
 

Verslag van de voorjaarslezing 

op woensdagavond 25 oktober 

2017 in het Stedelijk Museum. 

Onderwerp van deze lezing was 

Maarten van Rossum en werd 

gegeven door Robbie dell  ‘ Aira. 

De uitbeelding van een Gelders 

debacle in de Antwerpse traditie. 

De avond wordt ingeleid door de 

voorzitter van de Historische 

Vereniging Josien de Jonge die 

de inleider van deze avond aan 

ons voorstelt.  

 

Robbie heeft een studie 

geschreven over de kastelen 

Waardenburg en Neerijnen; 

daarnaast is hij de co-auteur van 

een boekje over Faust. Deze 

magiër heeft volgens Goethe 

gevangen gezeten in kasteel 

Waardenburg. Een interessant 

artikel van zijn hand gaat over 

De Catacomben van de 

Kapucijnen in Palermo. Dat wil 

zeggen: Robbie heeft het boek 

van Gaston Vuillier over deze 

catacomben in het Nederlands 

vertaald.  Tot slot vertelt Josien 

nog dat hij ook kunsthistorische 

cursussen geeft in het 

Kunsthistorisch Centrum in 

Gorinchem.  

 

 

Gaston Vuillier – 1845-1915 

Het is 475 jaar geleden dat 

Maarten van Rossum een aanval 

deed op Antwerpen. Deze 

geschiedenis is slechts bij 

weinigen bekend en het leek 

Robbie een goede gedachte daar 

in deze lezing aandacht aan te 

schenken. 

Robbie merkt op dat de 

Nederlandse geschiedenis 

momenteel herschreven wordt. 

Sommige historische personen 

die een “heldenstatus” hebben 

verliezen deze door nadere 



bestudering terwijl tegen 

anderen juist veel positiever 

wordt aangekeken. 

 

Dat geldt ook enigszins voor 

Maarten Van Rossum. Tot nog toe 

werd de alleen maar gezien als 

een niets ontziende veldheer die 

waar hij kwam sporen van 

geweld achter zich liet. Naar nu 

blijkt was hij ook een man die de 

kunsten stimuleerde. Daarover 

later meer. 

Maarten van Rossum was de 

tweede zoon van Johan van 

Rossum en Johanna van Hemert. 

Die behoorden tot de Gelderse 

adel en vader van Rossum had 

bezittingen in de 

Bommelerwaard en in Opper-

Gelre. Naast de twee zonen 

werden nog twee dochters 

geboren. Een daarvan 

Margaretha trouwde met Johan 

van Isendoorn en de zoon uit dit 

huwelijk Hendrik van Isendoorn 

werd zijn erfgenaam. 

 

De toenmalige Nederlanden 

waren qua oppervlakte veel 

groter; het werd eerst opgeslokt 

door de Bourgondiërs, die op hun  

beurt moesten toezien dat de 

Habsburgers hun rijk steeds 

meer uitbreiden. Alleen Gelre 

was nog zelfstandig en omdat 

het een hertog dom was had het 

een belangrijke positie. De 

laatste twee hertogen Karel van 

Gelre en Willem van Gulik bleven 

tot het laatst zich verzetten 

tegen Karel V en zochten daarbij 

steun bij de Deense koning 

Christiaan II en Frans I van 

Frankrijk.  

Hoewel Maarten dus van lage 

adel was klom hij gestaag op 

binnen de hiërarchie van het 

Gelderse hertogdom en bracht 

het zelfs tot stadhouder van 

Friesland. In 1528 reist hij via  



 

Koning Christiaan II 

 

Frans I van Frankrijk. 

Vianen en Utrecht naar Den 

Haag. Gelre wilde via haar 

veldheer laten zien dat met Gelre 

niet te spotten viel. Op een 18de 

eeuwse prent zien we dat 

troepen van Maarten van Rossum 

leeggeplunderd wordt. Opvallend 

daarbij is wel dat het aantal 

slachtoffers heel gering is; zeker 

voor die tijd. 

