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Voorwoord

De in deze publicatie gepresenteerde tekst heb ik in eerste instantie bewerkt
ten behoeve van het onderzoek dat ik doe naar de geschiedenis van het gewest
Stad en Lande in de periode 1580-1594. Bij het schrijven van de inleiding en
de samenstelling van het commentaar bij de vertaling heb ik gebruik gemaakt
van de aantekeningen die ik in het kader van dat onderzoek heb gemaakt en
die ik in een grote database heb opgeslagen. De mate waarin ik mijn tekst met
verwijzingen onderbouw verschilt echter. In het commentaar bij de vertaling
is het notenapparaat vollediger dan bij de inleiding. Dit verschil vraagt om
enige toelichting.
Aanvankelijk was ik van plan om eerst mijn grote studie over 1580-1594
af te ronden en dan later nog eens te bekijken of het ook zinvol zou zijn om
Julsings dagboek te publiceren. In dat geval zou ik in inleiding en toelichting
kunnen verwijzen naar dat grote werk. De redactie van de Groninger Historische
Publicaties achtte het echter zinvol om de publicatie van deze bron naar voren
te halen. Ik heb mij hiertoe graag bereid verklaard, maar stuitte toen wel op
het probleem dat ik in de inleiding thema’s moest behandelen die ik naar mijn
eigen opvatting nog niet voldoende heb onderzocht. Dit wil niet zeggen dat de
dingen die ik in de inleiding meedeel niet zouden kloppen, maar wel dat ik
mijn uitspraken niet steeds naar behoren heb kunnen beargumenteren. Men
zou deze inleidende tekst dan ook kunnen zien als een uittreksel uit een werk
dat nog geschreven moet worden.
Voor de afronding van deze publicatie heb ik medewerking gekregen van
verschillende personen. Prof.dr. Wout van Bekkum was zo vriendelijk mij van
advies te dienen bij de transcriptie van de in Hebreeuwse lettertekens geschreven
passages, de dames drs. Hilda Schram van de Universiteitsbibliotheek te
Groningen en dr. Rina Walthaus van de afdeling Romanistiek van de Groningse
Letterenfaculteit waren bereid om samen met mij nog eens naar een paar
onduidelijkheden te kijken in Julsings Spaanse tekst. Met de opmerkingen
en suggesties die door de redactie van de Groninger Historische Reeks bij
mijn manuscript zijn gemaakt heb ik mijn voordeel gedaan. Mijn collega’s
bij de Groninger Archieven, Michael Hermse en Theo Boersma, hebben me
geholpen bij het klaarmaken van de illustraties in deze uitgave. Een andere
collega, Henk Kampen, was zo vriendelijk om de kaartjes te maken die zijn
opgenomen om de gebeurtenissen te verduidelijken waarover in Julsings
tekst en de toelichting wordt verteld. Op deze plaats dank ik hen allen voor
hun bijdrage aan de totstandkoming van dit project.
Jan van den Broek
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Inleiding

Een intrigerende tekst
De afdeling ‘Handschriften in folio’ van het eerste vervolg van het Register
Feith1 vermeldt onder nummer 256 een ‘Journaal of dagboek geschreven te
Groningen van 16 december 1589 – 8 augustus 1594’. Archivaris H.O. Feith
voegde aan deze beschrijving een aantekening toe, waarin hij meedeelt dat dit
journaal ‘blijkbaar’ door de Groninger stadssecretaris Johan Julsing is geschreven, dat het dagboek in verschillende talen is gesteld, dat W.B.S. Boeles van
het door vocht beschadigde orgineel een ‘ontcijferd’ afschrift heeft gemaakt en
dat dit samen met het origineel in het depot is opgenomen. In 1866, een jaar
na het verschijnen van het ‘Eerste vervolg’ van het Register Feith, publiceerde
de genoemde Boeles een bewerkt uittreksel uit het door hem getranscribeerde
journaal in het derde deel van de Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde,
inzonderheid van de provincie Groningen, waarvan hij – samen met H.O. Feith en
G. Acker Stratingh – ook zelf de redactie vormde. Hij liet zijn bewerking voorafgaan door een beknopte inleiding, het geheel onder de titel ‘Groningen en
Ommelanden tijdens het stadhouderschap van Francisco Verdugo; volgens de
berigten van den stads-secretaris Joh. Julsing, uit de jaren 1589-1594’.
De originele tekst van het dagboek is geschreven op een aantal bladen dat
tot een katern is gevouwen. Oorspronkelijk heeft het katern uit 24 dubbele
foliobladen bestaan. Vooral het buitenblad had veel geleden van de inwerking van vocht, als gevolg waarvan ook een stukje tekst verloren is gegaan.
Omdat de structuur van het papier der overige bladen ook was aangetast is het
katern in de jaren tachtig van de vorige eeuw onder handen genomen door de
restaurateurs van het Groninger gemeentearchief. Tijdens die bewerking zijn
de zwaar geschonden eerste bladzijden hersteld, de laatste tien onbeschreven
pagina’s zijn verwijderd en er is een ‘nieuw’ achterblad aangebracht.
Ofschoon de materiële toestand van het originele katern zich na deze
behandeling niet meer tegen raadpleging verzet is het niet zo eenvoudig kennis te nemen van de inhoud van de tekst. Dat was ook in Boeles’ tijd al zo en
dat is ook de reden geweest waarom deze kenner van de oudere geschiedenis
van Stad en Lande de moeite heeft genomen de tekst te bewerken. De moeilijke toegankelijkheid van de tekst wordt deels veroorzaakt door het typische
handschrift. Weliswaar vermeldt de auteur van de aantekeningen nergens zijn
naam, maar wie vertrouwd is met de Groningse bronnen uit het laatste kwart
van de zestiende eeuw herkent ‘Julsings hanepoten’ meteen. Niet alleen het
schrift, de slordige uitvoering ervan en de vele doorhalingen maken het lezen

1

H.O. Feith, Register van het archief van Groningen. Eerste vervolg, chronologisch gedeelte (Groningen 1865)
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lastig. Ook de door de auteur gebruikte talen leveren problemen op. Het
grootste deel van de tekst is in het Latijn gesteld, maar er zijn ook stukken in
het Frans en – aan het einde – in het Spaans. Daarnaast zijn er enkele aantekeningen in het Grieks en sommige stukken tekst zijn in Hebreeuwse letters
geschreven. Ook in andere protocollen van Julsings hand komen af en toe
aantekeningen voor die in Hebreeuwse lettertekens zijn genoteerd. Soms krijgt
men de indruk dat deze manier van schrijven voor Julsing niet meer was dan
een soort vingeroefening, maar er zijn ook gevallen waar het erop lijkt dat hij
het Hebreeuwse alfabet als geheimschrift gebruikt.
Hoe dit ook zij, alles wijst erop dat Julsing nooit de bedoeling heeft
gehad dat anderen zijn aantekeningen zouden lezen. Niets wekt echter zoveel
nieuwsgierigheid als datgene wat verborgen zou moeten blijven. Ook Boeles
moet geïntrigeerd geraakt zijn door deze tekst. Zijn studie ervan resulteerde in
een transcriptie van het originele dagboek, waarin hij de in Hebreeuwse letters genoteerde aantekeningen oploste. Ofschoon het Latijn en ook de andere
in de tekst voorkomende talen voor Boeles geen problemen vormden, lukte
het hem toch niet altijd om de betekenis van Julsings notities te doorgronden.
Bovendien bleek het dagboek eigenlijk niet zoveel nieuws te bevatten over de
politieke en militaire gebeurtenissen in de jaren 1589-1594. Om deze redenen
zag Boeles af van een integrale publicatie van de tekst en besloot hij zich te
beperken tot een weergave (in het Nederlands) van die passages die hem het
meest interessant leken en die tegelijkertijd niet al te raadselachtig waren.
Enkele jaren geleden stuitte ik, in verband met mijn eigen onderzoek ter
voorbereiding van een publicatie over de geschiedenis van Stad en Lande in
de jaren 1580-1594, opnieuw op Julsings dagboek. Ik herinnerde me dat ik
dit katern ook al eerder onder ogen had gehad en dat het ook toen al mijn
nieuwsgierigheid had opgewekt. Ik was destijds echter niet in de gelegenheid geweest om er wat meer aandacht aan te besteden. Vergelijking van het
door Boeles in 1866 gepubliceerde extract, zijn transcriptie in het archiefdepot
en de originele tekst maakte me duidelijk dat er werk aan de winkel was. De
transcriptie getuigde weliswaar van een bewonderenswaardige bedrevenheid
in het lezen van oud schrift – de eerlijkheid gebiedt me te bekennen dat ze me
in een aantal gevallen geholpen heeft bij het lezen van het origineel – , maar
dit neemt niet weg dat ze een aantal vergissingen vertoonde. Ook de stukken
tekst die niet in Boeles’ publicatie waren opgenomen leken me nadere bestudering waard. Enerzijds stelt onze toegenomen kennis van de gebeurtenissen
aan het einde van de zestiende eeuw ons in staat om enkele bijzonderheden in
Julsings tekst te begrijpen die Boeles nog moesten ontgaan, anderzijds speelt
ook een veranderde vraagstelling een rol. We willen niet alleen antwoord hebben op de vraag naar wat er precies is gebeurd, ons interesseert tegenwoordig
veel meer dan onze voorgangers de manier waarop de tijdgenoten destijds
hun wereld verstonden, hoe ze de gebeurtenissen van hun tijd interpreteerden
en beleefden en hoe ze erop reageerden. Het was me al gauw duidelijk dat
Julsings dagboek ons een prachtige gelegenheid biedt om een aantal woelige
jaren uit de Groningse geschiedenis mee te beleven. Dat we die belevenissen
ondergaan vanuit het perspectief van iemand die geen enkele moeite doet om
objectief te zijn is hierbij geen hindernis maar juist een pré, zolang we ons
tenminste bewust zijn van het onderscheid tussen realiteit en perceptie.
Een tweede reden om ook de door Boeles weggelaten passages serieus te
2

Broek vd.indd 2

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

nemen is dat we juist aan de hand van die stukjes tekst een aardig beeld krijgen van de culturele achtergrond van een ambtenaar als Julsing. Hij haalt meer
dan eens citaten aan van Griekse klassieke schrijvers en verwijst naar gebeurtenissen uit de antieke geschiedenis. We mogen daaruit opmaken dat hij over
een behoorlijke parate kennis op dat gebied beschikte. De klassieke oudheid
blijkt voor Julsing een springlevend referentiekader te zijn geweest dat zich
door allerlei associaties aan hem opdrong.
Naar mijn mening is de volledige tekst van Julsings ‘geheime dagboek’
een – zeker voor Groningse begrippen – uniek ‘egodocument’ en tegelijkertijd een cultuurhistorisch getuigenis. Hij is het daarom waard om een groter
publiek onder ogen te komen. Gezien de kwaliteiten van de tekst denk ik dat
niet alleen geïnteresseerden in de Groningse geschiedenis hem zullen kunnen
waarderen, maar dat hij ook van belang kan zijn voor cultuurhistorici en neolatinisten. De hierna volgende publicatie bestaat daarom uit een nieuwe – volledige – transcriptie van de originele tekst en een vertaling met commentaar.
Bij de weergave van de originele tekst heb ik ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij Julsings manuscript te blijven. Ik heb dat gedaan omdat ik van mening
ben dat zelfs de wijze waarop onze auteur zijn woorden spelde en afkortte,
behoorde tot de cultuur waarin hij leefde. Kenners kunnen hierdoor ook mijn
interpretaties op juistheid controleren. Ik heb zelfs enkele woorden en stukken
tekst opgenomen die Julsing heeft doorgehaald. Ik ben hierin niet volledig
geweest, maar heb me beperkt tot die gevallen waarin de doorgehaalde woorden enig nader licht zouden kunnen werpen op Julsings manier van denken.
Wie zich waagt aan het maken van een vertaling moet op twijfelachtige
plekken keuzes maken uit verschillende interpretatiemogelijkheden en ook
laten zien dat hij er op enkele plaatsen niet in geslaagd is om de tekst te begrijpen. Ook mij is het niet gelukt om voor alle raadselachtige passages die Boeles
heeft weggelaten een aanvaardbare interpretatie te vinden.
Veel ruimte wordt in deze publicatie ingenomen door de noten die een
toelichting bevatten op Julsings aantekeningen. Persoonlijke aantekeningen
mogen een bijzonder aantrekkelijkheid hebben omdat ze de ‘historische sensatie’ dichterbij brengen, ze hebben het grote nadeel dat ze verwijzen naar een
concrete werkelijkheid die ver van de onze afstaat en die vele niveaus ‘lager’
ligt dan de grote historische gebeurtenissen en abstracties die in school- en
handboeken beschreven staan. Wie Julsings notities wil begrijpen moet daarom beschikken over heel wat detailkennis en ook zijn blikrichting aanpassen.
Julsing bekeek de wereld niet, zoals latere historici en schoolboekschrijvers,
top down en vanuit een nationaal-Nederlands perspectief. Julsing zat in de
schrijfkamer op de begane grond van het Groningse raadhuis, liep op straat of
zat bij zijn buurman en hoorde stadgenoten en vrienden praten over gebeurtenissen die zich dichtbij en ver weg afspeelden. Hij mocht dan tijdens zijn jonge
jaren meer van de wijde wereld hebben gezien dan de meeste Groningers,
zijn wereld bestond toch eerst en vooral uit de stad Groningen en haar directe
omgeving. Groningen was zijn ‘vaderland’.
Omdat het woord ‘vaderland’ in Julsings tekst meermalen voorkomt – het
is zelfs het kernwoord van de openingsfrase – , is het van belang om even bij
dit begrip stil te staan. Voor een man als Johan Julsing moet het begrip patria
of ‘vaderland’ een andere lading hebben gehad dan voor ons. Wij denken
hierbij aan een land met duidelijke grenzen en een eigen, nationale identiteit.
HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594
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We vergeten daarbij meestal dat dit begrip een constructie is die gebaseerd is
op de geslaagde opstand tegen de koning van Spanje en op processen die ook
elders geleid hebben tot het ontstaan van nationale staten. Voor Julsing moet
het anders zijn geweest. Hij kon niet weten dat de strijd waarvan hij getuige
was erop uit zou lopen dat Groningen veel later deel zou gaan uitmaken van
een koninkrijk Nederland, waarvan de geschiedenis verstaan en beschreven
zou worden vanuit Hollands perspectief. Ik denk daarom dat het ‘vaderland’
voor Julsing zoiets is geweest als wat voor Duitssprekenden de Heimat is: de
geboortestreek met al het vertrouwde en dierbare dat ermee verbonden is. In
geografische zin is dit ‘vaderland’ een nogal vaag begrip: duidelijke grenzen
heeft het niet. Julsings vaderland kan daarom de stad Groningen zelf zijn,
maar, gelet op de dominantie van de stad Groningen in de regio, ook wel het
hele gebied omvatten van de huidige provincies Groningen en Drenthe en misschien zelfs nog wat meer. In wezen doen de grenzen van Julsings ‘vaderland’
er niet toe, als we maar niet de vergissing maken om te denken dat hij met dit
woord op zoiets als ‘Nederland’ doelde.2
Met de bijzonderheden die ik in de noten vermeld hoop ik de lezer de
informatie aan te reiken die hij nodig heeft om zich enigszins te verplaatsen in
Julsings situatie. Daarnaast gebruik ik de noten om te laten zien dat Julsings
kennis van de lopende zaken lang niet altijd accuraat was en dat er zich in zijn
omgeving ook gebeurtenissen afspeelden waarvan hij geen weet lijkt te hebben.
Wie was Johan Julsing?
Zoals hierboven al is aangegeven laat het handschrift er geen twijfel aan bestaan
dat Johan Julsing, secretaris van het Groninger stadsbestuur, de auteur is van
dit dagboek. Zijn identiteit blijkt ten overvloede ook uit de inhoud van enkele
notities. Zo gebruikt onze auteur in zijn aantekening over de verovering van een
militaire basis door het Staatse leger in juli 15913 precies dezelfde woorden als
in de brief die hij, in opdracht van het stadsbestuur en de ‘verordenten van Stad
en Lande’ op 8 juli 1591 aan de stadsgezanten Ubbena en Hammonius schreef
en waarvan de tekst in Julsings brievenprotocol te vinden is.4 Ook in zijn notitie van 26 november 1592 maakt hij melding van de inhoud van een brief die
hij zelf in opdracht van het stadsbestuur heeft geschreven en die zich in zijn
2

