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Brief van Petrus Cornelisz Koninck, pastoor 
Ton Vermeulen

Vooraf
In 2004 schreef Ton Vermeulen van het historisch bureau Het Fluitschip een essay in de 
vorm van een brief die een Zoetermeerse pastoor in 1574 schreef aan de bisschop van 
Utrecht. In 2018 paste Ton de brief aan voor publicatie ter gelegenheid van het Histo-
risch Festival. De inhoud van de brief is gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen rond 
Zoetermeer tijdens de 80-jarige oorlog, maar de brief zelf is verzonnen.

Zoetermeer, 3 oktober 1574.
Hoogwaardige Excellentie,

Zojuist kwam een gelost bevoorradingsschip vanuit Leiden langsvaren. De schipper 
vertelde aan mijn parochianen dat het Spaanse beleg rondom Leiden gebroken is 
en dat de geuzen onder leiding van admiraal Boisot de stad zijn binnengevaren. 
Voor de inwoners daar is dat een enorme opluchting na maanden van gevechten en 
honger lijden. Tijdens een viering in de Pieterskerk zou men dan ook naar zeggen 
het danklied Psalm 9 hebben aangeheven.  
In deze brief, mijn hoogwaardige excellentie bisschop van Utrecht, zult u mijn ver-
warring bemerken. Enerzijds ben ik zeer verheugd dat die alom gehate Spaanse 
troepen zijn verjaagd en dat die arme Leidenaren zijn ontzet. Anderzijds hebben de 
Geuzen samen met lokale calvinisten mijn prachtige kerk op de hoek van de Dorps-
straat en Delftsewallen ontheiligd en geplunderd. Beelden, zoals die van onze pa-
troonheilige Nicolaas, werden kapot geslagen, liturgische kleding verscheurd. Mijn 
woning werd vernield en ik moest samen met de kapelaan vluchten en onderduiken 
bij parochianen aan de Voorweg.

Tweelingdorp
Ik had het mij anders voorgesteld toen ik hier 
in 1569 pastoor van het tweelingdorp Zoeter-
meer en Zegwaart werd met de parochiekerk 
precies op de grens. De dorpen zijn heel gun-
stig gelegen tussen steden als Gouda, Delft 
en Leiden. Voor boeren en handelaren is dat 
handig om melk, boter, kaas, granen, groenten 
en vee snel naar de diverse markten te kunnen 
transporteren. Bovendien komen belangrijke 
wegen door het dorp heen zodat de midden-
stand daar inkomsten van heeft, en niet alleen 

Willem van Oranje geschilderd door A.D. Key 
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de herbergen. Velen vinden ook hun brood in de turfwinning. Wel waren toen net de 
troebelen begonnen in Vlaanderen met de zogeheten Beeldenstorm maar dat was 
ver weg. En onder mijn parochianen waren er slechts enkelen, die liever hun oren 
lieten hangen naar Luther en vooral Calvijn dan bij mij te biecht wilden gaan. Maar 
het noodlot sloeg al gauw toe over mijn parochie. 
 
Door de turfwinning verdwijnt veel land en ontstaan grote plassen. Dat is eigen-
lijk zo in het hele gebied tussen Amsterdam en Rotterdam. Enerzijds geeft de turf 
inkomsten, anderzijds brengt water hooguit wat visvangst op. De hoogheemraad-
schappen Delfland, Schieland en Rijnland hebben de grootste moeite om het res-
terende land droog te houden. Het grootste deel van Zoetermeer-Zegwaart watert 
echter af via de Oude Rijn en verder naar het noorden op het IJ en dan moet een 
noordenwind het water in de Zuiderzee niet opstuwen. 
Met name in de winter geeft dat problemen en staat het land sinds mensenheugenis 
onder water, zodat het vee in de lente niet de wei in kan en het gras niet wil groeien. 
In 1570, een jaar na mijn installatie, trof op 1 november een verschrikkelijke storm 
onze kusten, toepasselijk Allerheiligenvloed genoemd. Dijken braken door en de 
zee stroomde het land binnen. Ook Zegwaart liep onder. 

Zware tijden 
Het is begrijpelijk dat mensen ontevreden worden. Eigenlijk is dat al een proces van 
jaren en het heeft vele facetten. Enerzijds is daar het probleem van de kerk. Onze 
katholieke kerk heeft eeuwenlang allerlei wantoestanden getolereerd, van priesters 
die slecht opgeleid waren, verwaarlozing van de zielzorg tot de wijdverbreide heb-
zucht van clerus en kloosters. Gelukkig heeft het Concilie van Trente daar in 1563 
paal en perk aan gesteld maar het zal nog even duren voordat we daar de vruchten 
van gaan plukken. Bovendien is koning Filips II ervan overtuigd dat zijn omvangrijke 
koninkrijk alleen bij elkaar gehouden kan worden 
als er één godsdienst is, zonder enige afwijking. 
In deze landen doet echter steeds meer de vrij-
heid van geweten opgeld waarbij binnen een kerk 
meerdere geluiden mogelijk moeten zijn. 