 

 

Twee prenten voorstellend de 

plundering van Den Haag in 1528 

door troepen van Maarten van 

Rossum. 



 

 

Hertog Karel van Gelre. 

 

Naast het voeren van 

oorlog/annex plunderingen hield 

Maarten van Rossum zich ook 

met cultuur bezig. In Zaltbommel 

liet hij in traditioneel gotische 

stijl het stadhuis bouwen, dat hij 

liet decoreren met 

renaissancistische 

beeldhouwwerken. Deze 

decoraties waren vervaardigd  

 

Willem van Gulik – de laatste 

hertog van Gelre. 

 

Willem van Gulik te paard. 

 

van mergelsteen – de maker van 

deze versieringen w.o. 

schelpmotief – cherubijnen etc. 



laten zien dat we te maken 

hebben met een overgangsfase.  

 

 

Twee opnamen van dit 

stadskasteel Zaltbommel. 

 

 

Raam decoratie stadskasteel 

Zaltbommel. 

 

Christiaan Lodewijk van Kesteren 

– plundering van Den Haag – 

door Maarten van Rossum. 

Overigens is het opvallend dat 

Maarten van Rossum zich 

gedistancieerd had van zijn 

familie. Hij deed dit door het 

wapen van de familie van 

Rossum spiegelbeeldig te  

 



gebruiken. 

 

Het wapen van Maarten van 

Rossum. 

Willem van Gulik, de laatste 

hertog van Gelre beseft dat zijn 

hertogdom binnenkort wordt 

opgeslokt door het Habsburgse 

rijk en hij reageert steeds 

agressiever. Als Karel V met zijn 

vloot richting Algiers vaart 

besluit Willem zijn veldheer 

Maarten de opdracht te geven om 

Antwerpen in te nemen. Willem 

zoekt namelijk samenwerking 

met Brussel, Leuven 

‘Hertogenbosch en Antwerpen. 

Hij stuurt spionnen naar 

laatstgenoemde stad, die de 

opdracht hebben om als de stad 

aangevallen wordt van binnenuit 

brand te stichten. 

Maar de Landvoogdes Maria van 

Hongarije is niet van gisteren en 

via haar spionnen weet ze van de 

plannen van Gelre. Maarten 

brengt een leger op de been van 

ongeveer 14.000 voetvolk en 

2500 ruiterd. Hij verzamelt deze 

in Kleef, waar de Franse 

ambassadeur Nicolaas van Bossu 

 zich bevindt. 

 

Maria van Hongarije. 

 

Maria van Hongarije. 

Het leger van Maarten van 

Rossum trekt via Maastricht 

langs de Maas zuidwaarts en 

wordt bij Luik door het leger van 

Maria tegengehouden. Durft de 

strijd niet aan, vanwege gebrek 

aan kanonnen en besluit terug te 

keren naar Kleef. Bij Ravestein 

steekt hij de Maas over; trekt om 

de Peel heen en houdt halt bij ’s 

Hertogenbosch. Maar opnieuw is 

het de realiteit die hem doet 

inzien dat hij niet bij machte is 

deze stad in te nemen en trekt 

naar Sint Oedenrode. Daar houdt 

hij enorm thuis. Men probeert 

plundering te voorkomen door 

Maarten geld te geven, maar dat 

weerhoudt hem er niet van zijn 

troepen de vrije hand te geven 



en die gaan over tot plundering, 

ook de kerken worden daarbij 

betrokken. 

 

Prent van Callot – plunderen en 

moorden. 

Hij bezoek kasteel Hoogstraten, 

dat bewoond wordt door Philips 

de Lalaing. Deze schenkt hem 

een aantal kanonnen. 

 

Philips de Lalaing. 

 

Na de plunderingen van Sint 

Oedenrode en Hilvarenbeek trekt 

hij verder en komt bij Malle; ook 

daar legt hij alles in as. Niet voor 

niets noemt men hem in het 

Brabantse “Zwarte Maarten”.  