3
4

4
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In dit verband is het goed om erop te wijzen dat men voorzichtig moet zijn met begrippen als ‘particularisme’ versus ‘patriottisme’. Een historicus als Geoffrey Parker getuigt van een goed inzicht in de
prioriteiten die de stedelijke en gewestelijke bestuurders in de verschillende provincies in de Nederlanden
stelden. Overal streefde men naar het behoud en de versterking van het eigene, oude en vertrouwde.
Hieruit volgt dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van zoiets als ‘de Nederlandse opstand’. Toch
bezondigt ook Parker zich aan anachronisme wanneer hij constateert dat het particularisme krachtiger
was dan het patriottisme (Geoffrey Parker, The Dutch revolt (revised edition 1985; Penguin Books 1990)
13). In ieder geval is een dergelijke uitspraak niet bevorderlijk voor een juist begrip van de zestiendeeeuwse verhoudingen. Mensen zoals Julsing zouden zich zwaar beledigd gevoeld hebben wanneer men
hun verweet dat ze ‘geen patriot’ waren. Ze voelden zich juist bij uitstek ‘liefhebbers van het vaderland’,
alleen verstonden ze onder ‘vaderland’ wat anders dan Parker. Zie over de interpretatie van het begrip
‘vaderland’ ook Nicolette Mout, ‘Ideales Muster oder erfundene Eigenart. Republikanische Theorien
während des niederländischen Aufstands’, in: Helmut G. Koenigsberger en Elisabeth Müller-Luckner
(eds), Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit (München 1988) 169-194, hier 170.
GD [61].
MJ ii 345v.
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brievenprotocol bevindt.5 De lezer zal verder opmerken dat de auteur diverse
gebeurtenissen vermeldt die eigenlijk alleen bekend kunnen zijn geweest aan
iemand die op het raadhuis werkte. Tenslotte wijst ook de informatie die de
auteur hier en daar over zijn familiebetrekkingen vermeldt op Johan Julsing.
Over de afkomst van Johan Julsing is zo goed als niets bekend; zelf zwijgt
hij erover. Een ongeannoteerde genealogie noemt hem een zoon van Barelt
Julsing en Marieke Coene; zijn vermoedelijke geboortedatum zou rond 1545
liggen, misschien wat later.6 De familienaam Coene vinden we terug in de
naam die Julsing liet opschrijven toen hij ging studeren: Johannes Julsing Coene.7
Voor zover mij bekend is dit de enige keer geweest dat hij onder deze naam
voorkomt. De naam van zijn moeder wordt wel gevoerd door een man die door
Johan Julsing wordt aangeduid als ‘mijn broer’8 en die ook door eerste secretaris Egbert Alting ‘Julsincks broeder’ genoemd wordt: Jelto Coene.9 Dit wijst
erop dat Jelto een halfbroer van Johan is geweest.
Johan zal zijn eerste opleiding in Groningen genoten hebben, maar voor
een universitaire studie moest hij, net zoals andere begaafde Groningers, naar
het buitenland. Parijs, Keulen en Leuven waren populair onder theologie-studenten, aspirant-medici gingen naar Montpellier of Salerno terwijl Keulen,
Bologna, Bourges en Orléans vooral aantrekkelijk waren voor jongelui die een
loopbaan als jurist ambieerden. Julsing koos voor Orléans waar hij zich in het
eerste trimester van 1565 als student inschreef. Ik heb reden om aan te nemen
dat hij zich in ieder geval tot halverwege het jaar 1568 in Orléans heeft opgehouden en dat hij aan het einde van zijn studietijd ook gedurende een semester
procurator is geweest van de Inclyta Natio Germanica, dat wil zeggen dat hij de
functie heeft vervuld van voorzitter van de vereniging van Duitse studenten.10

5
6

MJ ii 369v-370.
Een geboortedatum rond 1545 lijkt te kloppen met de notitie die Julsing in de zomer van 1590 maakte
en waarin hij het heeft over mensen van ‘zestig jaar en nog ouder’ (GD [25]). Een dergelijke manier van
zeggen zou kunnen passen bij iemand van rond de 45 jaar. Dit lijkt in tegenspraak met de aantekening
waarmee Julsing eind 1589 zijn dagboek begint en waarin hij het doet voorkomen alsof hij een oude man
is en ‘nog maar korte tijd te leven heeft’ (GD [1]). Deze overdrijving past overigens wel bij de larmoyante
toon die hij in de betreffende notitie aanslaat.
7 C.M. Ridderikhoff (ed.), Deuxième livre des procurateurs de la nation Germanique de l’ancienne université
d’Orléans, 1546-1567. Première Partie, Volume II (Leiden 1988) 461.
8 GD [62].
9 Jelto Coene werd op 30 januari 1586 benoemd tot dienaar van de drost in het Oldambt (DA 657).
10 Onder nummer RF 1428.5 berust in de Groninger Archieven een op perkament gestelde akte waarvan
de datum ‘oktober 1428’ lijkt te zijn. Het schrift is echter onmiskenbaar zestiende-eeuws. Het zegel, dat
aan een zijden lint bevestigd is geweest, ontbreekt. Opmerkelijk aan deze akte is dat de belangrijkste
gedeelten van de tekst opzettelijk onleesbaar zijn gemaakt. Uit hetgeen nog wel gelezen kan worden blijkt
dat de akte een getuigschrift is, afgegeven door procurator, adsessor et bibliothecarii van de Duitse natie te
Orléans. Het stuk verklaart dat ene ‘Johannes Lugtingius’, afkomstig uit ‘Oost-Friesland’ te Orléans heeft
gestudeerd en er op voortreffelijke wijze ook de functie van procurator van de Duitse Natie heeft bekleed.
Op de plaatsen waar in de akte ‘Lugtingius’ en ‘Lugtingio’ staat heeft oorspronkelijk een andere naam
gestaan, mogelijk ‘Julsingius’ en ‘Julsingio’. Misschien moet in plaats van 1428 het jaartal 1578 gelezen
worden en is Julsing toen zelf naar Orléans gereisd om dit getuigschrift op te halen. Daartoe heeft hij
de gelegenheid gehad, want in zijn protocol ontbreken aantekeningen uit de periode 24 september20 oktober 1578 (stadsarchief rvr 23.1). Bij gebrek aan nadere informatie blijft het gissen naar de werkelijke aard en achtergrond van deze vervalsing. Misschien heeft dit getuigschrift Julsing een alibi moeten
bezorgen voor beschuldigingen dat hij, net als zijn schoonvader Lubbert van Coevorden, betrokken zou
zijn geweest bij de opzet van een gereformeerde gemeente te Groningen in 1566. Ridderikhoffs editie van
de rapporten van procureurs van de Duitse natie loopt tot en met het eerste kwartaal van 1568. Julsing
komt daarin niet voor als procureur. Indien het hier bedoelde getuigschrift inderdaad Johan Julsing betreft
kan deze op zijn vroegst in het tweede trimester van 1568 procureur zijn geweest.
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Getuigschrift, afgegeven door procurator, adsessor et bibliothecarii van de vereniging van Duitse
studenten aan de universiteit te Orléans. Het stuk dateert mogelijk van oktober 1578. De gaten
in het perkament zijn het gevolg van ijzervraat. Delen van de tekst zijn doelbewust onleesbaar
gemaakt en de naam van de persoon voor wie het stuk bestemd was, is veranderd. Mogelijk heeft
de vervalser de oorspronkelijke naam ‘Julsingium’ vervangen door ‘Lugtingium’.
Groninger Archieven, RF 1428.5.

Detail: ‘Lugtingium Orientalis Frisium nationis’.
Zie de toelichting op p. 5 noot 10.
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Het is niet bekend wanneer Julsing zijn studie heeft beëeindigd en naar het
noorden is teruggekeerd. Aan zijn studieverblijf in Frankrijk heeft hij echter
een blijvende belangstelling voor Frankrijk overgehouden.11
Terug in Groningen trouwde Johan Julsing met Geertruida van Coevorden,
een dochter van Lubbert Everts van Coevorden en Anna Berends. Van Lubbert
van Coevorden is bekend dat hij te Groningen de functie van accijnsmeester
heeft uitgeoefend en omstreeks 1575 moet zijn overleden. Sindsdien wordt zijn
weduwe ook wel Anna van Coevorden genoemd. Zijn naam komt voor op een
lijst van personen die zich wegens betrokkenheid bij de woelingen in 1566
voor Alva moesten verantwoorden. Lubbert van Coevorden zou zich schuldig
hebben gemaakt aan het verlenen van steun aan de ‘sectarissen’ en zich actief
hebben beijverd voor de oprichting van een gereformeerd consistorie in de stad
Groningen. Dit laatste stond voor Filips II en zijn regering te Brussel gelijk aan
het invoeren van ‘een nieuwe staet van policije’, met andere woorden: het plegen van revolutie.12 Julsings schoonvader was dus een actief ijveraar voor de
reformatie. Ook zijn schoonmoeder Anna Berends (alias Anna van Coevorden)
behoorde tot een familie die de godsdiensthervorming was toegedaan. Zij was
een dochter van Berend van Emden en Gysele Daems. Naar haar moeder werd
ze zelf ook wel Anna Berends Daems genoemd. Het lijkt erop dat haar voorouders inderdaad uit Emden afkomstig waren en dat daar ook nog familieleden
van haar woonden. Overeenkomstig Julsings eigen mededeling overleed zij op
28 mei 1593.13
Wanneer Johan Julsing met Geertruida van Coevorden is getrouwd weten
we niet, maar waarschijnlijk is wel dat er tussen zijn terugkeer uit Frankrijk en
dit huwelijk vele jaren zijn verlopen. Uit de aantekeningen van stadssecretaris
Egbert Alting weten we dat een zoontje van het echtpaar in augustus 1580 is
overleden en dat op 3 februari 1581 opnieuw een zoon is geboren. Ook dit kind
moet jong overleden zijn, want als Julsing zelf zijn kinderen vermeldt, noemt
hij alleen Bernard en Nicolaas. Van Bernard – de oudste van de twee – weten
we dat hij op 7 december 1583 is geboren. Van Nicolaas is geen geboortedatum
bekend. Ook dit zoontje zal echter jong gestorven zijn. Julsing noemt hem in
juli 1591 (als zijn vrouw Geertruida met de beide jongens naar Emden gaat)
en ook ten tijde van het overlijden van oma Anna Berends leeft het kind nog
(mei 1593). Op 26 juli 1594, enkele dagen nadat Groningen door Maurits en
Willem Lodewijk is veroverd, schrijft Julsing dat hij met zijn vrouw en zoon
– alsof hij er maar één heeft – naar Emden is vertrokken.
In de periode vóór de Reductie, de tijd dat de ‘openbare belijdenis van
de waarheid’ in de stad Groningen niet was toegestaan, stuurden zorgzame
ouders die de reformatie waren toegedaan hun kinderen naar Emden om
hen daar in de juiste religie te laten onderrichten. Ook Johan Julsing en zijn
vrouw hebben dit gedaan. Dit staat te lezen in het ‘programma funebre’, dat
na de dood van hun zoon Bernard (deze stierf op 1 januari 1647) werd opge-

11 Dit blijkt duidelijk uit de vele vermeldingen van gebeurtenissen in Frankrijk die Julsing in zijn dagboek
noteert. Ook Julsings kennis van de geografie van Frankrijk is opmerkelijk.
12 RF 1569.119, 17 mei 1569.
13 GD [74]. De kroniekschrijver Abel Eppens meldt dat de Groninger politicus van gereformeerde signatuur
Joost van Cleve als haar zwager gold (AE ii 65).
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steld.14 Deze Bernard Julsing zou later een voorbeeldige carrière maken in het
bestuur van de stad Groningen. De eerste stap zette hij in 1614, toen hij lid
werd van de gezworen meente. Enkele jaren later nam hij zitting in de raad,
was vervolgens enige tijd gecommitteerde voor de stad naar de Generaliteits
Rekenkamer en vervulde vanaf 1627 tot aan zijn dood afwisselend de ambten
van hoofdman en burgemeester. Volgens het programma funebre had Bernards
vader Johan Julsing gedurende 36 jaar onafgebroken op zeer verdienstelijke
wijze het ambt van stadssecretaris vervuld en onderscheidde hij zich door zijn
voortreffelijke kennis van ‘exotische’ talen, in het bijzonder het Latijn, Grieks
en Hebreeuws.
Het in dit programma funebre opgegeven aantal jaren dat Johan Julsing
het secretariaat van de stad Groningen heeft bediend spoort niet met hetgeen
uit andere bronnen over Julsings carrière naar voren komt. Deze eindigde
met zijn dood 16 juli 1604.15 Als Julsing inderdaad 36 jaar lang secretaris van
Groningen is geweest moet hij in 1568 als zodanig in dienst zijn getreden.
Voor zover bekend werd hij echter eerst in 1570 aangesteld, en wel als onderschrijver of tweede secretaris. In die functie was hij ondergeschikt aan Egbert
Alting, die al sinds 1553 als stadssecretaris werkzaam was en de leiding over
de stads-schrijfkamer had. Als onderschrijver was Julsing de opvolger van
Jacob Duerts. Overigens blijkt van een ondergeschikte positie niet veel. Alting
noemde Johan Julsing meestal ‘mijn medesecretaris’. Als secretaris hield
Julsing, net als Egbert Alting, een officieel dagboek bij, waarin hij de juridische en bestuurlijke handelingen van het stadsbestuur noteerde, maar ook
allerlei andere aantekeningen maakte.16 Naast het verrichten van secretariaats
werk voor de raad trad Julsing ook op als griffier van het Gildrecht, een college
dat tot taak had het stedelijke stapelrecht te handhaven en ook kennis nam van
zaken op het terrein van het water- en scheepsrecht. Tenslotte konden belanghebbenden gebruik maken van zijn diensten als notaris.17
Groningen en Groningerland aan het einde van de zestiende eeuw
De stad
Alvorens verder in te gaan op de persoon van Johan Julsing en aandacht
te schenken aan de inhoud van zijn ‘geheime dagboek’ is het nuttig enkele
ogenblikken stil te staan bij de toestand waarin de stad Groningen en de
14 UB Groningen, programma funebre 81 (f I map 4). Zie ook J. Ensink, Academische rouw. Uittreksels uit de
programmata funebria van de Academie van Stad en Lande van Groningen / de Rijks Hogeschool te Groningen
(1615-1833), ten dienste van biografie en genealogie. Groninger bronnen en toegangen, 31 (2002) 37. De hier
geciteerde mededeling is niet in het door Ensink gepubliceerde uittreksel opgenomen. De Latijnse tekst is
overigens voor tweeërlei uitleg vatbaar. Men kan de betreffende zin ook lezen alsof met de woorden ‘zorgzame ouders’ (solliciti parentes) alleen Johan Julsing en zijn vrouw Geertruida van Coevorden bedoeld zijn.
In dat geval moet het echtpaar meer dan één kind hebben gehad. Ik vermoed echter dat de opsteller van
het programma met de geciteerde woorden alle Groningse ouders op het oog had die hun kinderen om
geloofsredenen in Emden op school deden.
15 RA IIIa 9. Johan Julsing werd als stadssecretaris opgevolgd door Kempo Adriani.
16 Stadsarchief rvr 23.1: Protocol van civiele en bestuurlijke zaken, gehouden door Johan Julsing (1575-1597).
De publicatie van een door D.F. Kuiken vervaardigde transcriptie van dit protocol is in voorbereiding. Het
dagboek van Egbert Alting – of liever: een uittreksel daaruit – is eerder gepubliceerd: W.J. Formsma en
R. van Roijen (eds), Diarium van Egbert Alting, 1553-1594, RGP (grote serie) 111 (’s-Gravenhage 1964).
17 A.T. Schuitema Meijer e.a., Historie van het archief der stad Groningen (Groningen 1974) 39.
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Ommelanden in de jaren 80 en 90 van de zestiende eeuw verkeerden en iets te
vertellen over de wijze waarop de samenleving in die tijd was ingericht.
Er bestaat geen enkele zekerheid over het aantal mensen dat in deze tijd in
Groningen woonde. Voor het jaar 1565 lopen de schattingen van het inwonertal uiteen van 12.500 tot 19.400 en voor het jaar 1606 wordt het getal 16.600
genoemd.18 Buiten de min of meer vaste inwoners van de stad bevonden zich
in deze periode ook nog voortdurend wisselende aantallen vluchtelingen binnen haar muren of wallen. In het begin van 1580 hebben vele, maar het is niet
bekend hoeveel, katholieke Friezen hun toevlucht in Groningen gezocht.19
Naarmate de oorlog vorderde hebben ook vele Ommelanders en Drenten in de
stad een goed heenkomen gezocht.20 De ‘vaste’ stadsbevolking kan in verschillende groepen worden ingedeeld. De belangrijkste indeling is die in burgers
en ingezetenen. Personen die over het burgerrecht beschikten hadden uitgebreidere rechten dan de gewone ingezetenen, maar allen waren onderworpen
aan een aantal algemene rechtsregels en waren verplicht naar vermogen op te
komen voor de gemeenschappelijke belangen van alle Groningers. Dit betekende onder meer dat ze belasting moesten betalen. Burgers moesten ook
wachtdienst verrichten. Ten einde aangelegenheden van collectief belang snel
en efficiënt te kunnen regelen was de bevolking ingedeeld in vier ‘kluften’ of
wijken, die op hun beurt weer in ‘rotten’ waren verdeeld. ‘Kluft-’ en ‘rotmeesters’ waren belast met de organisatie van de zaken die klufts- of rotsgewijs
werden aangepakt. Het kon daarbij gaan om het innen van belasting, het horen
van getuigen en het aanpakken van burengerucht of zaken van bouwpolitie,
maar ook om het doen van huiszoekingen, het opsporen van ongewenste
vreemdelingen en het oproepen van de bevolking voor consultatie door het
stadsbestuur.
Het dagelijks bestuur van de stad was in handen van het college van burgemeesters en raad. Omdat er nog geen scheiding was tussen wetgevende,
uitvoerende en rechtsprekende macht, trad dit college ook op als hoogste
rechter in de stad zelf en over zaken die de stadstafel21 betroffen. Jaarlijks trad
op de feestdag van St. Petrus ad Cathedram (St. Petrus’ stoel, 22 februari) de
helft van het uit zestien personen bestaande college af, waarna de vrijgekomen
zetels werden ingenomen door acht nieuw-gekozen raadsheren. De keuze van
nieuwe raadsheren vond naar oud gebruik plaats op 8 februari, dat wil zeggen
veertien dagen voor het begin van het nieuwe bestuursjaar (de ‘keurdag’). Het
recht om raadsheren te kiezen berustte bij een ander college, dat ‘gezworen
meente’ werd genoemd. Ieder jaar werden op de ‘raadskeurdag’ vijf gezworenen door het lot aangewezen. Deze ‘keurheren’ wezen de acht personen aan
die de vrijgekomen zetels in de raad moesten innemen. De acht raadsheren
die na het vervullen van de gebruikelijke zittingstermijn van twee jaren op
22 februari ‘afgingen’ waren niet meteen herkiesbaar. Zij konden pas na een
jaar weer in de raad worden gekozen. Het kwam herhaaldelijk voor dat nieuwe

