Schouwen) 

Koudekerke (Walcheren) 

Krabbendijke  

La Rochelle 

Lepanto 

Leuven  

Liefkenshoek 

Lier 

Lillo 

Limburg 

Loevestein 

Luxemburg 

Maas 

Maastricht 

Madrid  

Mechelen 

Metz 

Middelburg 

Middelharnis 

Moermont 

Namen 

Nieuwerkerk 

Nisse 

Noordgouwe 

Noordwelle 

Noordzee 

Oosterschelde 

Oostfriesland 

Oosterweel (Austruweel) 

Ossendrecht 

Overflakkee 

Overijssel 

Philipsland, z. Sint-Philipsland 

Picardië 

Popkensburg 

Poortvliet 

Putte 
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Reimerswaal 

Rijmenam 

Rijn 

Rochelle, la (z. La Rochelle) 

Roompot 

Rotterdam 

Ruigenhil 

Scharendijke 

Schelde 

Schellingwoude 

Schouwen 

Schore 

Segovia 

Serooskerke op Schouwen 

Serooskerke op Walcheren 

Sint-Annaland 

Sint-Joosland 

Sint-Laurens 

Sint-Philipsland 

Sint-Maartensdijk 

Sion 

Slobberduin 

Sluis 

Sommelsdijk 

St. (z. Sint- )  

Stavenisse 

Steenbergen 

Terneuzen 

Tholen 

Utrecht 

Veere 

Veerse Gat 

Venetië 

Verdronken land 

Viane (Duiveland) 

Vlaanderen 

Vlaamse Westhoek 

Vlissingen 

Voorne 

Waalwijk 

Walcheren 

Welland  
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Welle (Noord- en Zuid-) 

Westerschelde 

West-Friesland 

Westhoven 

Wickevoort 

Wieringen 

Woensdrecht 

Wouw  

Zandvoort 

Zeeland 

Zevenbergen 

Zierikzee 

Zoetendale  

Zonnemaire  

Zuid-Beveland 

Zuid-Amerika  

Zuiderzee 

Zuidland 

Zutphen 

Zijpe 
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REGISTER VAN PERSOONSNAMEN 

 

(paginaverwijzingen toe te voegen in de definitieve versie van de dissertatie) 

Op alfabetische volgorde van de geslachtsnamen, met uitzondering van vorstelijke personen, 

die op volgorde van de voornamen zijn geregistreerd. Van vorstelijke personen is over het 

algemeen alleen de meest bekende voornaam vermeld, in hedendaagse spelling c.q. in 

Nederlandse vertaling. Ook in andere namen is de hedendaagse spelling gevolgd, zonder 

nastreving van absolute consequentie.1238 Naamsvarianten zijn over het algemeen 

weggelaten (ook de door ‘Nederlandse’ naamdragers zelf gevoerde Franse voornamen), ter 

wille van de overzichtelijkheid; in de eigenlijke tekst worden deze soms wél gebruikt. Titels 

zijn beperkt tot keizer, koning(in), prins, aartshertog, hertog(in), markies/markgraaf en de 

kerkelijke rang kardinaal, behoudens uitzonderingen waar vermelding van lagere titels 

relevant is. Gehuwde vrouwen zijn over het algemeen geregistreerd bij de meisjesnaam, 

zonder vermelding van de echtgenoot. Bij sommige personen zijn namen van heerlijkheden 

toegevoegd aan de geslachtsnaam; niet bij leden van het geslacht Van Serooskerke, 

aangezien dit verwarrend zou zijn door doublures bij gelijknamige familieleden in 

erfopvolging. Personen die alleen in bijlagen of noten zijn vermeld, zijn over het algemeen 

niet in dit register opgenomen. Auteurs van in de literatuur- en bronnenlijst genoemde 

werken staan in die lijst vermeld in alfabetische volgorde en zijn daarom niet opgenomen in 

het persoonsregister, evenmin als mede-auteurs, uitgevers en bewerkers van literatuur; met 

uitzondering van sommigen die ook in het tekstgedeelte vermeld staan. 

 

Aarschot (zie Croÿ) 

Aerssen, Cornelis van 

Albada, Agge van 

Alva, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel hertog van 

Álvarez de Pacheco, Pedro (zie Pacheco) 

Arent metten Buke 

Assuero 

Austria, Juan de, (zie Oostenrijk, Jan van) 

Avesnes heer van Nispen, Adriaan van 

Avesnes, Sibylla van 

Avila, Sancho d’ 

Auxy markies van Veere en Vlissingen, Jacques de Hénin-Liétard d’ 

Auxtruyes, Jean d’ 

Ayta van Zwichem, Viglius (Wigle) 

 

Backer, Geert Jansz. 