Daarnaast gaat het met de economie niet goed. 
Filips II heeft duidelijk gekozen voor het zuide-
lijk deel van zijn rijk aan de Middellandse Zee, de 
noordelijke gewesten komen op de tweede plaats. 
Vanaf zijn vertrek uit Brussel in 1559 verblijft hij in 
Madrid. Enorme sommen geld verdwijnen in zijn 
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permanente oorlog tegen de Turken. Het leger van tienduizenden manschappen 
dat naar het noorden was gestuurd, kon hij onmogelijk betalen. Muiterij was het 
gevolg en benden soldaten maken telkens steden en platteland onveilig. De adel 
kreeg steeds meer te maken met ambtenaren die haar taken overnamen en de 
edelen zagen hun positie en daaruit voortvloeiende inkomsten in gevaar komen. 
De burgerij had het economisch moeilijk in de jaren 1560. Strenge winters en oor-
logen deden de graanprijzen sterk stijgen en de werkloosheid toenemen. En vanuit 
Brussel werden nieuwe belastingen opgelegd zoals de gehate Tiende Penning. De 
onrust die ontstond werd door Filips’ troepen onder leiding van de hertog van Alva 
en diens zoon Don Frederik hard onderdrukt. Prins Willem van Oranje zag zich ge-
noodzaakt, in zijn ogen in naam van de koning, daar tegen op te treden. Veel steun 
van de bevolking kreeg hij echter niet, buiten enkele groepen van kaapvaarders die 
geuzen werden genoemd. Maar hun optreden was net zo gewelddadig als dat van 
de Spaanse troepen. Met de toevallige inname van Brielle in 1572 vermoordden de 
geuzen onder leiding van de wrede Lumey veel van mijn collegae uit die buurt. Op 
het land werden Oranje’s troepen verslagen en de Spaanse troepen hielden beest-
achtig huis in Mechelen, Zutphen en Naarden. Holland en Zeeland stonden er alleen 
voor in hun opstand. 

Soldaten plunderen een dorp, J.M. de Jonge 1633 
(Collectie Rijksmuseum RP-T-1901-A-4495)
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Leiden belegerd
Het jaar daarop werd de situatie niet beter. Haarlem werd belegerd en moest ten 
slotte capituleren. Muitende troepen konden daar een maand lang hun gang gaan. 
Ook in Zoetermeer hadden we veel last van de doorgang en de inkwartiering van 
geuzentroepen die hier en elders in de regio verzameld werden om Haarlem te 
helpen. Op zee bleven de geuzen de baas maar de Spaanse troepen belegerden 
na de inname van Haarlem vanaf oktober 1573 de strategisch zo belangrijke stad 
Leiden. De geuzen verdwenen hier, hun plaats werd ingenomen door Spaanse 
troepen. Oranje lokte ze nog wel weg door met een leger binnen te vallen, maar na 
diens enorme nederlaag bij Mook in april 1574 werden de stellingen rondom Leiden 
weer snel betrokken onder leiding van Francisco de Valdés. 

In de tussenliggende tijd had Leiden zich moeten bevoorraden, maar de lokale 
overheid had dat verzuimd. Bovendien werd de rantsoenering van het beschikbare 
voedsel laat georganiseerd. En dat terwijl De Valdés bij Haarlem ten koste van 5000 
manschappen, veelal huurlingen maar ook honderden getrainde Spaanse soldaten, 
had geleerd dat vechten niet de beste optie was. Uithongeren was gemakkelijker. 
Hij legde daartoe drie verdedigingslinies aan. De eerste liep van Leiderdorp tot de 

Filips II en Willem van Oranje, B. Jenichen 1568 (Collectie Rijksmuseum RP-P-OB-79.240)
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Detail van een prent van het beleg en ontzet Leiden door Romeyn de Hooghe, ca. 1690 (Col-
lectie Rijksmuseum RP-P-OB-79.252)

Hellebaardiers, musketiers en lansdragers, waarschijnlijk door H.S. Beham voor 1550 
(Collectie RijksmuseumRP-T-00-690)
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Lammenschans onder Leiden, de tweede van Voorschoten tot Zoeterwoude en de 
derde linie van Den Haag, via Leidschendam, Wilsveen, Zoetermeer/Zegwaart en 
Benthuizen tot Alphen toe. De Leidse bevolking leed steeds meer onder de voedsel-
schaarste. Een pestepidemie zou volgens de verhalen samen met honger aan 5.000 
mensen het leven hebben gekost, op een totaal inwonertal van 12.500. De Valdés 
deed allerlei beloften om de stad tot overgave te doen besluiten, maar met name 
bestuurders als burgemeester Van der Werf hadden het Haarlemse lot nog vers in 
het geheugen en gingen er niet op in. 