18 Hidde Feenstra, ‘Van stapelrecht en vrije markteconomie’, in: Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen
(Groningen 1994) 143-182, in het bijzonder 160.
19 A.J.J. Hoogland, ‘Conscriptio exulum Frisiae, de Friesche vlugtelingen in 1580’, in: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, xvi (Utrecht 1888) 321-371.
20 In 1593 werd te Groningen zelfs een Drentse landdag gehouden! (rvr 23.1, 7 februari 1593).
21 Het gebied dat onmiddellijk buiten de stadswallen lag.
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raadsleden enige jaren lang zitting hadden gehad in de gezworen meente, maar
noodzakelijk was dit niet. De kandidaten voor de raadszetels behoorden tot de
rijkste en aanzienlijkste geslachten in de stad die met elkaar een soort aparte
‘kaste’ vormden. Toch was deze ‘senatoriale’ kring niet geheel gesloten. Ook
personen van buitenaf konden, mits ze voldoende rijkdom en status bezaten,
betrekkelijk snel carrière maken. Voorbeelden daarvan zijn Joachim Ubbena,
Frederik Moysteen en Egbert Upkena, mannen die uit Oost-Friesland afkomstig waren en in Groningen vele jaren lang de hoogste ambten bekleedden.22
Nadat de verkiezing van de nieuwe raadsheren had plaatsgevonden en de
gekozenen hun verkiezing hadden geaccepteerd bepaalden de acht ‘oude’ en
acht nieuw gekozen raadsheren onderling welke vier van hen het komende
jaar het burgemeestersambt zouden bekleden. Het bestuurlijke jaar was in
Groningen in vier kwartalen of ‘panden’ verdeeld23 en ieder van de vier burgemeesters bekleedde gedurende een van die panden het voorzitterschap van
de raad. Daarnaast beheerde de ‘presiderend burgemeester’ tijdens zijn pand
de sleutels van het archief, trad op als hoogste representant van de staat en was
als zodanig het eerste aanspreekpunt voor externe relaties.
De gezworen meente bestond uit 24 leden die via coöptatie werden geworven uit vooraanstaande kringen van de burgerij. Hiertoe werden vooral de
grote kooplieden gerekend, die handel dreven in vee (ossen), spek, boter en
kaas (de zogenaamde ‘vette waren’), laken en andere goederen. Net zoals de
raad zelf werd de gezworen meente jaarlijks voor de helft vernieuwd. De keurdag van de gezworen meente viel volgens traditie op de achtste dag voor het
aanbreken van het nieuwe bestuursjaar (15 februari). Anders dan men misschien zou verwachten is niet de raad, maar de gezworen meente het college
dat het meest te vergelijken is met de huidige gemeenteraad. Burgemeesters
en raad waren oudtijds belast met de rechtspraak en het dagelijks bestuur en
vergaderden zo goed als dagelijks. In moderne termen uitgedrukt zou men
kunnen zeggen dat dit college vooral belast was met de beleidsvoorbereiding
en het uitvoeren van eerder vastgesteld beleid. Wat dat aangaat is het enigszins te vergelijken met het moderne college van burgemeester en wethouders.
Wanneer er in het oude Groningen nieuw beleid moest worden gemaakt, dat
wil zeggen, wanneer er beslissingen moesten worden getroffen die afweken
van het geijkte patroon en mogelijk vèrstrekkende gevolgen konden hebben
voor de stad als geheel, werd het advies van de gezworen meente gevraagd.24

22 AE ii 700.
23 Het eerste pand liep van de feestdag van St. Petrus’ stoel (22 februari) tot Pinksteren, het tweede van
Pinksteren tot Vrijmarkt (8 september), het derde van Vrijmarkt tot St. Andreas (30 november) en het
vierde van St. Andreas tot St. Petrus’ stoel.
24 F. Postma deelt mee dat de gezworen meente ‘zich niet met het bestuur van de Stad bemoeide’ (F.
Postma, ‘De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande
1541-1557’, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) 1, 1-27, hier
in het bijzonder 8). Hij verwijst hiervoor naar F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen
1964) en Ubbo Emmius, Friesland tussen Eems en Lauwers en de stad Groningen. Herziene en vermeerderde
uitgave, P. Schoonbeeg, ed. (Groningen 1989). Een vluchtige blik in de uitgegeven aantekeningen van
stadssecretaris Egbert Alting is echter voldoende om vast te stellen dat het anders zat. De gezworen
meente werd juist herhaaldelijk bijeengeroepen om bestuurlijke zaken te bespreken (Diarium Alting, passim). Dit protocol beslaat weliswaar een wat latere periode dan die van Maarten van Naarden, maar mij
is geen reden bekend waarom de gezworen meente na het vertrek van Van Naarden in bestuurlijke zin
aan betekenis en invloed zou hebben gewonnen.
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Het college speelde in het bijzonder een rol wanneer het ging om de behandeling van personen die om politieke redenen uit de stad waren verwijderd of
wanneer de stadskas en de financiële lasten voor de bevolking in het geding
waren. Zo zorgden de gezworenen jaarlijks voor het invorderen van het ‘voorschot’ en, wanneer het opgehaalde bedrag achteraf niet voldoende bleek, van
het ‘naschot’. Het ging hierbij om een belasting op de woonsteden van burgers
en inwoners, die bestemd was voor de dekking van noodzakelijke uitgaven
ten behoeve van de stad als geheel.25 De gezworen meente ontleende haar
naam aan de omstandigheid dat de leden bij hun aantreden moesten zweren
burgemeesters en raad te zullen steunen en desgevraagd advies uit te zullen
brengen over de vraag op welke wijze de belangen van de stedelijke gemeenschap in haar geheel het best gediend konden worden. De eed van de gezworenen hield tevens in dat zij geen overeenkomsten of samenwerkingsverbanden
zouden aangaan buiten burgemeesters en raad om. Deze regel moest voorkomen dat de gezworenen zich in samenwerking met anderen metterdaad tegen
het college van burgemeesters en raad zouden keren. Om beleidsadviezen te
kunnen uitbrengen hoefde de gezworen meente niet altijd voltallig naar het
raadhuis te komen. In veel gevallen was het voldoende dat hun woordvoerders (de drie ‘taalmannen’) aan het overleg deelnamen. Wanneer de gezworen
meente om haar mening werd gevraagd en de continuïteit van het beleid in
het geding was, werden vaak ook de op 22 februari afgetreden raadsheren (de
‘oude raad’) bij de beleidsvorming betrokken.
In politiek gevoelige zaken, zoals die welke betrekking hadden op de
verhouding met de regering in Brussel, de positie van de publieke religie of
de stedelijke defensie, had het stadsbestuur echter behoefte aan een breder
draagvlak. De leden van de gezworen meente werden, zoals gezegd, uit de
stedelijke bovenlaag gerecruteerd die in hoofdzaak bestond uit grote kooplieden. Getalsmatig was dat echter niet zo’n grote groep. Het grootste deel
van de Groningse bevolking bestond uit handwerkslieden, meesters, gezellen
en handlangers, kleine handelaren, sjouwers, sledemenners en ‘schuitenschuivers’. Een deel van deze mensen was georganiseerd in ambachtsgilden
die onder leiding stonden van een ‘olderman’ en een aantal ‘hovelingen’.
We mogen aannemen dat er in de praktijk niet zoveel interactie was tussen
de kringen waaruit de hoogste regeringscolleges voortkwamen en de grote
groep van ‘gewone Groningers’, de gildeleden incluis. Toch wist het stadsbestuur uit de geschiedenis van Groningen zelf en van voorbeelden elders
hoezeer het in de verdrukking kon komen wanneer het de middengroepen
en onderste lagen van de bevolking van zich vervreemdde. Om die reden
was het gewoonte dat de raad bij belangrijke zaken ook de gilden raadpleegde en in uitzonderlijke gevallen zelfs ‘de hele stad’ om advies vroeg.
De inbreng van de gilden werd gewoonlijk verwoord door de ‘bouwmeesters’. Dit waren vertegenwoordigers van de gezamenlijke gilden die als hun
woordvoerders en liaison officers bij het stadsbestuur optraden. Ook in externe
contacten speelden zij soms een rol, in het bijzonder wanneer het erop aan
kwam dat de hele Groningse bevolking moest worden vertegenwoordigd.
Wanneer de mening van ‘de hele stad’ moest worden gepeild werden de

25 Schuitema Meijer, Historie 73.
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kluft- en wijkmeesters ingeschakeld om de ‘olde borgers’ voor overleg bijeen
te roepen. Welke mensen precies als ‘oude burgers’ werden beschouwd is niet
bekend; het is echter niet waarschijnlijk dat hiervoor vaste criteria golden. We
mogen aannemen dat de rotmeesters precies wisten wie er in hun straat of
buurt oud en ervaren genoeg waren om serieus mee te kunnen denken over het
te voeren beleid. Ook over de manier waarop de ‘olde borgers’ werden geraadpleegd is zo goed als niets bekend. Ik neem aan dat hun mening wijksgewijs
werd gepeild, maar er zijn ook gevallen bekend waarin de hele burgerij in de
Sint Walburgkerk bijeen werd geroepen. In Julsings dagboek zien we hoe zij
op 24 juli 1594 werden opgeroepen om de volgende dag in alle vroegte naar
het raadhuis te komen om te beraadslagen over de voorstellen die vanuit het
Staatse legerkamp bij Helpman waren gedaan.26
Niet alleen binnen de stad en de stadstafel was het college van burgemeesters en raad de hoogste bestuurlijke en juridische instantie, het was dat ook in
het Gorecht of Gericht van Selwerd en de beide Oldambten.27 De ingezetenen
van die streken waren ‘onderdanen’ van Groningen. Voor de uitvoering van de
overheidstaken en -rechten in deze gebieden benoemde het stadsbestuur een
ambtman of drost, meestal iemand die behoorde tot een van de ‘raadsfamilies’.
Een salaris kreeg de ambtman of drost niet. Hij vervulde zijn ambt op eigen
kosten, maar hoefde slechts een-derde van de boeten die hij oplegde aan het
Groninger stadsbestuur af te dragen. De overige twee-derde mocht hij als zijn
eigen inkomsten beschouwen. In de praktijk werden ambtmannen en drosten
bijgestaan door een secretaris. Jelto Coene, de hierboven genoemde broer van
Johan Julsing, was sinds 1586 dienaar van de drost in de Oldambten.28 Een
vertegenwoordiger van een oud Gronings geslacht, Albert Jarges, die eerder de
functie van kluftmeester in de stad had vervuld, was sinds 1588 ambtman of
drost in het Wold-Oldambt en kreeg op 5 mei 1590 ook de verantwoordelijkheid voor het Klei-Oldambt. Op 4 maart 1591 werd hij voor een periode van
drie jaren in beide functies gecontinueerd.29
Het ambtelijk apparaat dat de bestuurscolleges bij de vervulling van de overheidstaken assisteerde was niet groot en kostte relatief weinig geld. De organisatie was zo opgezet dat de kosten van de taakuitoefening zoveel mogelijk
werden gedekt door de inkomsten die ze opleverde. Men bereikte dit door
overheidstaken geheel of gedeeltelijk door particulieren te laten uitvoeren en
door ambtenaren de inkomsten die hun functie opleverde zelf te laten houden. Op die manier kon ook de administratie decentraal gehouden worden.
Het geheel doet enigszins denken aan de huidige organisatie van de overheid,
die na ingrijpende privatiseringen sterk is ‘afgeslankt’. We hebben zojuist al
gezien dat het bestuur van de stadsjurisdicties Oldambt en Gorecht zichzelf
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GD [81].
Zie het kaartje op pagina 15.
DA 657, 30 januari 1586.
Albert Jarges was vóór 6 april 1588 kluftmeester en blijkt op 16 augustus 1588 ambtman in het WoldOldambt te zijn (DA 732 en 736). Zie verder DA 790, 5 mei 1590, en DA 818, 4 maart 1591). Als gevolg
van de militaire ontwikkelingen kon er in de praktijk geen sprake zijn van een normale uitoefening van
de overheidstaken in en ten behoeve van deze op grote afstand van de stad Groningen gelegen streken.
Hierdoor kon Albert Jarges in 1593 raadsheer en meteen burgemeester worden. Zie over hem en zijn rol
tijdens de belegering van Groningen in 1594 Julsing GD [82] en het commentaar daarbij.
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moest bekostigen. Ook binnen de stad werd dit principe zoveel mogelijk
gevolgd. Het Gildrecht, dat de naleving van het stapelrecht moest controleren
en afdwingen, functioneerde op dezelfde basis. De stedelijke accijnzen (bijvoorbeeld die op bier, wijn en turf) werden geïnd door accijnsmeesters die de
opbrengst ervan voor een periode van enkele jaren hadden gepacht. De verpachting geschiedde door middel van een veiling, waarop de hoogste bieder
het recht verwierf de betreffende accijnzen te innen. De accijnsmeesters – dezen
waren dikwijls zelf als handelaar actief in de sector waarvan zij de accijnzen
hadden gepacht en kenden die dan ook goed – hadden zelf het grootste belang
bij een efficiënte opzet van de inning van deze vorm van belasting. Ook in de
stadssecretarie vinden we het basisprincipe terug. De leges die aan belanghebbenden in rekening konden worden gebracht voor het uitschrijven van akten,
voor het kopiëren van documenten of het zegelen ervan en voor allerlei andere
administratieve handelingen die moesten worden gesteld in het kader van de
procesgang voor het gerecht – alle inkomsten van de ‘schrijfkamer’ kwamen ten
goede van de secretarissen en de klerken, die ook voor de inning zorgden.
In het kader van deze inleiding is het niet nodig alle ‘stadsofficianten’ te
behandelen. Ik beperk me daarom tot de belangrijkste.
De secretarissen en klerken deden hun werk in de schrijfkamer of secretarie. Dit vertrek bevond zich aan de noordzijde van het raadhuis, op de begane
grond, direct onder de raadzaal. Het was het domein van Egbert Alting – hij
was in 1589 al 71 jaar oud – , van Johan Julsing en de klerk Leo Alberti. Zij
maakten aantekeningen over de bestuurlijke en juridische zaken die de raad
en zijn commissies behandelden, stelden concepten op voor brieven en akten,
schreven net-exemplaren uit, zorgden voor de verzending van de uitgaande
post en beheerden het lopende archief.
De belangrijkste steun en toeverlaat van de stadsbestuurders was tussen
1587 en 1594 de jurist dr. Wilhelmus Hammonius, de stadssyndicus. Deze
diende het stadsbestuur van juridisch advies en onderhield de betrekkingen
met de regering in Brussel en haar organen en vertegenwoordigers. Hij deed
dat niet alleen voor de stad Groningen, maar ook voor de Verordenten van Stad
en Lande en voor het college van Luitenant en Hoofdmannen.30 Hammonius
voerde zijn administratie zelfstandig en bewaarde zijn documenten thuis.
De stedelijke financiën werden beheerd door Johan van Deest, de stadsrentmeester. Hij voerde niet alleen de financiële administratie, maar was ook
betrokken bij de inning van belastingen en de financiering van het stedelijke
beleid. In de woelige jaren waarop Julsings dagboek betrekking heeft moeten
aanzienlijke geldstromen door zijn handen zijn gegaan waarover niets is terug
te vinden in de door de rentmeester opgestelde stadsrekeningen. In vele gevallen gaat het om inkomsten en uitgaven die verband houden met het onderhoud van de troepen en de bekostiging van speciale projecten. Ik vermoed
dat hiervan aparte administraties hebben bestaan die helaas niet bewaard zijn
gebleven.
De stadsbouwmeester vervulde een functie die we zouden kunnen vergelijken met die van een directeur van de dienst Openbare Werken. Zijn verantwoordelijkheid was de zorg voor aanleg en onderhoud van de wallen, grachten

