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SCORONLO
Schoorl, maart 2014

Beste leden,
Wij willen u graag uitnodigen voor een lezing door Sander Wassing getiteld:
Zestiende-eeuwse oproerkraaiers uit Schoorl veroordeeld:
De Raad van Beroerten in Schoorl en omgeving
In de geschiedenisboeken over de 80-jarige oorlog is de Beeldenstorm anno 1566 een begrip
geworden. Nadat de Spaanse regering in Brussel had besloten dat hagenpreken voorlopig waren
toegestaan, was het hek van de dam: overal in de Nederlanden kwamen protestanten uit hun
schuilplekken tevoorschijn omdat men van mening was dat er een godsdienstvrijheid was
afgekondigd. Niet alleen organiseerde men hagenpreken, men besloot ook dat de kerken
gezuiverd moesten worden van ‘afgoderij’. In de noordelijke Nederlanden vond er eind
augustus/begin september 1566 een Beeldenstorm plaats in onder andere Delft, Leiden en
Alkmaar. Uiteraard was dit volstrekt niet de bedoeling. Een antwoord van de Spaanse koning kon
niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de ijzervreter Alva, met een leger om orde
op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde hij een speciale rechtbank samen om
de oproerkraaiers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
Recent heeft de heer Out in de periodiek Scoronlo laten zien dat een commissaris van de
Raad van Beroerten Schoorl heeft bezocht. Achter het zestiende-eeuwse document gaan
fascinerende verhalen schuil, die onmogelijk in één artikel verteld kunnen worden. Tijdens de
lezing worden die verhalen verteld: Wat was de Raad van Beroerten precies? Wie was de hertog
van Alva en was dat nou werkelijk zo’n tiran? Wat is er in 1566 allemaal voorgevallen in Schoorl
en omgeving? We leren de ‘Grote Geus’ Hendrik van Brederode kennen, een hoge edelman die
zich als eerste roerde om in opstand te komen tegen de Spaanse regering. Hij stuurde
vertrouwelingen langs de dorpen om geestelijken af te persen en gebruikte soldaten om de streek
vast in zijn greep te krijgen. Kom allen luisteren en ontdek hoe onstuimig het jaar van de
Beeldenstorm (1566) werkelijk was!
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdagmiddag 18 maart
14.00 – 16.00 uur
het Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 te Schoorl.

Vriendelijke groeten,
het bestuur

