
 
DE OPSTAND IN EEN NOTENDOP  

 
In 1568 begint in de Nederlanden de opstand tegen 
Spanje. Deze 80-jarige oorlog neemt een belangrijke plaats 
in onze vaderlandse geschiedenis in. Onder leiding van 
Willem van Oranje, komen de Nederlanden in opstand tegen 
het Spaanse Rijk onder koning Filips II. Deze oorlog leidt 
uiteindelijk tot het ontstaan van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden.  
 
Tot aan het midden van de 16e eeuw hebben lokale edelen 
redelijk wat zeggenschap in de gewesten. Filips II wil het 
gezag steeds meer centraliseren. Daarnaast is de vrome 
vorst vastbesloten het opkomende protestantisme de kop in 
te drukken. Hij moet niets hebben van de vrijzinnige 
bewoners in de Nederlanden die menen dat er ruimte moet 
zijn voor het nieuwe geloof. Filips II voert zijn ingestelde 
geloofsvervolging verder op. 
 
In 1566 besluiten de lage edelen in de Nederlanden zich te 
verenigen om gezamenlijk te protesteren tegen de  
vervolging van protestanten. Op 5 april 1566 bieden zo’n 
tweehonderd edelen in Brussel een smeekschrift aan de 
landvoogdes Margaretha van Parma aan, maar zij komt hen 
maar weinig tegemoet.  
 
De protestanten houden buiten de stadsmuren kerkdiensten 
in de openlucht, de zogenaamde hagenpreken. Op 10 
augustus 1566 slaat de vlam in de pan. In Steenvoorde 
raken tijdens een hagenpreek de gemoederen zó verhit, dat 
toehoorders na afloop van de preek een klooster 
binnendringen en daar religieuze beelden aan 
gruzelementen slaan. Als een olievlek raast de 
Beeldenstorm door de Nederlanden. Filips II is woedend en 
stuurt Hertog van Alva naar de Nederlanden, die de opstand 
moet onderdrukken. Bij zijn aankomst in 1567 begint hij 
meteen met de vervolging en onderdrukking van de 
protestantse ketters en stelt een Bijzonder Gerechtshof in, 
de Raad van Beroerten: door het volk de Bloedraad 
genoemd. Duizenden protestanten zijn door de Raad van 
Beroerten veroordeeld, gemarteld en gedood. Om de 
bevolking angst aan te jagen laat Alva ook enkele hoge 
edelen en vrienden van Willem van Oranje onthoofden.  
 
Willem van Oranje, die gewetensvrijheid van de bevolking 
voorstaat, raakt steeds meer in conflict met Filips II en diens 
harde politiek. Hij komt aan de leiding te staan van een  
verzameling van steden, edelen en boze burgers. Steeds 
meer mensen zijn Willem van Oranje openlijk gaan steunen. 
De haat tegen de Spanjaarden neemt vooral toe door de 
massale slachtpartijen bij de verovering van steden.  
 
Niemand heeft vooraf kunnen bedenken, dat de strijd pas in 
1648, tachtig jaar later, officieel beëindigd zou worden. 

 

 

IN HET SPOOR VAN WILLEM VAN ORANJE 

 
De historische auto-, fiets- of wandeltocht doet mogelijk 
plaatsen aan, die in 1568 van belang zijn geweest. 

 
Stein: Leden van de familie Bronckhorst-Batenburg zijn 
overtuigd aanhangers van “de nieuwe leer”, maar staan 
ook voor gewetensvrijheid; ze beschermen bedreigde 
predikanten en steunen Willem van Oranje in de Opstand. 
Helaas worden de vier broers slachtoffer van de strijd. 
 
Urmond: Vrijheid Urmond maakt deel uit van het Hertog-
dom Gulik. In 1567 vaardigt de hertog een edikt uit, 
waarin hij geen ruimte biedt voor het protestantisme. 
Urmond is omringd door de hervormingsgezinde plaatsen 
en families, waardoor de protestanten enige rust vinden. 
In 1568 vormen enkele Hervormde gemeenten een 
kerkverband. In 1591 krijgen ze meer vrijheid van geloof.  
 
Obbicht: Karel van Bronckhorst-Batenburg wijst Willem 
van Oranje op de mogelijkheid om bij Obbicht op drie 
plaatsen over de Maas te trekken. Binnen enkele uren is 
een leger van ruim 25.000 man de Maas overgetrokken. 
 
Stokkem: Als Willem van Oranje de overzijde van de 
Maas bereikt, is hij niet welkom in het kasteel van 
Stokkem. De kasteelheer en vertegenwoordiger van de 
Luikse prins-bisschop heeft de bevolking vermaand zich 
af te keren van de nieuwe leer. Stokkem heeft zwaar te 
lijden gehad door de troepen van Willem van Oranje en 
later door die van Alva. In 1605 brandt de stad volledig af. 
 
Leut: In de Rijksheerlijkheid Leut van de protestantse 
Heer Willem van Vlodrop, neef van de vrouw van Karel 
van Bronckhorst-Batenburg, was Willem van Oranje met 
zijn legers na zijn oversteek wel welkom. Willem van 
Oranje maakt hier een tactische fout: hij laat zijn 
manschappen twee dagen uitrusten. 
 