30 Zie hieronder.
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en torens, van de openbare wegen en diepen en van alle bijbehorende kunstwerken, zoals bruggen en verlaten.
De artilleriemeester, een functie die in de jaren 1589-1594 werd vervuld
door Gijsbert Arends, beheerde het geschut en de voorraden wapens en ammunitie in het stadsarsenaal en droeg zorg voor de aanvulling ervan. Gelet op de
grote hoeveelheden buskruit, salpeter, lood en metaal die door hem zijn aangekocht en de vele werkzaamheden die in zijn opdracht zijn verricht moet ook
zijn administratie omvangrijk zijn geweest. Er is niets van overgeleverd.
De verdediging van de stad was in handen van de Groningse burgerij zelf.
De organisatie van het zogenaamde ‘burgerregiment’ sloot aan bij die van de
kluften waarin de stad verdeeld was. We hebben gezien dat Groningen vier
kluften of wijken telde. Elke kluft leverde twee ‘burgervendels’, waarvan de
leden bij toerbeurt wacht deden bij de poorten, op de wallen en bastions. In
de winter van 1577-1578 was het burgerregiment uitgebreid met een negende
vendel. Dit bestond uit bewoners van de Schuitenschuiversschans31 en andere
‘buitenpoorters’.32 Volgens de geschiedschrijver Pieter Bor bedroeg de sterkte
van de Groningse burgervendels meer dan 3000 man.33 Een aantekening van
secretaris Alting uit 1587 lijkt echter te suggereren dat het burgerregiment
– althans toen – niet meer dan 1.145 man telde.34 Zoals ook in het gewone leger
het geval was werd het commando over het burgerregiment gevoerd door een
kolonel – een persoon uit raadskringen – en stond elk vendel onder bevel van
een kapitein of hopman, die werd bijgestaan door een luitenant en vaandrig.
Het stadsbestuur zette het burgerleger niet alleen in voor de verdediging van
de stad, maar ook voor het uitvoeren van politietaken.
Stad en Lande
Stad en Lande maakten sinds 1536 samen als één gewest deel uit van de
Habsburgse Nederlanden, maar een echte staatkundige eenheid kan men het
gewest eigenlijk niet noemen. De basis van hun samenwerking was een overeenkomst die in 1473 was gesloten, in 1482 was bevestigd, maar in 1575 door
de Ommelanden was opgezegd. De onenigheid – beter gezegd: bittere vijandschap – tussen het stadsbestuur en de belangrijkste figuren in de Ommelanden
was er oorzaak van dat Groningen in 1580 samen met de katholieke stadhouder George van Lalaing, graaf van Rennenberg, de kant van de Spaanse koning
koos, nadat de Ommelander leiders in meerderheid de steun van ’s konings
rebellen hadden gezocht. De oorlog die daarna was uitgebroken had geen duidelijke winnaar gehad: de Staatse troepen waren wel verdreven, maar hadden
in Niezijl een belangrijk steunpunt weten te behouden en beheersten daarmee
het Westerkwartier. Twee jaar later (herfst 1583) veroverden ze ook nog het aan
31 De Schuitenschuiversschans was een ‘voorstad’ die gelegen was buiten de Poelepoort en Steentilpoort,
ten zuidoosten van de stad. De bevolking ervan werd in hoofdzaak gevormd door de schippers die
hun bestaan vonden in de aanvoer – via het Schuitendiep – van turf uit de venen in de buurt van het
Zuidlaardermeer. Zij waren, met uitsluiting van zo goed als ieder ander, als enigen gerechtigd om gebruik
te maken van het Schuitendiep.
32 Personen die buiten de wallen woonden.
33 Bor xxxi 24v.
34 DA 707, 30 oktober 1587.
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de Eems gelegen Oterdum, vanwaaruit ze het Klei-Oldambt terroriseerden.
Desondanks waren de Ommelanden voor het grootste deel in handen van het
koninklijke leger, waarvan detachementen her en der in garnizoen lagen. De
belangrijkste anti-Groningse hoofdelingen en ook vele plattelanders, die bang
waren dat ze vanwege hun gereformeerde levensovertuiging tot de orde geroepen zouden worden, waren uitgeweken en bevonden zich in Westerlauwers
Friesland of Oost-Friesland.35 De overgrote meerderheid van de bevolking
was echter achtergebleven en probeerde het leven voort te zetten volgens het
oude en vertrouwde patroon. De plattelanders bebouwden hun landerijen en
weidden hun vee, ze produceerden hun producten en verkochten die – volgens de regels van het stapelrecht – als vanouds op de Groninger markt of aan
Groninger kooplieden die de Ommelanden introkken. Ook de bestuurlijke en
juridische organisatie was in hoofdzaak overeind gebleven. De redgers spraken recht zoals ze altijd hadden gedaan, de schatbeurders haalden de belastingpenningen op en de zijlvestenijen (waterschappen) functioneerden min of

35 Eigenlijk hoefden alleen degenen, die zich daadwerkelijk tegen de stad Groningen en de koninklijke regering hadden verzet, ernstige represailles te verwachten. Er waren echter ook eenvoudige plattelanders die
waren uitgeweken omdat ze ‘in Appingedam naar een preek hadden geluisterd’ of ‘met de collectezak
waren rondgegaan voor de diakonie’ en dachten op grond daarvan de toorn van de overheid te moeten
vrezen (AE i 446).
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meer normaal. De belangrijkste besluiten die de hele Ommelanden betroffen
– zoals belastingheffing of de waterstaat – werden door de Landdag genomen.
Hiertoe kwamen de hoofdelingen, eigenerfden en volmachten op uitnodiging
van Luitenant en Hoofdmannen naar Groningen en vergaderden daar volgens
traditie op het raadhuis met burgemeesters en raad.
Ter behartiging van de lopende zaken waren er de ‘Verordenten’ van de
Ommelanden: enkele kloosteroversten (‘prelaten’) en hoofdelingen die bereid
waren samen te werken met burgemeesters en raad van Groningen. Samen
met het stadsbestuur vormden ze het dagelijks bestuur van het gewest. Dit
gezamenlijke bestuurscollege noemde zich ‘Verordenten van Stad en Lande’.
Syndicus en woordvoerder van de Ommelander Verordenten was de officiaal
Johannes Krithe, die tevens pastoor was te Westerwijtwerd. In deze functie
was hij de naaste collega van stadssyndicus Wilhelmus Hammonius, met wie
hij ook vaak samen optrad.
Anders dan het stadsbestuur, dat in de stad zelf en de stadsjurisdicties het
recht had burgers en ingezetenen bevelen te geven, had de Landdag of het
college van Verordenten niet een vergelijkbare zeggenschap over de bevolking van de Ommelanden. De enige instelling die gerechtigd was voor het
Westerkwartier, Hunsingo en Fivelgo geboden, verboden of ‘mandaten’ uit te
vaardigen en af te kondigen was het college van Luitenant en Hoofdmannen.
Dit college, dat competent was in appèlzaken uit de Ommelanden en ook een
aantal bestuurlijke functies had, bestond uit vier personen die meestal eerder
burgemeester te Groningen waren geweest en een voorzitter. De normale gang
van zaken was dat een burgemeester, na twee jaren als zodanig te hebben
gefunctioneerd, gedurende twee achtereenvolgende jaren hoofdman werd. Het
voorzitterschap werd bekleed door een koninklijke ambtenaar, de luitenantstadhouder. Deze was als zodanig door de regering te Brussel benoemd en
was eigenlijk de enige persoon in Groningen die in een onmiddellijke hiërarchische relatie met de ‘landelijke overheid’ stond. Luitenant en hoofdmannen
vergaderden in een vertrek dat deel uitmaakte van het raadhuiscomplex. Het
was gelegen tussen het oude raadhuis en het wijnhuis, aan de noordzijde van
een binnenplaats.36 Vanwege de relatie tussen zijn voorzitter en de koninklijke
regering werd het college van luitenant en hoofdmannen ook wel ‘’s Konings
Kamer’ genoemd. Ten tijde van Julsings dagboek bekleedde dr. Johan de
Gouda de functie van luitenant-stadhouder. Ofschoon deze als stadssyndicus
van Groningen de nodige ervaring had opgedaan met de eigenaardigheden van
het gewest bleek hij in zijn functie van luitenant toch bij herhaling allergisch
te zijn voor het eigenzinnige gedrag van de Groningers en Ommelanders, die
er steeds op uit waren de invloed van de koninklijke regering tot het absolute
minimum te beperken. Wanneer maatregelen voor het hele gewest getroffen
moesten worden konden de ‘Verordenten’ echter niet om de luitenant heen,
omdat hij samen met de hoofdmannen moest zorgen voor de formele mandaten ter uitvoering van het beleid. Ook de inning van de jaartax verliep onder
verantwoordelijkheid van luitenant en hoofdmannen.
Het secretariaat van ’s Konings Kamer was in handen van Popco Everardi,
wiens vader Evert van Emden eerder in de zestiende eeuw ook al vele jaren het

36 A.T. Schuitema Meijer, De raadhuizen van de stad Groningen (Groningen 1962) 18-20.
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secretariaat van de Hoofdmannenkamer had gevoerd. In de laatste jaren voorafgaand aan de Reductie trad Everardi herhaaldelijk op als plaatsvervanger van
stadssecretaris Hammonius, in het bijzonder wanneer deze zelf ten behoeve van
Stad en Lande als gezant aan het Hof verkeerde. Voor werkzaamheden ‘in het
veld’ beschikte de Hoofdmannenkamer over een viertal ‘hoofdmansdienaren’
die ieder hun eigen ambtsgebied of ‘conditie’ bedienden.37 Zij speelden een rol
bij de inning van de belastingen, in het bijzonder de jaartax, en onderhielden
daartoe de contacten met de plaatselijke ‘schatbeurders’, zorgden voor de betekening van dagvaardingen en andere mandaten en verrichtten bodediensten.
De Gouda droeg de titel van ‘luitenant-stadhouder’ en was als zodanig de
plaatsvervanger van de echte stadhouder. Ten tijde van Julsings dagboek werd
die functie vervuld door de Spanjaard Francisco Verdugo.38 Het gouvernement
van deze ervaren Spaanse officier – in 1589 was hij 52 jaar oud – omvatte niet
alleen Stad en Lande, maar ook Friesland, Drenthe, Overijssel en de heerlijkheid Lingen. Als gevolg van successen van het Staatse leger was zijn ambtsgebied in de loop der jaren wel steeds kleiner geworden. Verdugo was in de
eerste plaats militair – hij was in 1581 naar het noorden gekomen als kolonel
van een regiment dat orde op zaken moest stellen – en omdat hij als veldheer
een ruime ervaring en goede naam had, werd hij door gouverneur-generaal en
opperbevelhebber Parma herhaaldelijk ingezet bij acties buiten zijn eigen gouvernement. Ofschoon Groningen als de hoofdstad van zijn ambtsgebied gold
verbleef Verdugo hier meestal slechts gedurende korte perioden. Wanneer hij in
de stad was woonde hij in het ‘bisschopshof’, het gebouw van het voormalige
Fraterhuis aan de noordzijde van het Sint Walburgkerkhof dat in de jaren 1568
tot 1576 bisschop Johannes Knijff tot woning had gediend.39 Uiteraard beschikte de stadhouder over een militaire en een civiele staf, maar over de omvang
en samenstelling daarvan weten we niet veel. Bekend zijn de namen van zijn
secretaris, de Waal Peter Sucquet die eerder het secretariaat van de graaf van
Rennenberg had gevoerd, en van de ‘commissaris’ Francisco Vasquez.
Omdat Friesland de kant van de opstand hield was Verdugo’s stadhouderschap van dat gewest niet meer dan een titel. Wel hielden de koningsgezinde
autoriteiten de Friese bevolking aan haar verplichting om belasting te betalen
aan ’s konings regering. In de praktijk gebeurde dat ook: ook na 1580 kwamen Friese schatbeurders vanuit het Staatse Friesland nog wel naar Groningen
om ‘contributies’ ten behoeve van het koninklijke leger te betalen. Wanneer
deze betalingen stokten of uitbleven voelde de koninklijke legerleiding zich
gerechtigd om de achterstallige bedragen met geweld te komen innen. Men
deed dan invallen in het Staatse Friesland en roofde er wat men te pakken kon
krijgen. In Drenthe was het koninklijke gezag aanwezig in de persoon van de
edelman Evert van Ensse. Deze beheerde het fort te Coevorden en stond als
drost aan het hoofd van de bestuurlijke en juridische organisatie. Peter Micault
van Indevelde vervulde dezelfde functie in de heerlijkheid Lingen.
37 In het Westerkwartier bevonden zich twee van de vier ‘condities’: Vredewold en Langewold vormden er
samen één, net zoals Middag en Humsterland. De twee andere condities vielen samen met de landschappen Hunsingo en Fivelgo (W.J. Formsma, De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw (Assen
1938) 72).
38 Zie over Verdugo: Franck Smit, ‘Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder van Groningen’, in: Van
Beeldenstorm tot Reductie van Groningen (Groningen 1994) 103-116.
39 Nu Martinikerkhof. Het gebouw was laatstelijk in gebruik als zetel van RTV Noord.
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De Spaanse kolonel Francisco Verdugo
(1531-1595) was in de jaren 15811594 belast met het oppercommando
van de koninklijke troepen en het
gouvernement in Friesland, Stad
en Lande van Groningen, Drenthe,
Lingen en Overijssel.
Gravure uit Pieter Chr. Bor,
Nederlandsche oorlogen (Amsterdam
1679-1684).