Backere, Michel De 

Barradot, Richard 

 
1238 ‘Jede Konsequenz führt zum Teufel’ (in Nederland toegeschreven aan Maarten Luther.) 
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Bassecourt, Fabrice de  

Bassecourt, Jan de  

Bentinck, Hendrick 

Bergen, Jan III van Glymes markies van 

Bergen, Jan IV van Glymes, markies van 

Bergen gez. van Glymes, Kathelijne  

Bergh, Willem van den 

Berlaymont, Charles de 

Berlaymont baron d’Hierges, Gilles de 

Blanckx, Adriaan 

Bloys van Treslong, Jan (van) 

Bloys van Treslong, Willem (van) 

Boddaert, Phœnix Isaac 

Boetzelaer, Florent van (den) 

Boetzelaer, Otto van (den)  

Boetzelaer, Wessel van (den) 3x 

Boisot heer van Huysingen, Charles de 

Boisot heer van Ruart, Louis de 

Boisot née Micault, Maria (de) 

Bonga, Jan 

Bonga, Willem  

Borch, Nicolaes van der (z. Castro) 

Boreel, Jan 

Boreel, Pieter 

Boreel (Bourell), Ruffin (Rouffenaert) 

Borelli, Pietro 

Borssele, Adolf van  

Borssele, Aernout van 

Borssele, Frank van  

Borssele, geslacht van 

Borssele van der Hooghe, van der, (zie Hooghe, van der) 

Bourell, z. Boreel 

Bourgondië, Antoon van  

Bourgondië, Karel van 

Bourgondië, Maximiliaan II van 

Brederode, Hendrik van 

Brederode, Helena van 

Brimeu, de 

Brimeu, Jean de 

Bruninck van Wijngaerden 

Buoncompagni, Ugo (zie Gregorius XIII, paus) 

Buma, Hotzo 
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Buma, Willem 

 

Cabeljau, Jacob 

Caligula 

Castagna, Giambattista; (later paus Urbanus VII), 

Castro, Nicolas de 

Cats, van 

Cats, Maria van 

Cats heer van Heiloo enz. enz., Theophilus van 

Cats heer van Capelle en Biezelinge, Willem van 

Châlon prins van Oranje, Philibert van, 

Châlon prins van Oranje, René van, 

Champagny, (z. Champagney) 

Champagney, Frédéric Perrenot de Granvelle de 

Champagney, Jérôme Perrenot (de Granvelle) de 

Chimay (z. Croÿ) 

Citters, Cornelis Kien van 

Claes, Cornelis 

Coëme, Cornille 

Cornelius, Johannes 

Croÿ hertog van Aerschot prins van Chimay enz. enz., Filips III van, 

Croÿ graaf van Rœulx, Jan van 

Cruyninge(n), Maximiliaen van (z. Kruiningen) 

 

Dorp, Arent van 

Dudley graaf van Leicester, Robert 

Dumas sr., Alexandre 

 

Eduard I koning van Engeland 

Egmont-Buren, Anna van 

Egmont prins van Gavere enz. enz., Lamoraal van 

Egmont, Filips van 

Elisabeth koningin van Engeland 

Ende, Joos van den (z. Eynde) 

Erembodegem, Pieter van  

Espinosa, Diego de 

Eynde, van den 

Eynde, Augustus van den 

Eynde, Joost van den 

 

Farnese, Alessandro prins (later hertog) van Parma 

Filips II koning van Spanje, vorst in de Nederlanden enz. enz. 
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Filips de Goede hertog van Bourgondië enz. enz. 

Filips de Schone hertog van Bourgondië enz. enz. 

Filips-Willem van Nassau-Buren 

Floris V van Holland 

Fonck, Johannes 

Fonseca, Maria de 

Fronsberg, Georg von 

Fugger von Kirchberg und Weißenhorn, Carl 

 

Gheendt, Jacques de 

Gheynst, Johanna van (der) 

Glymes gezegd van Bergen, van (z. Bergen) 

Glymes genaamd ‘Jan metten Lippen’ (zie Jan V hertog van Brabant) 

Glymes, Jacques de 

Glymes markies van Bergen, Jan van (z. Bergen) 

Goes, Adriaen van der  

Goes, Aert van der 

Goes, Andries van der 

Goes, Arent van der 

Goes, Jacop van der  

Goignies, Anton van 

Granvelle, Antoine Perrenot kardinaal de 

Granvelle de Champagney (z. Champagney) 