Slag bij Zoetermeer 
Ondertussen probeerde de ziekelijke Willem van Oranje vanuit Rotterdam de stad te 
hulp te komen. De slag bij Mook had duidelijk gemaakt dat een oorlog te land niet te 
winnen was. Alleen op het water waren de geuzen de Spanjaarden te sterk. Na veel 
delibereren besloten de verzamelde Hollandse Statenleden op 30 juli om het land 
tot Leiden onder water te zetten. Begin augustus werden de dijken bij Delfshaven 
en Capelle aan den IJssel doorgestoken. Drie weken later konden we vanaf de kerk-
toren al zien hoe het water tegen de oude waterkering, de Landscheiding, ten zuiden 
van Zoetermeer omhoog kroop. Ten noorden van die Landscheiding ligt Rijnland en 
dat gebied is iets hoger dan Delfland en Schieland. Tijdens een krijgsraad hier in het 
dorp verzekerden raadslieden de ongerust wordende De Valdés dat het verstevigen 
van de binnendijken voldoende moest zijn om het water tegen te houden. 
Ondertussen waren bij Rotterdam ongeveer 270 platbodems samengebracht onder 
leiding van admiraal Louis de Boisot en ondercommandanten als De La Garde. Op 
10 september vertrok de vloot van pramen en galeien over de Rotte en het onder-
gelopen land richting de Landscheiding. Daar werden gaten gegraven om het water 
door te laten, terwijl slag werd geleverd tegen in aller haast aangerukte Spaanse 
troepen. Het water kwam nu tot de hooggelegen Voorweg. Een aanval met geschut 
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op de door De Valdés persoonlijk zwaar verdedigde weg had weinig succes omdat 
de schuiten met kanonnen door het ondiepe water niet dicht genoeg konden na-
deren. Wel zagen we na afloop vele schuiten met gewonde Spaanse soldaten afge-
voerd worden en het geluid van al die kanonnen was oorverdovend geweest en had 
de muren van mijn kerk doen trillen op die 17de september. De Leidenaren die al 
weken geen brood hadden gezien en nu hun laatste melkvee en paarden moesten 
opeten, konden daar weer enige moed uit putten. 

Naarstig overleg volgde onder de geuzenaanvoerders. Hoe nu verder te gaan? 
Van enkele Zoetermeerders en Benthuizenaren, waaronder Jeroen Cornelisz en 
scheepstimmerman Wolfert Adriaensz, kwam het advies om een andere route te 
kiezen. Boisot, De La Garde en enkele edelen waaronder Van der Aa trokken met 
een verkenningseenheid terug over de Landscheiding, bogen af naar het oosten en 
voeren naar het Zegwaarts Verlaat, een kleine sluis in de Landscheiding. Na vernie-
ling stroomde het water Rijnland binnen en kon de eenheid opvaren naar de Zeg-
waartseweg. Snel werd deze hooggelegen kade doorgegraven, terwijl de rest van 
de vloot bij de Voorweg werd opgehaald. Op de 20ste laat in de avond werden de 
Leidsewallen bereikt. 

Het baggeren van turf, C.J. Visscher ca 1600 (Collectie Rijksmuseum RP-P-OB-77.525)
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Onverwacht had De Valdés op dat moment de buitenste verdedigingslinie ont-
ruimd, bezorgd als hij was voor het wassende water dat mede door storm en regen 
steeds hoger was komen te staan. Een verrassing voor de geuzen. De achterhoede 
werd gezekerd via de bezetting van Zoetermeer door soldaten onder kapitein Cret 
en de vloot voer verder naar de Noord Aa. Van daar kon gemakkelijk het brede Zoe-
termeerse Meer worden bereikt waar de bevoorradingsschepen de ruimte hadden 
om veilig in de achterhoede te blijven, of om terug naar Zoetermeer te trekken. 
De rest van de vloot had het minder gemakkelijk. Het land in de Weipoort richting 
Leiden lag nauwelijks of niet onder water. Het duurde tot 1 oktober tot storm en 
springtij het water voldoende deden stijgen om verder te varen. 
Toen doemde nog een groot obstakel op vlak voor Leiden, de Lammenschans. De 
nacht voor de aanval echter verdwenen de Spaanse troepen en kon de vloot onge-
hinderd doorvaren tot de Leidse poorten. Vandaag hebben de Leidenaren weer te 
eten. Ik hoop niet dat deze strijd nog 80 jaar zal voortduren, maar de Spaanse koning 
zal deze provincies niet zomaar opgeven. Zeker is dat het jaren zal duren voordat 
hier de dijken en watermolens zijn hersteld, het brakke water is weggemalen en het 
land weer gebruikt kan worden. Nu moeten we ons echter klaar maken voor de reis, 
aangezien we ons leven hier niet meer zeker zijn. Moge God ons begeleiden. 

Tekening van een trompetspeler door J de Gheyn (1565-1629) 
(Collectie Rijksmuseum RP-T-1884-A-329)