Verdugo heeft het als stadhouder van ‘Frisia’ erg moeilijk gehad. De middelen die hij vanuit Brussel kreeg wogen niet op tegen de opgaven waarvoor
hij stond, zijn opdrachtgevers namen hem niet serieus en de heren van Stad en
Lande, zijn partners tegen wil en dank, zagen hem liever als hun dienaar dan
als hun baas. Ofschoon Verdugo in de jaren zeventig in Noord-Holland ervaring had opgedaan met de bevolking van de noordelijke Nederlanden heeft
hij nooit kunnen wennen aan de trots en vrijheidsdrang van de Groningers.
Beide partijen wantrouwden elkaar: Verdugo begreep dat het geen liefde voor
de koning was geweest die de Groningers in het Spaanse kamp had gedreven
en werd voortdurend geplaagd door de vrees dat het stadsbestuur bij het keren
van de krijgskansen verraad zou plegen en de kant van de vijand zou kiezen. Omgekeerd vertrouwden ook de stadsbestuurders hun gouverneur voor
geen cent: zij leefden permanent in de angst dat Verdugo op een onverwacht
moment zou proberen zijn eigen troepen binnen de wallen van de stad te krijgen. Het ‘innemen’ van een uit vreemde soldaten bestaand garnizoen was het
ergste wat een stad kon overkomen. Zolang ze de wallen en poorten in eigen
hand wist te houden was de bevolking in staat haar eigen lot te bepalen. Zodra
echter vreemde troepen erin zouden slagen binnen te komen, zou het gedaan
zijn met de zelfstandigheid. Dan deden de belangen van de bevolking er niet
18
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meer toe en zou alles waaraan zij hechtte overhoop gegooid worden en alles
van waarde geroofd. Op dit punt trokken zowat alle Groningers, katholieken
en gereformeerden, één lijn. Uitzondering waren alleen een handjevol fanatieke katholieken en de Friese vluchtelingen die na 1580 hun eigen land waren
ontvlucht en daardoor toch al alles kwijt waren geraakt.
Het leger
Onder normale omstandigheden lagen er in het noorden zo goed als geen
Spaanse troepen.40 Na het ‘verraad van Rennenberg’ hadden Groningen en de
koningsgezinde Ommelander heren zelf geld bijeengebracht om een aantal
compagnieën (‘vendels’) op te richten. De hiervoor benodigde soldaten werden
in Friesland, de Ommelanden, Drenthe en aangrenzende streken geworven en
stonden onder bevel van officieren die door Stad en Lande waren benoemd.
De gewestelijke autoriteiten hadden deze strijdkrachten ‘ingebracht’ in het
officiële leger van de koning, zodat de koninklijke legerleiding er althans
enige operationele zeggenschap over had. Met de oprichting van deze ‘eigen
vendels’ hadden de heren van Stad en Lande gehoopt de defensie zoveel mogelijk in eigen hand te kunnen houden. De soldaten van deze vendels waren op
diverse plaatsen in de Ommelanden gelegerd. Een van de belangrijkste forten
die zij bezetten was dat te Delfzijl. Behalve deze eigen vendels lag ook nog een
wisselend aantal andere afdelingen van het koninklijke leger in Drenthe en
de Ommelanden. Deze waren onderdeel van het Friese regiment en dat van
Verdugo zelf. In het eerstgenoemde regiment dienden vooral soldaten uit de
streek zelf, het tweede bestond in hoofdzaak uit Walen. Spanjaarden, Italianen
en Hoogduitsers kwamen alleen naar het noorden wanneer er vanuit het zuiden een hulpleger werd gestuurd dat Verdugo moest helpen een doorbraak te
forceren of, in de laatste jaren vóór de Reductie, het verdere opdringen van het
Staatse leger te verijdelen.
Voor het onderhoud van de vaste garnizoenen in de Ommelanden was veel
geld nodig. In principe moest het leger door de regering betaald worden. Deze
kon daartoe beschikken over belastinginkomsten uit het gebied zelf en over
subsidies die ze hiervoor uit Spanje kreeg. In de praktijk stuurde de regering
echter maar zelden geld voor de troepen en als ze het deed was het meestal veel
te weinig. Dit paste overigens in het beleid van de koning zelf. Het was zijn
uitdrukkelijke wens dat zijn leger zich zoveel mogelijk zelf zou bekostigen. De
beste mogelijkheid daartoe, zo schreef Filips II bij herhaling aan zijn plaatsvervanger in Brussel, was het legeren van de troepen in gebieden die zich aan de
zijde van de opstandelingen hadden geschaard.41
Het niet-sturen van geld was echter niet alleen maar een kwestie van
beleid of onwil: de regering was eenvoudig niet in staat de enorme sommen te
betalen die voor het onderhoud van haar leger nodig waren. Het kwam haar
daarom heel goed uit dat er ook andere manieren waren om de soldaten tevre40 De enige uitzondering werd gevormd door Verdugo’s Spaanse ruiterij, die meestal in Twente of Lingen
lag.
41 De koning ging daarbij voorbij aan het praktische probleem dat de soldaten (en ook hun officieren) er
weinig behoefte aan hadden om zich op vijandelijk terrein te wagen en zich daar bloot te stellen aan
mogelijke aanslagen. Zij gaven er de voorkeur aan te blijven zitten in goed verdedigbare stellingen met
een welgezinde bevolking om hen heen.
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Koning Filips II van Spanje.
Gravure uit Jean le Clerc,
Geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, sedert den aanvang van die
Republyk tot op den Vrede van Utrecht in
‘t jaar 1713 en het Tractaat van Barriere
in ‘t Jaar 1715 gesloten (Amsterdam
17382).

den te houden. Zo kon men invallen doen in vijandelijk gebied en de soldaten
de vrije hand geven om te roven wat ze te pakken konden krijgen. Men kon
bij zulke gelegenheden ook ingezetenen krijgsgevangen maken om hen tegen
betaling van hoge losgelden (‘rantsoenen’) vrij te laten. Een derde mogelijkheid was het aanhouden en in gijzeling nemen van kooplieden die te land of
ter zee handel dreven ten behoeve van de vijand. In het bijzonder de ruiterij
was met haar grote actieradius een geschikt instrument om op deze manier aan
geld te komen.
Het eenvoudigste middel om onder de kosten van het leger uit te komen
was echter het tot regel verheffen van iets wat eerder als noodmaatregel was
ontstaan. Deze methode kwam erop neer dat de plaatselijke bevolking voor het
onderhoud van de soldaten opdraaide. Daarbij werd gebruik gemaakt van de
bestaande bestuurlijke en administratieve infrastructuur. De kapiteins dienden bij hun superieuren een opgave in van wat zij aan geld dachten nodig te
hebben, de bevoegde bevelhebber tekende deze opgaven voor akkoord en de
Verordenten van Stad en Lande maakten, op basis van hun kennis van de plaatselijke omstandigheden en de draagkracht van de bevolking, een omslag over
de Ommelander kerspelen. Nadat op deze manier ‘het kwartier’ was gemaakt
20
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vaardigden luitenant en hoofdmannen de noodzakelijke mandaten uit om de
bevolking op te dragen de verschuldigde bedragen aan de schatbeurders af te
dragen. In theorie ging men er bij deze opzet van uit dat het door de bevolking opgebrachte geld een voorschot was en dat de koning of zijn regering de
betaalde bedragen te zijner tijd zou terugbetalen. De schatbeurders zouden,
door overlegging van de kwitanties die ze van de kapiteins kregen, vrijstelling
van de reguliere belasting krijgen. De voor het leger benodigde sommen gelds
bedroegen echter een veelvoud van hetgeen de bevolking aan gewone belasting geacht werd op te brengen. Daar komt nog bij dat de Brusselse bureaucratie allerminst geneigd was om toegezegde belastingvrijstellingen te honoreren.
Maar ook als ze op dit punt wel ruimhartig was geweest, zou de toegekende
belastingvrijdom niet meer zijn geweest dan een fractie van hetgeen de bevolking ten behoeve van het leger moest opbrengen. De belastingplichtigen
hadden echter geen keus: als ze de ‘lening’ niet betaalden zouden de soldaten
eenvoudig komen halen wat ze nodig hadden. Daarnaast had de plattelandsbevolking niet alleen last, maar ook voordeel van de aanwezigheid van zoveel
extra consumenten. Zolang de soldaten betaald kregen, er discipline gehouden werd en het hele systeem van bevoorrading en betaling werkte, bleef de
door de bevolking opgebrachte ‘contributie’ in de regio en kwam het geld in
de vorm van mooie prijzen terug bij de producenten van levensmiddelen. Het
spreekt voor zich dat ook handelaren, belastingfunctionarissen en anderen op
min of meer creatieve wijze van de situatie gebruik wisten te maken.
Grote problemen ontstonden als gevolg van verovering door het Staatse
leger – vooral het regiment van Willem Lodewijk dat vanuit Westerlauwers
Friesland opereerde – van steeds meer steunpunten in de Ommelanden. Door
het bezit van deze steunpunten konden de Staatsen de bevolking van de
Ommelanden onder druk zetten om ook contributie te betalen aan het leger
van de opstandelingen. Dit betekende een verdubbeling van de lasten van de
bevolking en bracht vele meiers ertoe de huur op te zeggen en met hun hele
hebben en houden weg te trekken. De situatie werd nog rampzaliger wanneer
ook de regering in Brussel, in reactie op de aanhoudende smeekbeden van
Verdugo en de Groningse autoriteiten, overging tot het sturen van hulptroepen.
Ofschoon men in Brussel wel wist dat het sturen van extra troepen zonder het
nodige geld erbij te leveren meer ellende dan soelaas zou brengen, deed men
daar wat men gewend was te doen: men stuurde de soldaten op pad en gaf hun
in plaats van soldij beloften mee. Wanneer een dergelijk hulpleger – met alle
aanhang meegeteld kon het om vele duizenden mensen en dieren gaan – na
een mars van vele weken in de buurt van Groningen aankwam, moest in allerijl voor geld en levensmiddelen gezorgd worden. Het spreekt voor zich dat dit
op zijn beurt leidde tot een verdere ontwrichting van de regionale economie.
De kerkelijke situatie42
Filips II bestreed de reformatie op verschillende manieren. Het onderdrukken van ‘ketterse bewegingen’ was één van zijn methoden. Een andere was
de reorganisatie van de kerkelijke instellingen in de Nederlanden. Door de
42 Zie voor een overzicht: Egbert van der Werff, ‘Katholiek en protestant rond de Reductie’, in: Van
Beeldenstorm tot Reductie van Groningen (Groningen 1994) 117-142.
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oprichting van een groot aantal nieuwe bisdommen zouden kerkelijke en
ook wereldlijke overheid een betere greep krijgen op het religieuze gedrag
van de bevolking. Tot de uitvoering van ’s konings plannen kwam het pas
nadat de hertog van Alva met wapengeweld het werkterrein voor de nieuwe
geestelijke overheid had ontsloten. Ook Groningen werd bisschopsstad en de
Franciscaner pater Johan Knijff werd Groningens eerste bisschop. Door de
oprichting van het bisdom Groningen kwam een einde aan de vreemde situatie
dat de Ommelanden en het Oldambt onder het bisdom Münster ressorteerden
terwijl de stad Groningen en het Gorecht tot Utrecht behoorden.
Vóór 1568 was het geestelijke klimaat in Groningen gedomineerd geweest
door een meerderheid van de bevolking die min of meer onverschillig stond
ten opzichte van kerkelijke aangelegenheden. Deze situatie had gewetensvolle
geleerden in staat gesteld om zich vrijmoedig te uiten over levensbeschouwelijke zaken en verschillende sekten de ruimte gegeven om hun gang te gaan.
Tegelijkertijd had zij een geleidelijke teloorgang van discipline en kennis in de
hand gewerkt. Een duidelijk en effectief kerkelijk gezag ontbrak, zodat zowel
op het platteland als in de stad misstanden konden ontstaan die de ergernis
opwekten van mensen die, anders dan de grote meerderheid van de bevolking,
niet onverschillig stonden ten opzichte van geestelijke zaken. Dezen, de religieus geïnteresseerden dus, vielen grofweg in twee groepen uiteen: degenen die
meenden dat de bestaande kerk van haar dwalingen moest terugkeren en zij
die ervan overtuigd waren dat de oude kerk niet te redden was en dat er wat
nieuws voor in de plaats moest komen. De eersten streefden naar een roomskatholieke kerk die gezuiverd zou zijn van bijgeloof, onwaardige functionarissen en onverkwikkelijke praktijken. In hun ogen zou het met de oude kerk
goedkomen wanneer de richtlijnen van het concilie van Trente (1542-1563)
onverkort werden ingevoerd. De hervormingsgezinden moesten daarvan uiteraard niets hebben en verwachtten alle heil van de nieuwe leer en eredienst. Op
de uiterste vleugels van deze in religieuze zin actieve minderheid was intolerantie de regel: voor andersdenkenden was geen plaats.
Pater Knijff heeft slechts acht jaar aan het hoofd van het nieuwe bisdom
Groningen gestaan, een tijd die te kort was om blijvende resultaten te bewerkstelligen. Toen de bisschop in het najaar van 1576 aan de pest overleed, viel
zijn dood zowat samen met de Pacificatie van Gent. Bij die gelegenheid besloten de katholieke en gereformeerde gewesten de onderlinge geschillen te laten
rusten en met vereende krachten de Spaanse en andere vreemde troepen uit de
Nederlanden te verdrijven. Het tot stand komen van deze overeenkomst werd
in alle Nederlandse gewesten opgevat als het signaal dat alle nieuwigheden
die door Alva waren ingevoerd van de baan waren. Daartoe behoorde ook de
nieuwe kerkelijke organisatie. In Groningen en Groningerland betekende dit
dat men weer terug zou keren naar de oude regeling, volgens welke het gebied
onder Utrecht en Münster viel. Wie bedenkt dat het kerkelijk gezag ook vóór
1568 al nauwelijks serieus genomen kon worden, kan zich voorstellen dat er
in 1576 eigenlijk niets meer was om op terug te vallen. De jaren die hierna
volgden waren een periode van polarisatie: de standpunten groeiden steeds
verder uiteen, totdat in de stad Groningen de rechtzinnige katholieken hun
minder in religieuze zaken geïnteresseerde stadgenoten ervan wisten te overtuigen dat een pro-Spaanse koers de meeste kans bood op handhaving van
Groningens welvaart en positie. Samen met stadhouder Rennenberg pleeg22
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den ze op 3 maart 1580 een coup en joegen hun gereformeerde tegenstanders
de stad uit. Nadat de Staatse troepen uit de Ommelanden waren verdreven
en honderden families om geloofsredenen de wijk hadden genomen, begon
in Stad en Lande, onder aanvoering van de katholieke luitenant-stadhouder
dr. Johan de Mepsche, een proces van doelbewuste rekatholisering. Er ontbrak
echter een duidelijke kerkelijke structuur en er waren ook niet voldoende
gekwalificeerde geestelijken om deze opzet een kans van slagen te geven.
Ondertussen was de geest van openheid en tolerantie nu definitief uit
Groningen en Groningerland verdwenen. Burgers, ingezetenen, plattelanders
en vreemdelingen moesten op hun tellen passen en konden niet meer zeggen
wat ze dachten.43 Degenen die sympathiseerden met de reformatie beperkten hun contacten zoveel mogelijk tot geloofsgenoten en meden anderen. Zij
werden slechts in de stad geduld wanneer ze bereid waren zich ‘katholiek’ te
gedragen; dit betekende dat ze zich aan enkele formaliteiten moesten conformeren en naar buiten toe de indruk dienden te wekken dat ze de oude kerk trouw
waren. Tegelijkertijd vormden zich onder de ‘echte’ katholieken facties: de
meest rechtzinnigen onder hen moesten niets hebben van degenen het mogelijk achtten met ‘andersdenkenden’ samen te leven. Over en weer bestreden de
groeperingen elkaar met verdachtmakingen en ze strooiden verhalen rond die
het moreel van de tegenpartij moesten ondergraven. Kenmerkend voor de verziekte verhoudingen was de gewoonte van de meest fanatieke katholieken om
bij de regering in Brussel te klagen over het in hun ogen verraderlijke gedrag
van hun minder steile geloofsgenoten.44
Toen de jezuiet Henricus Samerius samen met stadhouder Verdugo in de
herfst van 1588 naar Groningen kwam – de pater was door de stadhouder
uitgenodigd om de zielzorg onder de soldaten van het koninklijke leger op te
zetten – moest hij vaststellen dat de Groningse kerk in een droevige toestand
verkeerde. Enkele maanden tevoren was dr. Johannes Eelts overleden, de persona of hoofdpastoor van Groningen, die de titel van ‘officiaal’ had gevoerd en
als zodanig nog enig gezag had uitgeoefend. Na diens dood was de roomse
kerk in het Groningse echter zonder hoofd en er was niemand die het initiatief nam om hierin te voorzien. Zonder een goede kerkelijke gezagsdrager
ter plaatse was de kerk ten dode opgeschreven. Samerius schreef een alarmerende brief aan de pauselijke nuntius in Keulen. Ruim een half jaar daarna, op
4 augustus 1589, werd Arnoldus Nijlen, prior van het Groninger dominicanen
klooster (het Jacobijnenconvent in de Oude Ebbingestraat), benoemd tot vicarisgeneraal van Groningen.45 Met deze benoeming was de eerste voor
waarde
vervuld voor een herleving van het katholicisme in Groningen. Een andere stap
die hiervoor gezet moest worden was de verbetering van het onderwijs. De
Groningse jeugd moest goed en goedkoop onderwijs worden aangeboden in de
43 Abel Eppens, een naar Emden uitgeweken gereformeerde Ommelander eigenerfde, herinnert zich de
open en tolerante sfeer als een kenmerkende trek van Groningen. Hij denkt daaraan terug omdat hij in
het Emden van zijn ballingschap een geheel ander klimaat aantreft (AE ii 189).
44 Een laat voorbeeld van deze verklikkerijen, of liever de angst daarvoor, vindt men in de toelichting bij
Julsings notitie van 15 januari 1593 over het overlijden van oud-burgemeester Derck Schaffer (GD [74]). Dit
gedrag zou in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw een opmerkelijke parallel krijgen: ook
toen maakten conservatieve katholieken in Groningen en ook elders in Nederland er een gewoonte van
om hun progressieve stad- en landgenoten zwart te maken bij de overheid, in dit geval bij de pauselijke
nuntius in Den Haag of in Rome zelf.
45 Brief van de pauselijke nuntius aan Arnoldus Nijlen OP (rvr 43 fol. 437-438).
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geest van het concilie van Trente. Het peil van de bestaande Groningse onderwijs
instellingen (waaronder ook de ooit zo gerenommeerde Sint Maartensschool)
was niet slecht, maar de leiding ervan hield zich op de vlakte waar het levens
beschouwelijke zaken betrof.46 Onder de toonaangevende Groninger katholieken, onder wie ook syndicus Hammonius, was het duidelijk dat alleen een door
jezuieten geleide school zou kunnen zorgen voor de Nachwuchs zonder welke het
katholicisme in Groningen geen toekomst meer had.47
De syndicus had zich het grootste deel van het jaar 1589 te Spa en Brussel
opgehouden om bij de hertog van Parma en andere regeringspersonen te pleiten
voor krachtdadige hulp aan Stad en Lande. Hij wist dat er in regeringskringen
verschillend over Groningen werd gedacht. Verdugo had in zijn brieven aan
het Hof zelf herhaaldelijk gezinspeeld op de mogelijkheid dat het Groningse
stadsbestuur verraad zou kunnen plegen. Tegelijkertijd zaaiden katholieke
extremisten met hun verdachtmakingen aan het adres van hun stadgenoten
twijfel aan de betrouwbaarheid van de stad. Deze katholieke verklikkers zouden niets liever zien dan dat Verdugo en zijn staf de regering in Groningen
zouden overnemen om er een orthodox-katholiek bewind te vestigen.
Ofschoon aan Hammonius’ trouw aan de moederkerk niet getwijfeld kan
worden, was dit een idee dat voor hem en de meerderheid van de stedelijke
overheid onaanvaardbaar was. Zij waren realistisch genoeg om in te zien dat
de evangelische beweging niet van bovenaf kon worden uitgeroeid en dat
men moest accepteren dat mensen er verschillende zienswijzen op na konden
houden. Zeker voor een handelsstad als Groningen was dat van levensbelang.
De katholieke realo’s begrepen ook dat hun beleid slechts kans van slagen had
wanneer ze de schade konden beperken die aan het imago van Groningen werd
toegebracht door de ultra-katholieke verklikkers. Alleen wanneer ‘Brussel’
vertrouwen had in de leiding in Stad en Lande zou de centrale regering zich
willen inspannen om het gewest tegen de opdringende rebellen te verdedigen. De oprichting van een jezuietencollege in Groningen zou een uitstekend
middel zijn om bij de regering in Brussel alle twijfel aan de betrouwbaarheid
van de stad weg te nemen. Overal in Europa werd de jonge jezuietenorde
door hervormingsgezinden en traditioneel katholieken gewantrouwd. Ook de
reguliere en seculiere geestelijkheid moest niets van de jezuieten hebben. Ze
zouden een soort kerkelijke geheime politie zijn, het gemunt hebben op de
bezittingen van de kloosterorden en bereid zijn de grootste misdaden te plegen
om hun macht te kunnen vestigen. Tegelijkertijd beschouwden Filips II en de
hertog van Parma de orde als een soort breekijzer om de vermolmde kerkelijke structuren aan te pakken. Een stadsbestuur dat de bereidheid toonde een
jezuietencollege op te richten gaf daarmee niet alleen aan dat het bereid was
’s konings beleid te willen uitvoeren, maar ook dat het zich zeker genoeg
van zijn zaak voelde om de interne oppositie tegen een dergelijk voornemen
de baas te blijven. Het lijdt geen twijfel dat de stadssyndicus op zijn reis via
Keulen naar Spa en Brussel en ook gedurende de vele maanden van zijn verblijf aan het Hof het nodige heeft gedaan om het Groningen-beeld in positieve
46 AE i 336-337.
47 Zie over de pogingen om te komen tot de oprichting van een jezuietencollege in Groningen: H.W. Spijkers
sj, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De jezuïeten in Groningen’ in: Groningsche
volksalmanak 1908, 128-194.
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zin te beïnvloeden en dat daarbij de inrichting van de kerkelijke organisatie en
de oprichting van een jezuietencollege aan de orde zijn gekomen.
December 1589
Op 3 december 1589 keerde syndicus Hammonius van het Hof in Groningen
terug met het bericht dat de hertog van Parma bereid was Stad en Lande te
helpen en dat hij een leger zou sturen. Het leger zou sterk genoeg zijn om de
Staatse troepen uit de Ommelanden te verdrijven en hen ook op hun eigen terrein, in Westerlauwers Friesland, aan te vallen. Dat was hard nodig ook, want
gedurende de campagne van 1589 was op pijnlijke wijze duidelijk geworden
dat de duurbetaalde koninklijke garnizoenen in de Ommelanden niet bij
machte waren het land tegen Staatse invallen te beschermen. Erger nog, in
maart was de schans te Enumatil, op amper tien kilometer afstand van de stad,
in handen van de vijand gevallen en in de maanden daarna waren Willem
Lodewijk en zijn troepen erin geslaagd maar liefst drie andere steunpunten
in de Ommelanden te veroveren: Zwaagsterzijl, Reide en Zoutkamp. Met de
schansen die zij al eerder in handen hadden gekregen (Niezijl en Oterdum)
hielden de rebellen nu al zes belangrijke bases in Groningerland bezet. Met
het bezit hiervan konden zij scheepvaartbewegingen langs de Groninger kust
controleren en raids uitvoeren in de Ommelanden. Het feit dat de vijand zoveel
schansen bezet hield betekende tegelijkertijd dat het niet eenvoudig zou zijn
om hem weer het land uit te krijgen. Als de hertog van Parma inderdaad een
leger naar het noorden zou sturen om de vijand te verjagen betekende dit dat
er een massale dan wel langdurige operatie op til was. In beide gevallen zou
totale ontwrichting het gevolg zijn. Ik vermoed dat het dit bange vooruitzicht

