
Presentatie voor de ambachtsheren 11 september 2021. 

 

Om de opkomst van de aandeelhouders te stimuleren heeft de raad van bestuur bedacht om een 

programma aan te bieden ter lering ende vermaak. Als archivaris van de ambachtsheerlijkheid is het 

dan vanzelfsprekend dat ik u graag meeneem in uw eigen historie. Niet zomaar naar een periode in 

het recentere verleden, maar graag wil ik u een inkijkje geven in een zeer bewogen periode. Niet 

alleen voor ons land een bewogen tijd, maar zeker ook voor de ambachtsheerlijkheid die gedurende 

lange tijd te maken kreeg met oorlogvoerend krijgsvolk en dat in een periode dat de heerlijkheid juist 

tot echte bloei begon te komen. 

Jan IV 

Inmiddels 7 jaar geleden is het archief verplaatst naar de archiefbewaarplaats van de gemeente 

Tholen. Sinds die tijd is er door vrijwilligers hard gewerkt aan het digitaliseren van het oude archief 

en dat is inmiddels afgerond. Nu is de tijd aangebroken om de scans ook beschikbaar te gaan stellen 

aan de wereld zodat eenieder vanuit zijn, of haar, luie stoel zich op de hoogte kan stellen van de 

ontwikkelingen binnen het ambacht gedurende de afgelopen eeuwen.  

Door de digitale mogelijkheden is het zelfs mogelijk om het archief nog completer te krijgen. In de 

loop der eeuwen zijn enkele zeer belangrijke stukken uit het archief afgedwaald en terecht gekomen 

in bijvoorbeeld het archief van het huis Zuilen te Utrecht. De familie van Tuijl van Serooskerke heeft 

het huisarchief reeds enige tijd geleden overgedragen aan het rijksarchief in Utrecht. In dit archief 

bleek o.a. het oude keurboek van Vossemeer te zijn opgenomen met daarin alle rechten en plichten 

van de heerschappen en inwoners van Vossemeer. Rond 1570 is op verzoek van Alva de keur 

vernieuwd en weer opgeschreven. 

 Eerste bladzijde van de oude keur. 

Naast dit register is er nog een ander belangrijk document tevoorschijn gekomen, namelijk de 

resoluties (of notulen) van de ambachtsheren over de periode 1546 tot en met 1568. Deze notulen 

waren in het eigen archief niet meer voor handen en zijn dus ook niet gebruikt bij de samenstelling 

door Albert Delahaye van het boek Vossemeer, land van 1000 heren. Daar waar Delahaye in de 

lijsten van ambachtsheren nog wat vraagtekens heeft gezet zijn vele daarvan middels deze resoluties 

nu nader te duiden. 

Mijn persoonlijke belangstelling ging ook uit naar de aanwezigheid van markies Jan IV van Bergen op 

de jaarlijkse vergaderingen. Afgelopen jaar is een boek verschenen over hem en mocht ik een rol 

vervullen bij de tekstredactie. Deze markies heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar de 

opstand in de Nederlanden. Hij was een van de rijkste edelen (en vliesridder) van het land. Alleen 

Willem van Oranje en Lamoraal van Egmond waren gefortuneerder. Met die rijkdom hadden de 

heren van Bergen in de eeuwen daarvoor al een machtspositie van belang weten te verwerven en 



ook Jan de IV bekleedde een belangrijke functie en was eveneens opgenomen in de hofhouding van 

Philips II. 

 Jan IV 

Zijn grootvader Jan III liet zich rond 1500 al vaak vertegenwoordigen door een raadsheer in de 

vergaderingen. Slechts een enkele keer kwam hij persoonlijk opdagen. Ook de vader van Jan de IV, 

Antoon, wist de weg naar Vossemeer niet goed te vinden. Antoon van Bergen is zelfs niet één keer in 

eigen persoon aanwezig geweest. Na het vroege overlijden van de laatste was het eerst diens 

weduwe die de honneurs waarnam. In 1550 pakt Jan IV zijn rol als ambachtsheer op, maar ook hij 

laat zich in de eerste jaren vertegenwoordigen door een rentmeester of raadsheer. Blijkbaar had hij 

wel wat anders aan zijn hoofd. In de jaren daarna spelen er echter af en toe bepaalde kwesties die 

Jan wel belangrijk genoeg achtte om naar de vergadering te komen. 