Rekem: Willem van Oranje kan rekenen op steun van de 
Heer van Rekem. Dit zijn Willem van Vlodrop en diens 
zwager Jan Quadt van Wickraedt, ooms van de vrouw van 
Karel van Bronckhorst-Batenburg. Tot 1590 maken 
protestanten en katholieken samen gebruik van de kerk. 
In 1590 wordt de baronie bezet door de Spanjaarden. 
 
Lanaken: In 1568 is de protestantse Jan IX van Merode 
vrijheer van Pietersheim Zijn oudste dochter Anna trouwt 
met Justinus van Nassau-Dillenburg, de bastaardzoon 
van Willem van Oranje. Jan IX vangt de weduwe en de 
kinderen van de onthoofde graaf van Egmond op. 
 
Maastricht: Willem van Oranje wil Alva aanvallen in 
Maastricht, maar Alva heeft zijn troepen weer in stelling 
weten te brengen. De troepen staan tegenover elkaar op 
de Dousberg, maar de prins durft niet aan te vallen.  

 

 
 

 
2018: HISTORISCH JAAR 1568 STEIN - OBBICHT  
 
In 2018 is het 450 jaar geleden dat twee belangrijke 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in Stein en in 
Obbicht.  
 
Op 1 juni 1568 worden de Steinse edelen Diederik en 
Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg in opdracht van de 
Hertog van Alva in Brussel onthoofd, samen met zestien 
andere edelen. Vier dagen later worden eveneens in 
Brussel de graven van Egmond en van Horne onthoofd, 
een geschiedenisfeit, dat bij de meeste mensen wel 
bekend is.  
 
Een tweede historische gebeurtenis vindt plaats in de 
nacht van 5 op 6 oktober 1568. Dan trekt Willem van 
Oranje met een leger van circa 25.000 man bij Obbicht 
over de Maas. Hij doet dit op aanwijzing van en met hulp 
van zijn bondgenoot, Karel van Bronckhorst-Batenburg, 
heer van Biecht, broer van Diederik en Gijsbert, en 
getrouwd met Alverta van Vlodrop. Deze spectaculaire 
overtocht is -zeker vroeger- in menig geschiedenisles aan 
de orde geweest en is onder meer weergegeven in een 
aantal oude schoolplaten. 
 
In 2018 organiseren Stichting Erfgoed Stein en het 
Ecrevissecomité uit Obbicht een reeks van activiteiten, 
waarmee ze de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 
1568 in beeld willen brengen. Zij doen dat in 
samenwerking met onder meer de gemeenten Stein en 
Sittard-Geleen, de VVV Zuid-Limburg en lokale historici 
aan beide zijden van de Maas. 
 
Voor verdere informatie, zie de websites: 
www.steinstilgenieten.nl 
www.stichtingerfgoedstein.nl 
www.maasvallei1568.nl 



 
STEIN EN DE FAMILIE BRONCKHORST-BATENBURG 

 

Vanaf het midden van 15e eeuw is de Rijksheerlijkheid 
Stein in bezit van de familie Bronckhorst-Batenburg. 
Herman van Bronckhorst-Batenburg, die de heerlijkheid 
Stein weet aan te kopen, is in 1520 begraven in de 
grafkelder van de Sint Martinuskerk in Stein.  
 
Zijn kleinzoon Herman van Bronckhorst-Batenburg is 
getrouwd met Petronella van Praet en samen hebben ze 
zeven kinderen. Moeder en kinderen raken volop 
betrokken bij de gebeurtenissen, die in de eerste jaren 
van de Nederlandse Opstand, oftewel het begin van de 
80-jarige oorlog, plaatsvinden. Ondanks hun kritiek op het 
Spaanse gezag en de misstanden in de kerk zijn ze 
aanvankelijk het katholieke geloof trouw gebleven. Op 
basis van het Verdrag van Augsburg belijden zij binnen de 
heerlijkheden Batenburg en Stein vrijheid van godsdienst.  
 
Als koning Filips II in oktober 1565 strikte handhaving van 
de plakkaten eist en de vervolging en martelpraktijken van 
anders-gelovingen opvoert, verandert de opstelling van de 
familie. In toenemende mate verzetten zij zich tegen alle 
misstanden en tegen het beleid van Filips II. Ze worden 
een bondgenoot van Willem van Oranje. 
 
De zonen Karel, Diederik en Gijsbert behoren tot de 
eerste edelen die zich aansluiten bij het Eedverbond der 
Edelen en zij zijn mede-ondertekenaars van het 
Smeekschrift. Diederik en Gijsbert worden bij de overtocht 
over de Zuiderzee verraden en worden in 1568 onthoofd. 
Karel helpt in 1568 Willem van Oranje bij de overtocht 
over de Maas en wordt in 1580 door een Spanjaard in 
Keulen vermoord. Willem, de oudste zoon, Heer van 
Stein, kiest voor de gewapende opstand als zijn broers 
zijn onthoofd. Hij sneuvelt zelf in 1573 bij het Beleg van 
Haarlem. 
 