Zoutkamp
Oterdum

Reide

Niezijl
Zwaagsterzijl
Enumatil
Groningen

Situering van de Staatse vestingen in de noordelijke provincies, 1589-1590.
Niezijl snijdt de verbinding met Friesland af en beheerst het noordelijk Westerkwartier. Oterdum
bedreigt de aan- en afvoerroute van Groningen via de haven van Delfzijl en verhindert de reparatie
van de Eemsdijken. Zwaagsterzijl en Reide verhinderen het verkeer via de Dollard. Zoutkamp blokkeert de scheepvaart over het Reitdiep en is een bruggehoofd voor de beheersing van de Marne.
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is geweest dat Julsing ertoe gebracht heeft om in december 1589 te beginnen
met het maken van aantekeningen in zijn ‘geheime dagboek’. Niet voor niets
opent het met een klaagzang over de rampzalige gevolgen van de oorlog en de
wens van de auteur om het vaderland te verlaten.
Julsing over zichzelf en zijn wereld
Met de opmerking over de eerste notities in Julsings ‘geheime dagboek’ ben
ik terug bij Johan Julsing zelf en de inhoud van zijn persoonlijke aantekeningen die in deze uitgave worden gepubliceerd. Zoals het een echt dagboek
betaamt geven ze niet alleen informatie over de wereld zoals ze door Julsing
werd gezien, maar ook over de persoon van de auteur. Soms gaat het daarbij
om notities waarin de auteur het expliciet over zichzelf heeft, maar de persoon
van Julsing komt ook tevoorschijn in terloopse opmerkingen, in de keuze van
zijn onderwerpen, de manier waarop hij formuleert en de meningen die hij
ventileert.
Over Julsings familie is hierboven al het een en ander meegedeeld.
Op verschillende plaatsen in de tekst is sprake van een ‘Christoffer’ of
‘oom Christoffer’ en andere familieleden, in hoofdzaak van Julsings vrouw
Geertruida van Coevorden. Ik heb geen poging gedaan om de relaties tussen
de door Julsing genoemde personen vast te stellen, maar geef in de toelichtende noten enige aanknopingspunten voor verder onderzoek.
Ook over Julsings opmerkelijke talenkennis is hierboven al gesproken.
Op zichzelf mag het geen verwondering wekken dat een ontwikkeld man als
Julsing zijn gedachten vlot in Latijnse en Franse volzinnen kon uitdrukken.
Alle geleerden van zijn tijd konden dat en ook Julsings collega’s Egbert Alting
en Hammonius waren geen uitzondering op die regel. Getuige de al eerder
geciteerde passage in het programma funebre voor Bernard Julsing moet zijn
vader Johan toch een – zeker voor Groningse begrippen – apart geval geweest
zijn en ook bij zijn tijdgenoten als polyglot bekend hebben gestaan. Julsings
Latijn is weliswaar goed, maar zijn stijl doet vaak gekunsteld aan en ook zijn
woordkeus is soms buitenissig. Zelfs de spelling die hij hanteert is hier en
daar overdreven moeilijk.48 Hij wijkt hierin overigens niet af van zijn geleerde
tijdgenoten, die in hun Latijnse teksten ook probeerden hun eruditie en hoge
denkniveau te tonen maar in hun ijver wel eens wat erg ver gingen. De Griekse
teksten die Julsing hier en daar in zijn dagboek noteert zijn geen ‘vrije tekst’
die door hemzelf is geformuleerd, maar citaten uit klassieke schrijvers. De
enige uitzondering hierop is de Griekse frase waarmee het dagboek opent.
Deze is – voor zover ik het zie – door Julsing zelf in deze vorm gegoten om
een gedachte te verwoorden die hij zich van Homerus herinnerde maar niet
meer letterlijk kon citeren. Anderzijds verraadt de manier waarop Julsing de
Griekse woorden schrijft een grote bedrevenheid hierin. Dit alles kan moeilijk
verklaard worden met de constatering dat Julsing blijkbaar een goed geheugen heeft gehad en de schoolstof goed heeft onthouden. Ik vermoed dat hij ook
na zijn school- en studietijd is doorgegaan met het bestuderen van Latijnse en
Griekse auteurs, mogelijk ook humanistische schrijvers heeft gelezen en mis-

48 Zie de woorden ædax (GD [12]) en præcibus (GD [31]) waar edax en precibus normaal (en beter) zijn.
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schien ook wel geleerde correspondentie heeft gevoerd met geestverwanten.
De eerste achttien pagina’s van Julsings dagboek zijn vrijwel geheel in
het Latijn geschreven. Daarna komt er wat meer afwisseling, omdat er ook
notities verschijnen in Julsings Nederduitse moedertaal. Op sommige plaatsen gebruikt Julsing beide talen door elkaar.49 Berichten over gebeurtenissen
in Frankrijk of afkomstig van een Waalse zegsman brengen Julsing ertoe om
zijn gedachten in het Frans te formuleren, een taal die hij tijdens zijn studieverblijf in Orléans uiteraard goed heeft leren spreken.50 Met zijn kennis van
het Latijn en Frans moet het Julsing weinig moeite hebben gekost om ook
de Spaanse taal onder de knie te krijgen. In zijn dagboek schakelt hij van de
ene op de andere dag over op het Spaans, zij het dat dit Spaans soms wel erg
wonderlijke trekjes vertoont.51 Als we ons realiseren dat Julsing zich in zijn
notities bij herhaling uiterst negatief uitlaat over Spanjaarden in het algemeen
en de Spaanse stadhouder Francisco Verdugo in het bijzonder doet het vreemd
aan dat hij plotseling hun taal is gaan gebruiken. Heeft hij toen, in september
1593, serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat het koninklijke
leger uiteindelijk de stijd zou winnen en dat het dus nuttig zou kunnen zijn
om met de Spaanse machthebbers in hun eigen taal te communiceren? Het lijkt
me zeer onwaarschijnlijk. Julsing kon natuurlijk niet weten hoe de oorlog zou
aflopen, maar op het moment dat hij zijn notities in het Spaans begon op te
tekenen wezen zovele tekenen op de naderende ineenstorting van ’s konings
gezag dat overwegingen van nuttigheid nauwelijks een rol gespeeld kunnen
hebben. Ik vermoed dan ook onze auteur een echte taalfreak is geweest die voor
zijn plezier vreemde talen leerde en taalkundige verschijnselen bestudeerde.
Daarop wijst ook het lijstje werkwoorden dat hij, zonder enig verband met
de voorgaande en volgende aantekeningen, ergens midden in zijn dagboek
noteerde.52 Over het voorkomen van Hebreeuwse lettertekens in Julsings tekst
49 GD [64].
50 GD [30] en [40].
51 Zie de aantekeningen van 11 en 12 september 1593 (GD [76]). Wanneer Julsing niet gauw op een passend
Spaans woord kan komen valt hij terug op het Franse of Nederduitse vocabulaire. Een sprekend – en
amusant – voorbeeld hiervan vinden we in de notitie van 10 juni 1594 (GD [80]): ‘Zwarte Johan heeft commissie gekregen om alle wilgen om te hakken en schanskorven te maken’. In deze Spaanse zin is ‘couper’
(omhakken) een Frans woord, en ook het quasi-Spaanse ‘gabiones’ is aan het Frans ontleend (‘gabions’
zijn schanskorven). In plaats van het Spaanse ‘tilo’ (wilg) schrijft Julsing hier een verspaanst Nederduits
woord: ‘willigas’.
52 GD [33] en de toelichting daarbij. Julsings uitzonderlijke taalvaardigheid en linguistische kennis komen
niet alleen tot uiting in zijn geschriften. Bij toeval stuitte ik op een verslag van een bespreking, waarin
Johan Julsing een taalkundige duit in het zakje deed. Toen op 2 juni 1595 vertegenwoordigers van Stad
en Lande overleg voerden over de organisatie van de nieuwe provincie Stad Groningen en Ommelanden
kwam de vraag aan de orde wie er op de landdag de voorstellen zou mogen doen. Volgens de uitspraak
die een commissie van de Staten-Generaal eerder in 1595 had gedaan kon dat gebeuren door het college van hoofdmannen of door dat van gedeputeerden (zie de Uyt-sprake tusschen Stadt ende Lande van
17 februari 1595, art. 4). De Ommelander heren interpreteerden dit zo, dat Stad en Lande hierin zelf een
beslissing mochten nemen en vonden dat de hoofdmannen niet behoorden te verschijnen op de landdag.
De stadjers daarentegen waren van mening dat beide colleges de ‘propositie’ konden doen, afhankelijk
van het onderwerp: de hoofdmannen wanneer het om de justitie ging en de gedeputeerden wanneer
de zaak van politieke aard was. Tot verbazing – althans zo lijkt het – van de notulist mengde secretaris
Julsing zich in de discussie met een opmerking over de betekenis van het ‘wortlin “ofte”’ (het woordje
‘of’). Die kon volgens Julsing zowel copulatief als disjunctief zijn. De secretaris was van mening dat de
commissarissen van de Staten-Generaal in dit geval de ‘copulatieve’ betekenis hadden bedoeld (beide
colleges, hoofdmannen en gedeputeerden, zouden in voorkomend geval de voorstellen kunnen doen) en
niet de ‘disjunctieve’, waarbij slechts één van beide exclusief gerechtigd zou zijn op de landdag proposities te doen (stadsarchief rvr 6 fol. 5).
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is hierboven al iets gezegd. Onze auteur gebruikte dit alfabeth niet om echte
Hebreeuwse teksten te noteren, de tekens dienden hem slechts als alternatieve
spelling voor gewone Nederduitse of Latijnse woorden. Slechts op enkele
plaatsen gaan achter de Hebreeuwse letters ook Hebreeuwse woorden schuil.
(z.l.)53 voor zikhrono livrakhah of zikhronah livrakhah (‘gezeZo staan de letters
gend zij zijn of haar nagedachtenis’) en komt éénmaal een echt Hebreeuws
woord voor:
(yomim, ‘dagen’).54 Ik vermoed dat Julsings kennis van het
Hebreeuws niet groot is geweest en dat hij wellicht uit liefhebberij bezig is
geweest met het bestuderen van die taal. De in Hebreeuws schrift genoteerde
passages zijn dan vooral te zien als een soort vingeroefeningen. Daarop wijst
ook het betrekkelijk grote aantal vergissingen dat hij maakte bij het gebruiken
van de Hebreeuwse lettertekens. Tegelijkertijd echter moeten we vaststellen
dat hij vooral dingen die hij het liefst voor zichzelf hield verstopte achter het
Hebreeuwse schrift.55
Over Julsings levensbeschouwelijke inzichten kan geen twijfel mogelijk zijn:
onze auteur was een overtuigde calvinist. Julsings levensovertuiging blijkt
niet alleen uit de gebeden en vrome beschouwingen die hij in zijn dagboek
noteert, maar ook uit de contacten die hij heeft, de manier waarop hij door
anderen benaderd wordt en, niet in de laatste plaats, door het feit dat hij na
de verovering van Groningen door de Staatse troepen als stadssecretaris en
hoofd van de stedelijke administratie kon aanblijven. Omgekeerd wekt het
misschien verbazing dat een man als hij, van wie het geen geheim kan zijn
geweest dat hij de hervorming was toegedaan, in de ‘katholieke periode’ 15801594 op de stedelijke schrijfkamer werd gehandhaafd. Enerzijds wijst dit erop
dat niet alle overtuigde calvinisten uit de stad waren weggetrokken, anderzijds dat de koningsgezinde magistraat de hervormingsgezinde bevolking niet
geheel van zich wilde vervreemden door alle gereformeerden over één kam te
scheren. Daarnaast moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat het
stadbestuur, pragmatisch als het was, graag gebruik wilde blijven maken van
Julsings kennis en vaardigheden. Bovendien was op zijn stedelijk patriottisme
of loyaliteit aan de Groningse zaak niets aan te merken. Zoals zo vaak blijkt
ook hier de historische werkelijkheid weer genuanceerder te zijn dan het beeld
dat de geschiedschrijving ervan heeft gemaakt. We mogen aannemen dat een
groot aantal van hen die na de coup van Rennenberg en de Groningse katholieken (3 maart 1580) vrijwillig of gedwongen de stad verlieten dit lot niet
enkel en alleen aan hun levensbeschouwing te danken hadden. Ook politieke
of persoonlijke tegenstellingen zullen hierbij in het spel zijn geweest.
Dat Julsing ondanks zijn gereformeerde gezindheid een behoorlijk krediet bij zijn katholieke meesters had, blijkt uit een gebeurtenis uit 1588. Het
stadsbestuur stemde er toen mee in dat een te Emden verblijvende oom van
Julsings vrouw, Christoffer Berends, voor zaken naar Groningen zou komen.

