
Dit herdenkingsmonument 
van de Heemskerkse 
kunstenaar Piet Vos herinnert 
aan het neerslaan van de 
opstand bij de dorpskerk. 

Het 
‘scamele’ 
volk komt 
in beweging 

1492

Door het vele geweld en het 
gevloeide bloed waren het 
altaar van de dorpskerk en de 
kerkhof vermoedelijk ontwijd. 
Deze werden daarop in 1493 
opnieuw ingezegend. 
In de kerk bevindt zich dit 
inwijdingsteken in een 
gedenksteen.

De slag bij 
Heemskerk
1492

Aan het eind van de 15de eeuw verkeerde de bevolking 

van Holland in grote armoede door oorlogen, misoogsten, 

veesterfte en de vele belastingen die werden geheven. De 

directe aanleiding tot de opstand tegen het adelijke bestuur 

van stadhouder Jan van Egmont, was de in 1491 ingevoerde 

inning van het ‘ruitergeld’, een belasting ten behoeve van de 

oorlogvoering.

De boeren kwamen in opstand en kregen al snel steun van de 

bevolking van Hoorn, Alkmaar en Haarlem. De rebellie van het 

Kaas- en Broodvolk begon in Westfriesland. Via Alkmaar trok 

een steeds aangroeiende horde naar het bestuurscentrum 

Haarlem, dat werd ingenomen. Gewapend met eenvoudige 

stokken, bijlen, hooivorken en ander gereedschap trok het 

volksleger van ongeveer drieduizend man gezamelijk op naar 

Leiden. Op vaandels waren een kaas en een brood geschilderd 

om duidelijk te maken waar zij voor vochten. 

Intussen was op verzoek van de stadhouder een groot keizerlijk 

leger gearriveerd onder de Hertog Albrecht van Saksen. De 

opstandelingen werden bij Leiden opgewacht door een leger 

van 1500 goed getrainde huurlingen. De boeren waren daar 

niet tegen opgewassen en werden teruggedrongen. Eerst bij 

Beverwijk en later bij Heemskerk werden de Kennemers en 

Westfriezen met honderden tegelijk afgeslacht.

De laatste bloedige veldslag vond plaats op en rond het kerkhof 

van de dorpskerk in Heemskerk. Daar werden bijna 1500 

opstandelingen gedood. En zo eindigt  de “commocie vant 

casenbrootvolk”. 
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