Gregorius XIII, Ugo Buoncompagno, paus 

 

Habsburg, van (z. Filips, Karel, Maria, Matthias, Rudolf)  

Haeck, Pieter 

Haemstede, van 

Haemstede, Adolf (Alois) van 

Haemstede, Arent van 

Haemstede, Maria van  

Haemstede, Witte van 

Haersma, Haring van 

Haersma, Hartman van 

Ham, W.A. van  

Hamerstede, Andries van 

Hannaert (z. Liedekercke) 

Hannibal 

Havennes, van, (z. Avesnes, van) 

Heeze (Hèze), Willem van Horne heer van 

Helmich, Splinter 

Hénin de Bossu, (z. Bossu) 
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Hénin d’Auxy (z. Auxy) 

Hessels, Jacob 

Heusden, Anna van 

Hierges, d’ (z. Berlaymont, Gilles de) 

Hogelande, Jasper Lievensz. van 

Hogelande, Maria van 

Hohenlohe-Neuenstein, Philipp von 

Hooghe, Pieter Jansz. van der 

Hooghe geb. van Wissenkerke, Adriana wed. van der 

Hooghe, Joost Adriaensz. van der 

Hoogstraten, van, z. Lalaing, Antoon van 

Hoorne (Horn), Filips van Montmorency-Nivelle, graaf van 

Hoorne (Horn) heer van Heeze, Willem van, zie Heeze 

Hoorne, Geleyn Jansz de  

Hopperus (Hoppers), Joachim 

Horne, Willem van, zie Heeze 

Huyssen van Kattendijcke, Jan 

 

Jan II (III) van Glymes ‘Metten Lippen’ 

Joosten, Adriaen Jacobsz. 

Jong(h)e, Andries de  

 

Karel de Stoute hertog van Bourgondië graaf van Zeeland enz. enz. 

Karel V keizer, koning van Spanje, vorst in de Nederlanden, aartshertog van Oostenrijk     

Keynooge, Maria                                 

Kleef van Ravenstein, Wijnendaele, Edingen en Dreischor, Filips hertog van 

Kruiningen en Heenvliet, Maximiliaan van 

 

Lalaing jr graaf van Hoogstraten, Antoon van 

Lalaing sr graaf van Hoogstraten, Antoon van 

Lalaing, Christine de, (z. Melun) 

Lalaing, Emmanuel-Philibert van  

Lalaing graaf van Rennenberg, Georges de 

Lalaing, Philippe van 

Landas, Arnoult de 

Landas, Hermès de 

Lannoy sieur de Beauvoir, Philippe de, 

Laporte, André de 

Laporte, Jan de 

Leefdaele, Jan Junius van 

Leefdaele, Rutgeert van 

Leicester, Robert Dudley graaf van 
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Lennep, Jacob van 

Leoninus, Elbertus (Elbert de Leeuw) 

Liedekercke, Karel Hannaert heer van 

Lumey, Willem van der Marck heer van 

 

Maelstede, van 

Margaretha van Oostenrijk douairière van Aragon en van Savoye 

Maria koningin van Hongarije douairière Jagiello 

Marck, Willem van der, z. Lumey 

Marnix van Sint-Aldegonde, Filips van  

Matthias van Oostenrijk en Habsburg (later keizer, koning van Hongarije en Bohemen) 

Medina Sidonia y de Zuñiga-Sotomayor, Alonso Pérez de Guzmán hertog van  

Melun geb. de Lalaing, Christine de  

Meulenaere, Anthonis de 

Merode, Jan van 

Merode, Maria van 

Micault, Eléonore 

Micault d’Indevelde, Jean 

Micault d’Indevelde & Oostersteyn, Nicolas 

Micault, Philibert 

Mock, Laurens 

Mondragón y Otálora de Mercado, Cristóbal de 

Montmorency, Filips van (z. Hoorne) 

Montigny, Floris de Montmorency baron van 

 

Nassau heer van Kortgene (Courtienne), Cornelis van 

Nassau, Jan van 

Nassau (later prins van Oranje), Maurits van 

Nassau (later prins van Oranje), Filips Willem van 

Nassau, Willem van, (z. Willem prins van Oranje) 

Nispen, Adriaen van (z. Avesnes, van) 

Nispen, Adriaen van 

Noircarmes, Filips van Sint-Aldegonde heer van 

 

Obry (Adrianus Ubrius), Adriaen Jeronimusz 

Oostenrijk, Jan van  

Oostenrijk douairière van Savoye, Margaretha van 

Oostenrijk, Matthias (zie Matthias)  

Oostenrijk, Rudolf (zie Rudolf)                                

Oranje graaf van Nassau enz.enz., Willem prins van (zie Willem)  
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Oranje, Philibert van Châlon prins van 

Oranje, René van Châlon prins van 

Osorio de Ulloa, Juan (z. Ulloa) 

 

Pacheco, Isidro 

Pacheco, Pedro Álvarez de 

Parma (z. Farnese) 

Parma douairière de’Medici, Margaretha hertogin van 

Perrenot, Antoine (z. Granvelle) 

Perrenot, Frédéric (z. Champagney) 

Pollweiler, Nicolas 

Porte, André de la 

Porte, Johan de la 

Pot, J. 