Van de drie dochters is Swane ingetreden in een klooster. 
De oudste dochter Catharina is getrouwd met Joris van 
Elter, heer van Vogelsanck. Na zijn overlijden beheert zij 
domein Vogelsanck bij Genk; ze propageert het 
protestantisme en raakt regelmatig in conflict met Gerard 
van Groesbeek, de prins-bisschop van Luik. Van dochter 
Elisabeth is vooral bekend hoe zij in juridisch conflict raakt 
binnen de familie. 
 
Moeder Petronella van Praet, die in 1501 is geboren en in 
1594 overleden, heeft een cruciale rol gespeeld in het 
behoud en de onafhankelijkheid van de Heerlijkheden 
Batenburg en Stein. Zij heeft het nieuwe geloof volop 
gesteund en gepromoot. Wel heeft zij als moeder moeten 
meemaken, dat ze al haar vier zonen tijdens de opstand is 
verloren. 
 

 

 
 
De Steinse en Batenburgse edelen Diederik en Gijsbert van 
Bronckhorst-Batenburg behoren tot de eerste ondertekenaars 
van het Eedverbond der Edelen en van het Smeekschrift.  
 
In het voorjaar van 1567, de broers zijn dan circa 23 en 21 jaar, 
ronselen ze soldaten in de streken rondom Stein. Vervolgens 
vertrekken ze aan het hoofd van twee compagnieën naar 
Roermond. Via Nijmegen en Vianen trekken ze naar Amsterdam 
om zich aan te sluiten bij het leger van Hendrik van Brederode, 
de Grote Geus. Ze worden de stad niet binnengelaten en willen 
via Groningen uitwijken naar Emden. Echter, bij de overtocht 
over de Zuiderzee worden ze verraden en vallen ze in handen 
van de Graaf van Aremberg. Ze worden overgebracht naar 
Vilvoorde, waar ze een jaar gevangen hebben gezeten. Als in  
mei 1568 de opstandelingen onder leiding van Willem van 
Oranje de Slag bij Heiligerlee winnen, neemt de Hertog van Alva 
wraak en besluit op 1 juni 1568 achttien edelen te onthoofden 
waaronder de beide broers. Vier dagen later worden de graven 
van Egmond en van Horne onthoofd.  
 
Het verraad en de onthoofding van de broers wordt uitvoerig 
beschreven in de historische roman "De kinderen van 
Batenburg" uit 1918, en het jeugdboek "Het geheim van den 
Geus" uit 1864. Ook worden de broers bezongen in twee 
geuzenliederen. Enkele citaten: 
 

Twee broeders in Gods vreden 
Van Batenborgh twee Vorsten groot, 
Barvoets sagh men se trede 
Bloots hoofts al na den doodt 
......                          ...... 

Haer knien sagh men daer boven, 
Men sloegh hem daer af het hooft 
O Godt hoe meuch dy 't al gedoogen, 
Dat u woort dus wort berooft. 

. 
 

 

 
 

Karel van Bronckhorst-Batenburg is met Alverta van 
Vlodrop, erfdochter van Obbicht, getrouwd. Ze is een telg uit 
de familie van Vlodrop, die bezittingen heeft in o.a. Vlodrop, 
Obbicht, Papenhoven, Leut en Rekem. Deze familie is 
overtuigd aanhanger van de nieuwe leer.  
 
Tegen de zin van zijn moeder heeft hij het Eedverbond 
getekend. Hij is wars van alle gewetensdwang en ijvert voor 
vrijheid. In 1568 wijst Karel Willem van Oranje op de 
mogelijkheden om bij Obbicht de Maas over te steken. Zijn 
hulp moet hij zwaar bekopen: enkele jaren later wordt zijn 
kasteel door de Spanjaarden vernietigd. Karel zelf wordt in 
1580 in Keulen door een Spanjaard vermoord. 
 
Karel heeft de familienaam geen eer aan gedaan. Hij is een 
losbol en laat zijn gezin na zijn dood in 1580 met behoorlijk 
veel schulden achter. Zijn vrouw klaagt in haar testament 
van 1598, dat Karel alles heeft verkwist en de welstand van 
de familie vernietigd. Vanwege de schulden wordt Alverta 
naar de gevangenis in Aken afgevoerd, de kinderen daarbij 
moeten achterlaten. Niemand die zich over haar lot 
ontfermde, met uitzondering van Phlips van Bentinck, 
kolonel in Spaanse dienst, die een groot deel van de 
schulden op zich heeft genomen en die twee jaar later met 
haar is getrouwd.   
 
Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren, die de 
bezittingen (en schulden) van Karel erven. Zoon Maximiliaan 
heeft zich mogelijk door toedoen van zijn stiefvader al in 
1582 verzoend met de koning van Spanje: hij wordt in dat 
jaar door de noordelijke provinciën tot vijand van het 
vaderland verklaard. In 1602 erft hij de Heerlijkheid Stein (en 
Batenburg) van zijn ongetrouwde en jong overleden neef 
Herman Diederik, zoon van Willem van Bronckhorst-
Batenburg.  
 



 


