
Derde pinksterdag 

De derde pinksterdag zou de Zaantreek te danken hebben aan een gewonnen veldslag te 

Wormer aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog (1568-1648) was eigenlijk 

een opstand van mensen die niet wilden dat hun koning (Karel V en later zijn zoon Phillips II) 

steeds meer te vertellen kreeg. De koning veranderde bijvoorbeeld het belastingstelsel, 

centraliseerde het bestuur en de wetten en hij trad te streng op tegen mensen die niet 

katholiek waren. Dat gaf veel onrust in onze streken. 

Deze opstand werd geleid door de rebel Willem van Oranje. Om de opstand de kop in te 

drukken, stuurde de koning zijn Spaanse leger naar de Nederlanden. Er werden vele 

gevechten gevoerd waarbij dan de een en dan de andere partij won. In onze streek, Noord-

Holland boven Amsterdam, waren de opstandelingen, die Geuzen werden genoemd, vooral 

op het water de baas. De Zaanstreek was al gauw in handen van de Geuzen, die tegenover 

de huidige Zaanse Schans, waar nu de Duyvis borrelnootjesfabriek staat, een fort bouwden. 

De Spanjaarden hadden hun legerbasis in Assendelft liggen.  

Op een vroege Pinksterdag, 1574, gaan de Spanjaarden met 3.000 man vanuit Assendelft 

Purmerend aanvallen. Ze moeten hiervoor eerst lopend langs Westzaan, Wormerveer, 

Wormer en Jisp. Bij Wormerveer staken ze de Zaan over met bootjes. Hoe liep dit af? 

Schrijvers als Velius (1604), Bor (1679) en Soeteboom (1695) vormden de bronnen voor het 

hiernavolgende verhaal. 

 
Geuzen bij Alkmaar. met rode broek hopman Ruychaver die ook een tijd in Wormer lag. 

 
Teneinde Purmerend in handen te krijgen trokken de Spaanse troepen op 

Pinksterzondag, 30 mei 1574, ‘met het krieken van den dag’ in twee groepen op. 

Een groep van 1.600 man ging via Ilpendam op weg, een andere troep van 1.400 
man trachtte via Wormer naar Purmerend te komen.  
 
Nadat ze zich verzameld hadden bij de Wormerveerse schans, die niet gebruikt meer 
werd, werden de Spaanse soldaten in groepen met schuiten en een pont overgezet, 
‘en marcheerden voort al stillekens den smallen weg langs naer Wormer’. Sluipend 



over wat nu de Zandweg moet zijn, dachten ze onverhoeds de geuzen en inwoners 
van Wormer te kunnen overrompelen. Echter, boer Egge Haentjes was met zijn meid 
al in het veld de koeien aan het melken. De melkmeid zag de soldaten gaan ‘in ‘t 
opgaen van de Son opsiende’ en zei: “Wat is dat, Meester?” Egge riep: “Maek het 
spantou los, laet de melk staen” en ze haasten zich naar het dorp om alarm te slaan. 
Daar haalt de boer, samen met hopman Goesinne en anderen een praam uit het 
water en trekken die op zijn kant dwars over het weggetje.  
 

 
‘en schooten … dapper tot den Vyant in’ 

Achttien soldaten met een sergeant worden daar achter opgesteld en ‘schooten … 
dapper tot den Vyant in’. Vanaf de Poel, waar een paar schuiten met geuzen voeren, 
kwam ook hulp. Een bundel stro aan een lange staak werd aangestoken en omhoog 
gehouden. Dit alarmteken werd gezien door de bezetting op de grote schans bij ’t 
Kalf. Meteen voeren de geuzen onder aanvoering van hopman Jochem Kleinsorg 
met een galei (een door roeiers voortgedreven oorlogsschip) en andere schuiten op 
Wormer aan. 
 