Proost, Adriaen (de) 

 

Rennenberg, van, (z. Lalaing, Georges de) 

Requeséns y Zúñiga, Loys de 

Reulx (later hertog van Aerschot-Aremberg) (zie Croÿ)  

Reynersz, Pieter Hugen 

Riemsdijk, Elisabeth van 

Rollé, Hieronymus (Jérôme) de 

Rollema, Tjomme 

Roël(s), Christoffel 

Romero de Ibarrola, Julián 

Rudolf II keizer, aartshertog van Oostenrijk enz. enz.  

Ruyter, Herman de 

Ruychaver, Nicolaes 

 

Sandelijn, Catharina 

Sandelijn, Johan Jacob 

Sandelijn van Herenthout, Jeronimus 

Schenck van Nijdeggen, Maarten 

Schore, Lodewijk van 

Serooskerke wed. van der Hooghe geb. van Wissekerke, Adriana van 

Serooskerke geb. Sandelijn, Catharina 

Serooskerke, Catharina sra. 

Serooskerke, Clara van 

Serooskerke, Geertruida van 

Serooskerke, Hendrik (van Tuyll) van 

Serooskerke, Hieronimus z. Jeronimus 

Serooskerke, Jacob I van 
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Serooskerke , Jacob II van, 

Serooskerke, Jacob III van 

Serooskerke, Jan van 

Serooskerke, Jeronimus I. van 

Serooskerke, Jeronimus II van 

Serooskerke, (Jeronimus) Hieronymus III van 

Serooskerke, Hendrik (van Tuyl(l)) van 

Serooskerke, Levina van 

Serooskerke, Louise van, (z. Wassenhoven) 

Serooskerke, Maria van 

Serooskerke, Philibert I van 

Serooskerke, Philibert II van 

Serooskerke, Philibert III van 

Serooskerke, Reinout van 

Scheltema, Menenius (Menno) 

Scheltema, Scipio (Sippe) 

Schore, Lodewijk van 

Schouten, Willem 

Sint-Aldegonde, Filips van, (z.. Noircarmes) 

Sint-Aldegonde, Filips van Marnix van (z. Marnix) 

Stouthamer, Clasien M. Rooze- 

Spiegel, Laurens Pieter van de 

Strijen, Jan van 

 

Terranova, Carlo d’Aragona-Tagliavia hertog van 

Treslong, van, (z. Bloys) 

Tassis, Jean-Baptiste de 

Tassis, Léonard de 

Tassis, Roger de 

Thurn u.Taxis, de La Tour et Taxis, z. Tassis 

Tuyl van Bolkestein, geslacht van 

Tuyll van Serooskerke(n), geslacht van 

Tuyl(l) van Serooskerke, Hendrik 

 

Ubrius, Adrianus, (z. Obry) 

Ulloa, Juan Osorio de 

Urbanus VII (z. Castagna) 

 

Valdéz, Francisco de 

Valckenstein, Arent van 

Valckenstein, Nicolaes van 

Vierlingh, Andries 
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Viglius van Aytta van Zwichem (z. Ayta) 

Vlaanderen, Lodewijk van 

 

Wassenaer, Jan II van 

Wassenaer, Margaretha van der Marck geb. van 

Wassenhoven geh. van Serooskerke, Louise van  

Water, Jona Willem te 

Water, Willem te 

Welland, Pieter heer van 

Welle gezegd van Cats, Liduine 

Werve, Catharina van de 

Werve, Adolf van de 

Werve, Jan van de 

Werve, Joost van de 

Werve jr., Simon van de 

Werve sr., Simon van de 

Willem prins van Oranje graaf van Nassau-Katzenellnbogen baron van Breda enz.enz. 

Wijngaerden, Bruninck van 

Wijngaerden, Oem van 

Wijngaerden, Hendricka Oem van 

Wijngaerden, Jacoba Oem van 

Wijnrich, Jacques 

Zuylen van Nyevelt, Willem van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