53 Deze afkorting komt in het dagboek zesmaal voor (GD [10], [19], [30], [64], [77] en [79]).
54 GD [44].
55 Zie Julsings opmerkingen over zijn collega’s Alting (GD 7), Van Deest en Hammonius (GD [46]), Arends
(GD [70]).
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Hij mocht gedurende acht dagen bij Julsing in huis logeren, maar de secretaris
moest zich wel garant verklaren dat zijn gast de stad niet in gevaar zou brengen
door ‘woerden ende warcken’.56 Hier is sprake van een uitzonderlijke coulante
houding van het stadsbestuur, want ballingen (‘vijanden van de koning en de
stad’) die de stad wilden bezoeken mochten meestal niet verder komen dan de
Schuitenschuiversschans.
Ook al verkeerde Julsing niet in een zodanige situatie dat hij zich dagelijks
zorgen moest maken over zijn eigen welzijn en dat van zijn gezin en vrienden,
zijn positie was verre van gemakkelijk. In de eerste plaats had hij te maken
met hetzelfde dilemma dat alle gereformeerde Groningers in zijn greep had.
Op grond van hun geloofsovertuiging zouden ze zich lot- en partijgenoten
moeten voelen van de gereformeerde Ommelanders, waarvan het grootste deel
in de Ommelanden was achtergebleven en een kleiner aantal was uitgeweken naar Westerlauwers Friesland en Emden.57 De loop der ontwikkelingen
had echter vele hervormingsgezinde plattelanders terecht doen komen in het
kamp van de grootste tegenstanders van de stad Groningen. De voormannen
van de Ommelander oppositie tegen de stad behoorden allen tot de rijkste en
meest aanzienlijke families, maar waren zelf niet of nauwelijks geïnteresseerd
in geestelijke zaken. Ze gebruikten de religie hooguit om onder de bevolking
aanhangers voor hun politiek te werven. Deze situatie veroorzaakte overigens
ook in het Ommelander kamp verdeeldheid en onderlinge achterdocht.58
Samenwerking met de hervormingsgezinde Ommelanders stond voor gereformeerde Stadjers dus gelijk aan verraad aan hun eigen vaderstad en haar belangen, terwijl het nog maar de vraag was of degenen die zich uiteindelijk van
de macht zouden meester maken ook in godsdienstig opzicht de toets van de

56 DA 734. Ook Christoffer Berends was geen ‘gewone’ hervormingsgezinde. Hij behoorde tot de personen
die op 3 maart 1580 waren gearresteerd en op de ‘nije zael’ in het raadhuiscomplex was vastgezet (AE
i 47). Later blijkt dat hij gevangen zit op een van de stadspoorten en dat de stad zekere aanspraken op
hem heeft. Op 9 januari 1581 krijgt hij toestemming zijn cel in te ruilen tegen huisarrest (RA IIIa 3).
57 Voor de Ommelanden geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de stad Groningen. Degenen die uitweken
deden dat in de meeste gevallen niet uit puur godsdienstige overwegingen. Een man als Abel Eppens was
overtuigd hervormingsgezind en een tegenstander van de Groningse machtsaanspraken en dwingelandij.
Het is echter de vraag of hij in 1580 de benen genomen zou hebben als hij niet als lid van het college van
Ommelander Gedeputeerden daadwerkelijk had meegedaan aan handelingen die te Groningen als vijandig jegens de stad en de koning konden worden gezien. Het lijdt geen twijfel dat een groot deel van de
Ommelanders die in 1580 op hun plek bleven, met de hervorming sympathiseerden en dat ze zowat allemaal het land hadden aan de economische en politieke dwang die ze vanuit Groningen ondervonden.
58 Abel Eppens heeft een scherp oog voor de uiteenlopende beweegredenen die de Ommelanders tot hun
politieke opstelling bracht. ‘Niet allen erkenden dat de oorzaak van alle ellende – de ballingschap, de
oorlog, het verderf en lijden van de uitgewekenen – gelegen was in de religiekwestie, de Spaanse tyrannie
en de pauselijke afgoderij, en dat het niet ging om de beknotting van de vrijheid van de Ommelanden
door de stad Groningen met haar stapelrecht en vijandschap. De stad had zich immers slechts tot de
Spaanse partij begeven om van de koning privileges te kunnen krijgen die ze nodig had om de baas te
kunnen spelen over de Ommelanden’ (AE i 469). Degenen die de – in de ogen van de gereformeerden
– ware motieven voor de opstand onderschreven, vormden slechts een kleine minderheid. ‘Wanneer de
stad Groningen en de grote Ommelander heren op de een of andere manier tot een vergelijk waren gekomen, zouden er onder de Ommelander adel, gedeputeerden en gereformeerden maar enkele getrouwen
zijn overgebleven’ (AE i 446). De onenigheden die hieruit voortkwamen verhinderden de uitgeweken
Ommelanders een heldere politieke lijn te volgen en maakten dat ze in het verband van de Geünieerde
Provinciën nauwelijks serieus genomen werden.
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kritiek zouden kunnen doorstaan.59 Anderzijds was het actief steunen van het
beleid van de stedelijke magistraat voor de hervormingsgezinde Groningers
ook geen optie, hoe verknocht ze ook ook mochten zijn aan de stad en haar
oude privileges en hoezeer ze ook doordrongen waren van het gevaar dat
Groningen bedreigde wanneer de bestaande structuren ineen zouden storten.
Zolang het stadsbestuur trouw bleef aan de koning en streefde naar het herstel
van de katholieke kerk was steun aan een dergelijk beleid strijdig met het
geweten van de hervormingsgezinde stadgenoten.
Voor Julsing lag de situatie nog moeilijker dan voor zijn gereformeerde
stadgenoten, omdat hij als ambtenaar verplicht was de bevelen van het stadsbestuur uit te voeren. Het staat nergens met zoveel woorden opgetekend, maar
ik vermoed dat hij zich uit het gewetensconflict heeft weten te redden door
gebruik te maken van een truc die in de zestiende eeuw vaker uitkomst bood
wanneer een probleem niet met rationele argumenten kon worden opgelost.
Door vast te houden aan de formele kant van de situatie kon Julsing èn gereformeerd zijn èn stadsambtenaar blijven. In formele zin lagen de zaken zo dat
de stad Groningen nog altijd door een eed van trouw gebonden was aan de
koning van Spanje. Zolang dat het geval was kon een ambtenaar als Julsing
– naast ontslag nemen – niets anders doen dan loyaal uitvoering geven aan wat
het stadsbestuur hem opdroeg.60 Of Julsing ooit serieus heeft overwogen ontslag te nemen uit zijn functie ter secretarie is niet bekend. Evenmin weten we
of hij in een zodanige positie verkeerde dat ontslag een reëel alternatief voor
hem is geweest. Wel is duidelijk dat hij een overtuigde Groningse ‘patriot’
was. Dat wil zeggen dat Julsing een grote liefde en eerbied koesterde voor de
stad Groningen en dat hij met hart en ziel Groningens positie tegen de aanslagen van Ommelander kant verdedigde. Deze instelling zal het Julsing extra
moeilijk gemaakt hebben om ontslag als een mogelijkheid onder ogen te zien.
Misschien mogen we enig verband veronderstellen tussen Julsings opmerkelijke trouw aan de stad enerzijds en zijn persoonlijke achtergrond en de aard
van zijn dagelijks werk anderzijds. We hebben gezien dat hij getrouwd was
met de dochter van een accijnsmeester.61 Als zodanig moet hij van dichtbij de
betekenis hebben gezien die de handel en in het bijzonder het stapelrecht voor
de stedelijke economie hadden. Als secretaris van het Gildrecht was hij zelfs
rechtstreeks betrokken bij de handhaving van de stapelregels. Uit Julsings

59 De in 1580 uitgeweken Ommelanders dachten de stad Groningen snel op de knieën te kunnen krijgen
door haar aanvoerlijnen af te snijden. Tot grote woede van hun Ommelander geloofsgenoten bleven
echter ook gereformeerde stedelingen ‘buitenlandse’ handel drijven, ondanks de door de Generaliteit
afgekondigde blokkade. Ze deden dit in samenwerking met schippers, de zgn. ‘hoytevaarders’, die bereid
waren tegen hoge vergoedingen handelswaren over de Eems te smokkelen. Abel Eppens heeft geen goed
woord voor deze lieden over; volgens hem gaven ze geen zier om de godsdienst en het algemeen belang
en waren ze alleen op eigen voordeel uit. Eén van de Groninger (groot)handelaren, die gebruik maakten
van de diensten van deze ‘gewetenloze’ lieden en daarmee ‘verraad pleegden’ aan de ‘gemene zaak’, was
Julsings eigen schoonmoeder, Anna van Coevorden (AE ii 64).
60 Het formele argument werkte ook ‘de andere kant op’. Het feit dat Groningen en de koning van Spanje
nog altijd door een wederzijdse eed aan elkaar gebonden waren bood ook het stadsbestuur zelf een uitweg uit netelige situaties. Bij herhaling verweet Verdugo – op aangeven van katholieke extremisten? – de
Groningse heren dat ze niet of te slap optraden tegen ‘ketters’ en ‘rebellen’. Dit soort verwijten ontlokte
het stadsbestuur steeds opnieuw plechtige verklaringen omtrent zijn trouw aan de koning, waarbij het
tegelijkertijd op wees dat burgemeesters en raad zelf, met uitsluiting van ieder ander – dus ook de koning
en zijn stadhouder – , competent waren om de openbare orde in de stad te handhaven.
61 Zie hierboven, p. 7.
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eigen aantekeningen blijkt dat hij vaak informatie over beraadslagingen op
hoog niveau kreeg van zegslieden uit de omgeving van de gezworen meente:
personen dus die behoorden tot de kring van grootste handelaren en doordrongen waren van Groningens afhankelijkheid van de markt. Iemand met deze
achtergrond moet de pogingen van de Ommelander leiders om Groningens
handelspositie te ondergraven als bedreigend hebben ervaren.
De omstandigheid dat een man die de reformatie was toegedaan in het
Groninger raadhuis werkte, toegang had tot geheime papieren en zich ophield
in de onmiddellijke nabijheid van ruimten waar ‘secreten’ werden besproken,
wekte natuurlijk wel de achterdocht op van ultra-katholieken. Desondanks is
– voor zover we weten – Julsing maar enkele keren in de problemen gekomen.
Het eerste geval kennen we door een bericht van Abel Eppens. Deze deelt mee
dat Julsing in 1583 uit de schrijfkamer is gezet omdat hij geheimen zou hebben
verraden. Hij zou in het bijzonder kopieën van stukken aan zijn gereformeerde
vrienden hebben gegeven. Een koningsgezinde hopman die te Leeuwarden
in Staatse gevangenschap gezeten had, zou tijdens zijn detentie dingen te
horen hebben gekregen die alleen via Julsing konden zijn uitgelekt.62 Of deze
beschuldiging enige grond had, is niet bekend. Het is inderdaad mogelijk dat
Julsing een keer gezwicht is voor de verleiding om zoiets te doen, maar in
de atmosfeer van verdachtmakingen en stemmingmakerij die in deze jaren in
Groningen heerste, kan Julsing evengoed het slachtoffer zijn geweest van laster. Voor deze opvatting pleit de omstandigheid dat hij in en na 1583 gewoon
kon doorgaan met zijn secretariaatswerk. Dit wijst erop dat burgemeesters en
raad nog altijd vertrouwen in hem hadden.
In zijn dagboek maakt Johan Julsing zelf ook melding van een tweetal
gevallen waarin hij is verklikt. De eerste keer betrof het een opmerking die hij
zou hebben gemaakt over de bezwaren tegen de vestiging van een jezuietencollege in Groningen, de tweede keer ging het over de verantwoordelijkheid
voor de stedelijke defensie. Julsing zou toen stemming hebben gemaakt tegen
het koninklijke leger en Verdugo zelf zou zich daarover bij het stadsbestuur
hebben beklaagd.63 Onplezierige gevolgen schijnen deze incidenten niet voor
Julsing te hebben gehad. In het laatste geval werd de in het nauw gebrachte
secretaris zelfs getroost door burgemeester Upkena, die hem vertelde dat ook
enkele raadsheren door Verdugo van verraad werden verdacht. Tenslotte
maakt Julsing melding van een conflict tussen burgemeester Johan van Ballen
en hemzelf, maar over de aard daarvan is niets naders bekend.64
Ofschoon Julsing tot aan het einde van de ‘katholieke periode’ als stadssecretaris
heeft gefunctioneerd en bij afwezigheid van de syndicus zelfs een deel van de
‘diplomatieke’ correspondentie verzorgde,65 is zijn positie op het raadhuis toch
wat wonderlijk. Uit zijn aantekeningen blijkt bij herhaling dat hij niet aanwezig is wanneer burgemeesters en raad en de andere hoge colleges bij elkaar
zijn en dat hij ook niet weet wat er op de agenda stond, of wat er behandeld

62
63
64
65

AE i 481.
Zie de notities van 4 februari 1590 en 2 juli 1591 (GD [7-8] en GD [62]).
Zie de aantekeningen van augustus 1592 (GD [69-70]).
Zie GD [72]. De in politieke zin meest ‘gevoelige’ brieven werden niet door Julsing maar door Popco
Everardi geschreven.
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of besloten is.66 De veronderstelling ligt voor de hand dat het secretariaat bij
die gelegenheden door een ander werd verzorgd en dat Julsing in diezelfde
tijd andere bezigheden had. In de praktijk waren het inderdaad vooral Egbert
Alting, syndicus Hammonius en Popco Everardi die aantekening hielden van
hetgeen in dat soort vergaderingen werd behandeld. Julsing heeft zijn informatie dan uit de tweede hand, vermoedelijk van een of meer zegslieden uit de
kring van de gezworen meente.67 Die informatie was niet altijd geheel correct,
zodat er in Julsings dagboek ook enige feitelijke onjuistheden voorkomen.68
Daarnaast lijkt zich een aantal gevallen te hebben voorgedaan waarbij Julsing
met opzet onkundig werd gehouden van zaken die zich aan de top afspeelden.
Er lijkt dan ook enige ergernis in Julsings aantekeningen door te klinken. Zo
klaagt hij op 17 januari 1590, wanneer de gezworen meente vergadert over de
huisvesting van de jezuieten, dat zijn collega Egbert Alting hem niet vertelt wat
er aan de hand is.69 Overigens blijkt uit niets dat de oude, gematigd-katholieke
Alting en de veel jongere Julsing met elkaar in onmin hebben geleefd. Toen
Egbert Alting op 4 april 1596 op bijna 78-jarige leeftijd overleed,70 kenschetste
Johan Julsing zijn oud-collega als een uitstekend secretaris die de ‘staat’ vele
jaren hoogst loffelijk had gediend, een wijs en vroom man was geweest en bij
uitstek de vrede en ‘het vaderland’ had liefgehad.71
Veel moeizamer is Julsings verhouding met enkele andere collega’s. Hij
lijkt stadsrentmeester Johan van Deest en artilleriemeester Gijsbert Arends
van belangenverstrengeling en financiële malversaties te verdenken, zijn
collega Popco Everardi van de hoofdmannenkamer noemt hij een ‘ellendige
schelm’. Ook hij werd verdacht van zelfverrijking.72 Verdenking van graaien
uit de overheidskas speelde ook een rol in Julsings houding ten opzichte van
syndicus Willem Zand (Wilhelmus Hammonius), maar hier waren ook andere
sentimenten in het geding. In de ogen van Julsing gedroeg de katholieke jurist
Hammonius zich als een loopjongen van Verdugo, was hij de drijvende kracht
achter de oprichting van een jezuietencollege in Groningen,73 beijverde hij zich
voor het herstel van het rooms-katholieke bisdom Groningen en handelde
hij op eigen houtje, zonder zich iets van de mening van de bestuurscolleges
aan te trekken. Uit de manier waarop Julsing over de syndicus schrijft kan
men opmaken dat hij deze collega echt heeft gehaat: wanneer Hammonius
zich beijvert om geld bijeen te brengen voor het onderhoud van een Spaans
leger dat in het Westerkwartier dreigt te verhongeren noemt Julsing hem