 

 

 

 

Dat Maarten een sluwe strateeg 

was bewees hij bij Brasschaat. 

Een Nederlands leger o.l.v. René 

van Chalons trok ook richting 

Antwerpen. Op een vlakte bij 

Brasschaat liet hij de 

manschappen van Chalons in een 



hinderlaag lopen. Maarten liet 

namelijk zijn soldaten liggend op 

de grond tijgeren en toen de 

troepen van René dichtbij waren 

gekomen sprongen de 

manschappen van Van Rossum 

plotseling overeind en brachten 

Chalons een zware nederlaag 

toe. 

 

René van Chalons 

 

Nog een portret van René van 

Chalons. 

Chalons weet te ontkomen naar 

Antwerpen. Aanvankelijk breekt 

in de stad paniek uit, maar die 

wordt snel onderdrukt. De 

Geldersen die in de stad 

aanwezig zijn, worden de stad 

uitgezet. Maarten van Rossum 

stuurt een Franstalige gezant 

naar Antwerpen – hij doet het 

dus lijken alsof de Fransen 

Antwerpen willen aanvallen. 

 

De Transi van René de Chalons 

vervaardigd door Ligier Richier. 

De Franse gezant wordt echter 

bespot en niet serieus genomen. 

Er verschijnen pamfletten in de 

stad en omgeving waarin 

Maarten van Rossum als het 

kwaad wordt afgeschilderd. De 

stad heeft nieuwe 

verdedigingswerken aangelegd 

en overal staan kanonnen 

opgesteld. Hoewel Van Rossum 

woedend is, beseft hij dat hij 

geen schijn van kans heeft en hij 

blaast de aftocht. 

Dit debacle van de Gelderse 

troepen heeft op Antwerpen een 

zeer positieve invloed en de stad 

maakt een explosieve groei door 

zowel qua aantal inwoners als 

welvaart. Ook bij Leuven heeft 

hij geen succes, doordat de 



studenten de burgers weten te 

mobiliseren. 

 

De omgeving van Antwerpen 

 

 

Na de pauze gaat Robbie in op de 

bepaalde kunstwerken die met 

dit beleg van Antwerpen te 

maken hebben. 

 

In dit gebouw heeft Fritz van den 

Bergh zijn kunstcollectie 

ondergebracht. 

Naast schilderijen bevat de 

collectie o.a. het Breviarium 

Mayer van den Bergh ( 

getijdenboek), beeldhouwwerk, 

gebrandschilderd glas en 

goudborduurwerk. 

Robbie vertelt dat in dit museum 

een ladenkast aanwezig is, 

waarin een minuscuul klein 

doosje zit, met daarop 

afbeeldingen van het beleg van 

Antwerpen door Maarten van 

Rossum. 



 

Dulle Griet 

 

Fritz van den Bergh. 

 

Dit is het bewuste schilderijtje 

van 5cm voorstellende het beleg 

van Antwerpen in 1542. 

Constantijn Francken 

vervaardigde in 1710 d.w.z. 

zeven jaar voor zijn overlijden 

een schilderij eveneens met het 

beleg van Antwerpen in 1542 

door Maarten van Rossum als 

onderwerp. 

 

Het schilderij van Constantijn 

Francken. 

 

Detailopname van bovenstaand 

werk 

 

Een andere detailopname. 



De afbeelding op beide werken 

vertoont veel overeenkomsten; 

de Willibrorduskerk in de wijk 

Borgerhout en ook op de 

voorgrond staat er veel in brand, 

aangestoken door de burgers van 

Antwerpen.  

 

Er verschenen in die tijd veel 

pamfletten gericht tegen de 

bloeddorstige Maarten, die vooral 

in het Brabantse een spoor van 

vernieling achter zich liet. Ook 

Anna Bijns liet zich niet 

onbetuigd, maar zij betrekt 

tegelijk Martin Luther erbij. De 

laatste verafschuw zij nog meer 

vanwege zijn volgens haar 

ketterse ideeën. 