Halverwege de jaren 50 van die eeuw belandt de ambachtsheerlijkheid in een juridische strijd met de 

Grote Raad in Mechelen die wil voorkomen dat het ambacht de Eendracht af zou sluiten door een 

dam te leggen naar de Vossemeerse polders aan de – nu – Brabantse zijde. Enkele jaren daarna start 

de heerlijkheid met het opnieuw inpolderen van de Hicke en in de zestiger jaren smeedt men 

plannen om op de Brabantse zijde nog een heel groot schor, dat van de Prins van Oranje is gekocht, 

in te gaan polderen. De vraag is of deze werkzaamheden gefinancieerd moeten worden uit middelen 

van het ambacht of uit eigen middelen van de heren. Blijkbaar vond de markies het belangrijk genoeg 

om daarvoor in 1565 naar Vossemeer te komen en wellicht om het gebied met eigen ogen te 

aanschouwen. Ook het jaar daarop kwam hij in hoogsteigen persoon. De vergadering duurde dat jaar 

drie dagen en wel van 17 t/m 19 juni. De markies liet zich vertegenwoordigen, maar vereerde de 

vergadering op 18 juni met zijn bezoek. Het zou meteen ook zijn laatste bezoek zijn. 



 

De in te polderen gorzen (Hicke onder en Nieuw-Vossemeer boven), 1555 door Petrus Rezen, Zeeuw 

Archief, collectie 292 kaarten Zeeland, inv.nr.1160  

Samen met Willem van Oranje was Jan de IV voorstander van een gematigder optreden tegen de 

aanhangers van het nieuwe (protestantse) geloof. Philips was van menig dat die met harde hand 

bestreden diende te worden (de inquisitie). Om Philips ervan te overtuigen dat gematigder optreden 

minder kwaad bloed zou zetten vertrok Jan IV met zijn gevolg op 1 juli naar Spanje. Kort na zijn 

aankomst in Spanje op 17 augustus werd Philips op de hoogte gesteld van het uitbreken van de 

beeldenstorm (op 10 augustus). De aanvankelijke gemoedelijke sfeer in Spanje sloeg om. Philips 

werd er ziek van en besloot tot een reactie met harde hand geheel in tegenstelling tot de opzet van 

de reis van Jan IV.  Hij slaagde niet in zijn missie en werd gegijzeld in het paleis van Philips. Hij kreeg 

geen toestemming om terug te keren naar de Nederlanden. Daar in het verre Spanje liet zijn 

gezondheid hem echter steeds verder in de steek. Voor zijn vertrek naar Spanje had hij bij een 

kaatsongeluk al een gekwetst been opgelopen, waar hij last van bleef houden.  Uiteindelijk kreeg Jan 

op 17 mei 1567 toestemming om huiswaarts te keren, maar dat mocht niet meer baten. Op 21 mei 

daaraanvolgend blies hij daar zijn laatste adem uit. De onrust in de Nederlanden zou niet meer 

wederkeren. De graaf Lamoraal van Egmond was nog aanwezig bij de begrafenis van Jan op 1 

september en werd een week later, samen met de graaf van Horne gearresteerd en uiteindelijk op 5 

juni 1568 op de Grote Markt in Brussel onthoofd. Dit wordt algemeen beschouwd als het begin van 

de opstand en de 80 jarige oorlog. De eigendommen van Jan IV werden geconfisceerd (dus ook zijn 

aandelen in het ambacht) en pas ca 20 jaar later kreeg de nieuwe markies zijn ambachtsaandeel 

terug. 

 

Onrust 

Zo was het begin van de opstand al meteen voelbaar binnen het ambacht. Ook het ambachtsgebied 

zou niet lang buiten de gevolgen van de opstand kunnen blijven. In de domeinrekeningen van het 

ambacht komen verschillende meldingen voor die duiden op de gevaarlijke tijden. 



Een eerste vermelding hiervan is eind 1571 of begin 1572: de bode van de heerlijkheid is blijkbaar 

overvallen in Sint-Annaland en van zijn bodebus beroofd. De rentmeester kan hem terugkopen van 

Waalse soldaten. In de rekening van 1572 wordt al melding gemaakt van de benaming Geuzen. 

Op 26 augustus 1572 reist de rentmeester op verzoek van de heren naar het hoofdkwartier van Alva 

in Brussel.  Hij vraagt om soldaten bij Vossemeer te plaatsen of wat ze anders moeten doen tegen de 

dagelijkse invallen van de vijand, waardoor er geen inwoner is die nog op zijn bed kan slapen. Een 

antwoord hierop staat er niet bij, maar het blijkt dat er niet veel later inderdaad soldaten gelegerd 

zijn. Zij bewaken poorten en ook laat een overleden soldaat zijn bezittingen na aan de armen van 

Vossemeer. Niet alleen het gevaar voor lijf en leden hakt erin bij de bevolking. Ook worden spullen 

van het ambacht onklaar gemaakt. De stoof is al snel buiten gebruik, net als de beide veren.  

Door de onrustige tijd werd in 1572 voor het eerst de vergadering uitgesteld naar het jaar daarop. In 

1573 ging de vergadering wel door maar werd de locatie verplaatst naar herberg de Sonne in Bergen 

op Zoom. Ook daarna zou de vergadering aldaar plaatsvinden. 