De Spanjaarden die zagen dat hun opzet om het dorp bij verrassing in te nemen, 
mislukt was, hielden stil om zich te beraden. Verder oprukken of terugtrekken? Met 
dit overleg ging kostbare tijd verloren. Vanuit Wormer kwamen nu soldaten, geuzen 
en inwoners in het geweer. De Spanjaarden zagen nu dat de aangekomen galei van 
Kleinsorg de pont, waarmee de Spanjaarden overvoeren, de grond in boorde. Op 
aanvoer en versterking hoefde de Spaanse voorhoede niet meer te rekenen.  
 
Het deel van de Spanjaarden dat nog naar Wormer overgezet had moeten worden, 
zo’n vijfhonderd man, vluchtte naar de verlaten Schans van Wormerveer. Maar ze 
waren niet vlug genoeg. Tegelijk met de Spanjaarden kwamen de geuzen bij de 
schans aan en drongen er binnen. Hier vond een slachting plaats. Kennelijk zo 
verbaasd en ontmoedigd door het mislukken van de overval, verweerden de 
Spanjaarden zich nauwelijks. Ook aan de Wormerse kant was de chaos voor de 
Spanjaarden compleet. Het was redde wie zich redden kon. De Spanjaarden 
vluchtten alle kanten op, waarbij er velen verdronken of door hun achtervolgers 
werden gedood. 



 
 
 
‘Zy lieten hen doodt-slaan als Schapen’, schrijft 
Soeteboom, ‘soo dat er naauwlijks van de 900 
man, die overgekomen waren, een ontquam.’ 
290 anderen, waaronder Duitse en Waalse 
huurlingen, werden gevangen genomen. Dat 
ging zo makkelijk, dat één geus vier, vijf, soms 
zes gevangenen aan een touwtje met zich mee 
kon voeren. 
 
Ter nagedachtenis aan dit succes, werd in de 
Wormer kerk een gedenkteken opgericht, met 
de spreuk; ‘Pinksterdagh, Wormer wel gedenken 
mag’. Volgens vele Zaankanters hebben we hier 
de vrije Derde Pinksterdag aan te danken, al 
raakt deze traditie steeds meer in onbruik. Zo 
jammer dat een eeuwenoude feestdag verdwijnt. 
 
 
 
Wormer juni 2019, 
René van Maanen 

De krijgsgevangenen werden in 
de kerk van Wormer 
vastgehouden en daarna naar 
Hoorn gebracht. Vanwege de 
kosten die het houden van deze 
krijgsgevangenen met zich mee 
bracht, zochten de burgemeesters 
van Hoorn naar een oplossing. 
Sonoy, de bevelhebber over het 
Noorderkwartier, stelde voor om 
de sterksten in de ijzers te slaan 
en te laten roeien op een galei. Of 
anders om ze maar op zee 
overboord te gooien. Toen het 
gerucht in Hoorn de ronde deed, 
dat de Spanjaarden in Zuid-
Holland een groep gevangen 
Engelsen hadden omgebracht, 
koos men voor de laatste optie. 
Op 4 juni werden de gevangenen 
dan ook op schepen gezet en een 
eind op zee ‘buyten boord 
ghesmeten en verdroncken’. Een 
van de ‘wreetste en 
onbehoorlyckste stucken’ in de 
oorlog door de geuzen gedaan. 
Toch had het ook een gunstig 
gevolg want de Spanjaarden 
sloegen eerst iedereen dood die 
zij in handen kregen, maar vanaf 
toen gingen zij ‘beleefder’, schrijft 
Velius, met hun gevangenen om.  

Dat het houden van 
krijgsgevangenen geen sinecure 
was, blijkt uit de klacht die Hoorn 
uitte: ‘En dewyl dat sy [= de 
krijgsgevangenen] seer kladdig, 
vuyl en  stinkende waren, 
veroorsaakte sulks een siekte 
onder onse burgers en wagten die 
daar op pasten. En wel 
voornamentlyk door de 
gevangens onder het  Stadhuys, 
so dat, al die maar van dese lugt 
aangedaan wierd aanstonds een 
besmettelyke koortse, rasende 
hooft pijn, en haastige dood 
onderhavig wierd’. 


