
2015-01-26 : De Raad van Beroerten  
   

Sander Wassing frist kennis vaderlandse geschiedenis op  

 Het onderwerp ‘Raad 

van Beroerten’ sprak 
Gouda kennelijk aan. De 
grote zaal van 
Concordia was goed 
bezet, toen Sander 
Wassing op 26 januari jl. 
begon aan zijn lezing 
‘Gouda en Alva’s Raad 
van Beroerten 1567-
1568’. In 2013 
studeerde Sander in 
Leiden af als historicus. 
Zijn eindonderzoek ging 
over deze Raad, de 
bijzondere rechtbank 
die door de Hertog van 
Alva was ingesteld om 
de ‘protestanten’ te 
vervolgen die hadden 

meegedaan of bijgedragen aan de beeldenstorm. Zijn directe bron vormden de verslagen die 
commissarissen van Alva hadden gemaakt van de troebelen in de 17 Nederlandse provincies. Die 
aanklachten leidden tot 12.000 veroordelingen en 1100 terechtstellingen. De onthoofding van de 
graven Egmont en Hoorne is het bekendste voorbeeld. In het Belgisch rijksarchief in Brussel tekende 
Sander op uit welke plaats de beklaagden kwamen.  

Als startend historicus wist Sander Wassing die kennis te 
‘vermarkten’ door lezingen aan te bieden aan historische 
verenigingen in de betreffende steden. Dat ging goed, mede omdat 
hij een welluidende stem heeft en een statig, maar vloeiend 
taalgebruik kent. Geleidelijk zal zijn voordracht nog wat meer 
diepgang krijgen. Inmiddels treedt hij ook op in plaatsen als 
Hoogstraten, gelegen in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden. Eind 
januari dus in Gouda. Het verslag over onze stad (waar -zoals Paul 
Abels aanvulde- geen beeldenstorm is geweest) omvat 37 folio’s. Er 
werden zes inwoners veroordeeld. Hun casussen werden 
doorgenomen, van Cornelis van Assendelft tot Jan Calvinus. Zij allen 
verlieten de stad tijdig, maar waren wel alle bezittingen kwijt. Of 
dat weer ongedaan werd gemaakt, nadat Gouda zich in 1572 ook bij 
de Prins van Oranje had aangesloten, is niet bekend. Voor de ‘gewone’ historisch geïnteresseerde 
toehoorder was de aanloop voor de pauze bedoeld.  

Sander Wassing vatte alle ontwikkelingen samen die vanaf Karel de Vijfde de aanleiding vormden tot 
de beeldenstorm, de reformatie en de opstand tegen de Spaanse Koning. Namen die je sinds de 
middelbare school niet meer gehoord had, zoals Granvelle, passeerden de revue. Dat niet iedereen 
dat nodig had, bleek uit vragen die na de lezing aan de spreker werden gesteld. “Heeft Requesens 
niet bij de Pacificatie van Gent afgesproken dat alle verslagen van de Raad van Beroerten vernietigd 
zouden worden?” (GJJ).  

 