 

Ik laat hier een moderne 

vertaling van dit Refrein van 

Anna Bijns volgen: 

Maarten van Rossem, vergezeld 

door veel kwaad gespuis, heeft 

menig mooi huis in b rand 

gestoken. Maar Luthers 

boosaardigheid gaat alle perken 

te buiten. Door zijn schuld zijn 

kerken, bidplaatsen en kloosters 

in het verderf gestort. En talrijke 

welopgevoede kinderen zijn 

verjaagd uit hun kloosters, 

waardoor ze nu jammerlijk ten 

onder gaan en gedwongen zijn 

om te stelen en te roven voor 

hun bestaan. Van dit soort zijn er 

vast wel in Van Rossems bende. 

Waarom wordt dan alleen Van 

Rossem uitgescholden? Luthers 

verhaal is heel wat smeriger dan 

het zijne. Open je ogen, jullie 

onnozelen die Luther loven en 

Van Rossem laken. Overweeg 

wat Luther van begin tot einde 

heeft gedaan, dan zie je ook in 

dat hij veel erger is dan Van 

Rossem. Dit moet je wel 

toegeven, hoe je het verder ook 

met de waarheid op een 

akkoordje gooit. Hier kun je niet 

omheen. Maar al zijn ze beiden 

van deugden ontbloot, toch lijkt 

Maarten van Rossem nog de 

beste van hen twee. 

 



In 1543 heeft Karel V er schoon 

genoeg van en hij  stelt een 

immens leger samen. Bij Venlo 

wordt het Gelrese leger 

vernietigend verslagen, 

onderweg wordt de stad Düren 

veroverd  en dat betekent het 

definitieve einde van de 

zelfstandigheid van Gelre. 

 

Willem van Gulik geeft zich in 

1543 over aan Karel V. 

 

Nog een afbeelding van deze 

capitulatie. 

Bij het Traktaat van Venlo op 7 

september 1543 wordt het einde 

van de zelfstandigheid van Gelre 

bezegeld. 

 

Tractaat van Venlo. 

Je vraagt je af hoe het nu verder 

moet met Maarten van Rossum; 

je zou verwachten dat hij voor al 

zijn oorlogen, plunderingen etc. 

zwaar gestraft zal worden, maar 

niets van dit al. Karel V, een 

groot bewonderaar van Maarten, 

maakt van hem een van de 

belangrijkste mannen in zijn 

cirkel. Hij wordt zelfs benoemd 

tot Stadhouder van Luxemburg. 

Karel V vraagt hem naar Givet op 

te trekken om de Fransen daar te 

verjagen en om een blijvende 

bescherming te verwezenlijken 

laat hij de Citadel van 

Charlemont bouwen. 

 

Waar mensen bij elkaar wonen 

en de hygiënische 

omstandigheden slecht zijn 

breken ziekten uit, zo ook hier en 

ook Maarten wordt ziek. Men 

brengt hem over naar 

Antwerpen, waar hij de beste be- 



 

De citadel van Charlemont. 

handeling kan krijgen. Maar 

tegen de pest is aderlating e.d. 

niet bestand en Maarten overlijdt 

op 7 juni 1555. Onder 

begeleiding van een jonge Willem 

van Oranje wordt zijn lichaam 

naar Rossum gebracht en daar 

bijgezet in het aanwezige 

praalgraf. 

Van de overblijfselen van 

Maarten van Rossum is niets 

bewaard gebleven, noch in 

Rossum, noch in ’ s 

Hertogenbosch, noch in Arnhem. 

Al met al was het een boeiende 

lezing en ik hoop dat dit verslag 

daar een beetje blijk van geeft. 

 

Jos Smit,  vrijdag 27 oktober 

2017. 

 

Dit Manuscript bevindt zich in het 

Mayer van den Bergh Museum. 

 

Maarten van Rossum. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