Af en toe boekten de verdedigers van Vossemeer een succesje. Een van de geuzer kapiteins, een 

zekere Nicolas, werd gevangen genomen. Ondanks dat hij werd gefolterd en gepijnigd bleef hij 

volhardend. De heren gingen in Bergen op Zoom en Antwerpen te rade wat ze met de man moesten. 

De Spaanse landvoogd zag in dat Tholen een belangrijke geografische plaats innam op de grens van 

Zeeland en Brabant en besloot tot het oprichten van twee forten. Het ene aan de zuidkant van het 

eiland bij de veerdam naar Reimerswaal genaamd Venusdam en het andere aan de noordkant in de 

Hickepolder in Vossemeer. De bevolking diende de soldaten op de forten te voorzien van proviand en 

toortsen en turf. Deze forten boden wel enige bescherming, maar toch vielen de bendes nog steeds 

geregeld Vossemeer binnen. Op 13 augustus 1575 bijvoorbeeld wordt de stoof in brand gestoken en 

de sluis van de Hickepolder en die bij het nieuwe dorp doorgestoken. Waarschijnlijk zijn in die tijd 

ook enige inwoners gegijzeld. Men probeert hen namelijk vrij te krijgen, daarvoor worden diverse 

reizen ondernomen.  

Dit alles gebeurt kort voordat een groot Spaans leger opstoomt en via Tholen naar Zierikzee optrekt. 

Na een beleg van 9 maanden valt deze stad eind juli 1576. Lang hebben de Spanjaarden er echter 

niet van geprofiteerd, want door de slechte betaling van het soldij gaan de soldaten muiten. Ze 

plunderen de omgeving en niet veel later trekken ze weg richting Brabant. Daarmee krijgen de 

geuzen echter vrij spel. In de ochtend van 7 oktober van dat jaar vallen ze Vossemeer weer binnen, 

plunderen het en steken het in brand. Daarmee gaan bijna alle huizen verloren, zo ook het 

herenhuis. Het zou enkele jaren duren voor alles weer opgebouwd werd. In korte tijd wisten de 

opstandelingen geheel Zeeland voor zich te winnen. In april 1577 sloot Tholen zich als laatste stad 

van Zeeland aan bij de opstandelingen. Een Schots regiment valt in januari 1578 Tholen ‘binnen’ om 

het te bezetten of te verdedigen tegen de Spanjaarden. De jaarlijkse vergaderingen worden 

vervolgens vaak in Zierikzee gehouden totdat in 1590 weer een eigen ambachtsherenhuis wordt 

gebouwd. 

Grens 

Daarmee treedt er een nieuwe fase in het bestaan van Vossemeer in. De Eendracht vormt een goede 

natuurlijke grens tussen het Oranjegezinde Zeeland en Brabant waar op dat moment de Spanjaarden 

nog de baas zijn. De staten van Zeeland besluiten om een verdedigingslinie aan te leggen om 

daarmee Zeeland en ook Holland te beschermen tegen het Spaanse leger. Naast de bestaande twee 

forten worden allerlei bolwerken en schansen langs de oever van de Eendracht opgeworpen welke 

door soldaten worden bemand. De lokale bevolking dient de soldaten te voorzien van 



levensbehoeften. Daarvoor wordt een organisatie opgericht de zogenaamde Gemeene Magistraat. 

Om aan geld te komen wordt een belasting op bier geheven.  

In 1583 trekt het Spaanse leger weer op in Brabant en neemt de ene na de andere plaats in. Het 

kasteel van Wouw wordt lange tijd belegerd en ook Steenbergen wordt ingenomen. De Spaanse 

dreiging is dus heel dichtbij. Ter bescherming van Zeeland worden aan de Brabantse kant polders 

doorgestoken. Daarmee is de waterlinie van de Eendracht een feit en daarmee is waarschijnlijk de 

oudste waterlinie van Nederland geboren. 

De strijd in de Nederlanden had ook tot gevolg dat de heren eveneens in twee partijen verdeeld 

raakten. Sommigen bleven het oude katholieke geloof aanhangen en andere gingen ook over naar 

het nieuwe geloof. In 1586 stapten verschillende heren over naar de ‘vijand’. De meesten zochten 

hun heil in Antwerpen en werden daarmee ook buiten het ambacht gezet tot de wapenstilstand van 

1609. Daarmee werd een moeilijke periode tijdelijk afgesloten. 

Nu worden er plannen ontwikkeld om de linie van de Eendracht weer onder de aandacht te brengen 

en een fietsroute langs deze oudste waterlinie te realiseren. Dat wordt gedaan in samenwerking met 

de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom, waterschappen en lokale bewonersorganisaties. 

 

 

   