66
67
68
69
70
71

GD [11] en [35].
GD [6], [7] en [71].
GD [4-6], [31].
GD [7].
Egbert Alting is op 25 april 1518 te Gasteren geboren.
Voor de goede orde is het niet overbodig om erop te wijzen dat Julsing met ‘de staat’ en ‘het vaderland’
vooral de stad Groningen bedoelt.
72 GD [45], [65], [73] en [84]. Rentmeester Johan van Deest trad op als ontvanger van de belastingen en
contributies die door de Ommelanden moesten worden opgebracht, onder meer ter bekostiging van
de koninklijke strijdkrachten die in de Ommelanden waren gelegerd. Vóór hem had Popco Everardi die
functie vervuld. Volgens een mededeling van Eppens uit het jaar 1587 ging het wekelijks om een bedrag
van ƒ8000. Over Popco Everardi ging het verhaal rond dat hij zich in de jaren dat hij ontvanger was
had verrijkt met ‘50 heerden lands’ en dat hij van plan was zijn kinderen elk ƒ100.000 na te laten (AE ii
399).
73 Abel Eppens noemt de stadssyndicus een ‘openbaere Jesuit’ (AE ii 462).
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‘landverrader’74 en later lijkt hij Hammonius’ bemoeienissen met de roomskatholieke kerk op het oog te hebben, wanneer hij hem ‘domdeken’ noemt. De
beschuldiging dat Hammonius het algemeen belang aan zijn laars zou lappen
en vooral op eigen voordeel uit zou zijn completeert het stuitende beeld dat uit
Julsings aantekeningen van de syndicus naar voren komt.75
Hoe intens zijn afkeer jegens deze katholieke ijveraar ook was, Julsing
zou zijn oordeel over de syndicus enkele jaren later volledig herzien. Toen, na
de verovering van Groningen door prins Maurits en graaf Willem Lodewijk,
de bestuurlijke inrichting van de provincie Stad en Ommelanden aan de
orde kwam, schakelde het nieuwe, gereformeerde stadsbestuur opnieuw
Wilhelmus Hammonius in om de positie van de stad Groningen in de disputen met de Ommelander heren te verdedigen. De katholiek Hammonius
verklaarde zich hiertoe bereid, onder het voorbehoud dat hij geen dingen zou
hoeven te doen die hem als goed katholiek in gewetensnood zouden kunnen
brengen. Hammonius slaagde zo goed in zijn opdracht dat de Staten-Generaal
tot een beslissing kwamen die gunstig was voor de stad maar negatief uitviel
voor de Ommelanders. Dezen slaagden er echter in de stadssyndicus uit te
schakelen door hem op grond van – opnieuw! – beschuldigingen van ongeoorloofde zelfverrijking in Den Haag te laten arresteren en gevangen zetten.
Toen Hammonius na enkele maanden gevangenschap vrij kwam gaf hij te kennen niet langer als pleitbezorger van Groningen te willen optreden omdat hij
vreesde dat de tegenstanders van de stad een volgende keer niet zouden terugdeinzen voor nog krachtdadiger maatregelen tegen zijn persoon. Het stadsbestuur heeft nog enkele pogingen gedaan om de syndicus tot andere gedachten
te brengen, maar deze bleven vruchteloos. In juni 1598 vertrok Hammonius
met zijn gezin naar Zuid-Duitsland om opnieuw als secretaris in dienst te treden bij graaf Wilhelm van Öttingen, die ook vóór zijn komst naar Groningen,
in 1587, zijn werkgever was geweest. Reeds ten tijde van Hammonius’ gevangenschap in Den Haag noemt Julsing zijn voormalige vijand een man die
zich ‘hoogst verdienstelijk heeft gemaakt voor onze staat en het vaderland’.76
Dezelfde en vergelijkbare woorden gebruikte hij ook in zijn notities over
Hammonius’ voornemen de dienst te verlaten en het afscheid van de syndicus
in 1598. Julsing en Hammonius moeten in de jaren na de Reductie intensief
hebben samengewerkt bij het verdedigen van de stedelijke standpunten. Het
moet Julsing toen duidelijk zijn geworden dat deze katholiek een volstrekt
loyale en effectieve pleitbezorger van de Groningse belangen was en dat ook
zijn gedrag in de jaren vóór de Reductie – hoe verwerpelijk het in Julsings
ogen ook geleken had – moest zijn voortgekomen uit de oprechte bedoeling
om de stad en haar bevolking zo goed mogelijk te dienen.77 Vóór zijn vertrek
naar Duitsland had Hammonius het stadsbestuur nog eens gewaarschuwd
dat de Staten-Generaal niet onpartijdig waren in de geschillen tussen Stad en
Lande. Enkele jaren later zou Julsing aan den lijve ervaren dat godsdienstige
overtuiging er weinig toe deed wanneer het echt om de macht ging. In het

74
75
76
77

GD [26].
GD [45].
Optime de nostra republica et patria meriti (RA IIIa 5*, 23 maart 1596)
Op de betekenis van Wilhelmus Hammonius voor de stad Groningen en zijn rol in de jaren kort vóór en
na de Reductie hoop ik in een latere publicatie uitvoeriger terug te komen.
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jaar 1600, toen de Staten-Generaal genoeg hadden van het recalcitrante gedrag
van het Groningse stadsbestuur, werden de goed gereformeerde burgemeester
Joachim Alting, raadsheer Joost van Cleve en de nieuwe syndicus Houfflin
de la Faillerie door de Staten-Generaal in Den Haag op het matje geroepen en
in gijzeling genomen. Het stadsbestuur kreeg toen ook de opdracht om Johan
Julsing van zijn post te ontheffen. De heren in Den Haag beschouwden de
secretaris – ongetwijfeld mede op influistering vanuit Ommelander kring – als
één van de belangrijkste pleitbezorgers van de stedelijke belangen en was dus
een sta-in-de-weg voor de ontwikkeling zoals zij die wensten.
Hiermee zijn we bij Julsings kijk op de maatschappij en de politiek van zijn
dagen. Groningen en het Evangelie bepaalden zijn wezen, maar we hebben al
gezien dat de oprecht hervormingsgezinde stadjers in de jaren 1580-1594 in
een weinig benijdenswaardige positie verkeerden. Hun geliefde ‘vaderland’
was gekaapt door een kleine ‘paapse’ kliek,78 hun geloof door Ommelander
edellieden die op de ondergang van de stad Groningen uit waren en ervan
droomden om als landjonkers over de gewone plattelandsbevolking te kunnen heersen.79 In de Staten-Generaal hadden ze weinig of geen vertrouwen.80
Die liepen aan de leiband van een clubje van Hollandse oligarchen die ook
alleen hun eigen belang dienden, waren onvoldoende doordrongen van het
Evangelie en konden ook geen vuist maken tegen het tyrannieke bewind van
de koning van Spanje.81 Niet een machteloos lichaam als de Staten, maar een
krachtige vorst zou een einde kunnen maken aan de onderlinge verdeeldheid
en de krachten kunnen bundelen die nodig waren om de tyrannie te verdrijven
en het land terug te geven aan zijn bewoners. Een goede vorst, zo meende men
in gereformeerde kringen, begreep dat hij niet zichzelf maar zijn onderdanen
moest dienen. Onder zo’n dienende vorst zou de bevolking zichzelf kunnen
zijn en zouden steden en gewesten zich weer in hun aloude autonomie kunnen
verheugen.82 Voor zover we kunnen zien deelde ook Johan Julsing deze zienswijze, waarin een radicale zin voor democratie en conservatisme de boventoon
voeren. Voor de aanhangers van deze visie – die weinig of geen oog hadden
voor de noodzaak van bovenlokale structuren – was het een regelrechte ramp
dat er maar weinig grote heren bereid waren te accepteren dat de onderdanen
het beleid bepaalden; de meesten wilden zelf de lakens uitdelen.83
Aanvankelijk had men zijn hoop op Willem van Oranje gevestigd.84 Maar
de prins werd vermoord en Parma’s troepen boekten het ene succes na het
78
79
80
81

GD [59].
AE i 316
AE i 505.
De critici verweten de drijvende krachten in de kerngebieden van de opstand dat ze geen oog hadden voor
de perifere gewesten en uit puur eigenbelang alleen de belangrijkste steden in handen wilden houden.
‘Maar we zijn toch geen opstand tegen de koning van Spanje begonnen om in plaats van de Spaanse
tyrannie te moeten buigen voor de tyrannie van “een so geringen insula”?’ (AE ii 94; met insula (eiland)
is Holland bedoeld).
82 AE i 300 en GD [47].
83 AE ii 104. Julsings gehechtheid aan de bestaande staatkundige situatie blijkt uit de aantekening die hij op
4 februari 1590 maakte (GD [9]).
84 Dat men de prins zag als een soort zwaard dat de Gordiaanse knoop van strijdige belangen moest
doorhakken blijkt uit de bewoordingen die gebruikt worden om aan te geven welke taak men Willem van
Oranje toevertrouwde: de prins zou het militaire opperbevel en de dictatuur over de Nader Geunieerde
Provinciën moeten krijgen (AE ii 86).
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andere. Toen de in het nauw gedreven Staten-Generaal daarna (1585) koningin Elizabeth van Engeland bereid vonden om zich intensiever met de strijd
in de Nederlanden te bemoeien en zij beloofde in de persoon van de graaf van
Leicester een krachtige leidsman te zullen sturen, hoopten de gereformeerden
dat hij de man zou zijn die hun wensen kon vervullen.85 Zoals bekend liep de
‘Engelse periode’ op een grote teleurstelling uit, maar de hervormingsgezinden in Stad en Lande bleven hun hoop gevestigd houden op een buitenlandse
‘goede vorst’, niet op de Staten-Generaal. Niet voor niets waren in de jaren
van Julsings dagboek veler ogen gericht op Frankrijk: als de koningin van
Engeland geen uitkomst kon bieden zou de Hugenootse voorman Henri de
Béarn als koning van Frankrijk misschien de Nederlanden onder zijn hoede
kunnen nemen. Er werd gepraat over een groot Frankrijk dat zou reiken tot de
Eems.86

Hendrik van Navarra
(1553-1610), regeerde
als Henri IV van 1589 tot
1610 over Frankrijk.
Jean le Clerc, Parijs, c.
1594.
Foto: akg-images, Berlijn.

85 Zie voor deze episode en Julsings houding in die tijd mijn studie ‘Dansen om de bruid. Staatse plannen
om Groningen te veroveren (1587)’, in: Jan van den Broek, Een stad apart. Studies over het verleden van
Groningen (nog te verschijnen).
86 GD [27].
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Dat Julsing in zijn hoedanigheid van secretaris van Groningen gewend was
de Staatse partij (‘s konings rebellen’) als de ‘vijand’ aan te duiden ligt voor
de hand. We kunnen echter niet uitsluiten dat hij ook persoonlijk de StatenGeneraal als de tegenpartij heeft gezien: in de ogen van de Groningers was het
Staatse leger immers de grote broer die door de Ommelander heren was opgetrommeld om de stad mores te leren. Hoe het ook zij, ook in zijn privé-aantekeningen noemt hij de Staten consequent de ‘vijand’. Vreemder is het dat Julsing
ook de troepen die op bevel van Filips II in de godsdienstoorlog in Frankrijk
intervenieerden steeds ‘de onzen’ noemt. Daar staat dan weer tegenover dat
Henri de Béarn (de ‘koning van Navarra’) niet als ‘vijand’ wordt aangeduid.
Dit op het eerste gezicht eigenaardige gebruik van het begrip ‘vijand’ kan
echter niet verhullen wie en wat Julsing met de meeste weerzin vervulden.
In zijn aantekeningen laat hij daarover geen enkel misverstand bestaan. Als
gewetensvol christen, noorderling en burger van een trotse stad met een
eigenzinnige en vrijgevochten traditie moest hij niets hebben van gewetensdwang van bovenaf, van geestelijken die alleen gehecht waren aan hun rijke
en luie leven, van machthebbers die er niet voor terugdeinsden de hoogheid
en autonomie van de stad te schenden, van vreemdelingen die de bestaande
verhoudingen negeerden, van brute militairen die onschuldige kooplieden
beroofden en de arme plattelandsbevolking meedogenloos uitplunderden, van
de gewetenloze lieden die van de rampen van hun tijd gebruik maakten om
zich mateloos te verrijken.
Zowat iedereen zag in Julsings tijd de Spanjaarden als het absolute toppunt
van alles wat lelijk en slecht is: zij zaten achter de inquisitie, stoorden zich aan
geen enkele moraal, tyranniseerden de hele wereld en kenden qua wreedheid
geen weerga.87 Johan Julsing kan zelf weinig met Spanjaarden te maken gehad
hebben. Slechts enkele malen – en alleen voor betrekkelijk korte perioden
– zijn Spaanse troepen naar het noorden gekomen. Daarnaast is het ook niet
waarschijnlijk dat zich in Verdugo’s entourage meer dan enkele Spaanse functionarissen hebben opgehouden. Wanneer Julsing het in zijn dagboek over de
wreedheid en roofzucht van de Spanjaarden heeft, gaat het dan ook meestal
over berichten die hij te horen heeft gekregen.88 De enige echte Spanjaard met
wie de stadsbestuurders en ook de syndicus te maken hadden was Francisco
Verdugo, de stadhouder. Het is echter de vraag of Julsing hem ooit van nabij
heeft meegemaakt. Dit neemt niet weg dat het optreden van deze man hem met
afkeer heeft vervuld. Het heeft Julsing in het bijzonder gestoken dat mensen
die zulke hoge en eerbiedwaardige posities bekleedden als de heren burgemeesters van de stad Groningen zich moesten schikken naar de nukken van
zo’n buitenlander. In Julsings ogen was deze Spanjaard niets meer dan een
bedelaar en een leugenachtige dwingeland, die het bestond feest te vieren terwijl het land te gronde ging. Verdugo was een ‘pest’, die er in het geheim op uit
was de stad te onderwerpen en het land en zijn bevolking te vernietigen.89

87 Zie voor de ‘wereldwijde’ afkeer van de Spanjaarden ook Wiebe Bergsma, De wereld volgens Abel Eppens,
een Ommelander boer uit de zestiende eeuw (Groningen/Leeuwarden 1988) 125 en de verwijzingen.
88 Zie bijvoorbeeld GD [10], [12], [16], [29-30], [36] en [57].
89 GD [8], [13], [14] , [16], [26], [28], [73] en [75].
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Achteraf weten we dat Francisco Verdugo, met al de slechte eigenschappen die hij misschien heeft gehad en de fouten die hij ongetwijfeld heeft
gemaakt, nauwelijks verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ellende
die Julsing om zich heen zag. Ook Verdugo was een slachtoffer van de grote
politiek en de oorlog. De koning en de hertog van Parma roemden weliswaar
zijn krijgsmanskunst, maar gaven hem niet de middelen die hij nodig had
om zijn gouvernement te kunnen behouden. In plaats van de werkelijkheid
onder ogen te zien en deze mission impossible af te blazen, hebben de koning en
zijn regering te Brussel hun stadhouder in Frisia en vele duizenden soldaten
opgeofferd en toegelaten dat het land verwoest werd en de bevolking grotendeels verdreven of uitgemoord. Verdugo was een echte beroepsmilitair en
stond als zodanig ver af van de denkwereld van een geleerd man als Julsing.
Toch zal ook hij begrip hebben gehad voor diens verzuchting dat de oorlog de
bron is van alle kwaad.90 Het was niet alleen dat de oorlog het gewone leven
ontwrichtte en mensen ertoe bracht om de vreselijkste misdaden te begaan.
Doordat de machthebbers, ongeacht tot welk kamp ze behoorden,91 er een
gewoonte van maakten hun troepen niet of nauwelijks te betalen, betekende
oorlog overal dat de deur wijd werd opengezet voor plunderingen en moordpartijen waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen vriend en vijand.
Wie Julsings dagboek leest wordt getroffen door de vele malen dat hij een
notitie begint met de woorden: ‘er wordt verteld...’, ‘bericht is gekomen...’,
‘het gerucht gaat...’ Herhaaldelijk geeft onze auteur aan dat hij het betreffende bericht niet of juist wel waarschijnlijk acht. Soms ook heeft hij later bij
een bericht aangetekend dat het onjuist is gebleken. Ook wij zijn voor onze
kijk op de wereld afhankelijk van berichten die we van anderen horen. Het
wezenlijke verschil in de berichtgeving tussen toen en nu zit hem niet in de
techniek, waardoor we tegenwoordig veel sneller geïnformeerd worden en er
ook nog beelden bijgeleverd krijgen, maar in het feit dat de zestiende-eeuwers
nauwelijks in staat waren om het waarheidsgehalte van geruchten te controleren. Het gevolg daarvan was dat het verspreiden van valse berichten een
wezenlijk onderdeel uitmaakte van de oorlogsstrategie en dat iedereen, op
welke positie hij zich ook bevond, aan deze vorm van psychologische oorlogvoering kon deelnemen. Een intelligent en ontwikkeld man als Julsing was
zich hiervan natuurlijk terdege bewust. Hij weet dat de Spaansgezinde partij
onwelkome berichten ‘onder de pet houdt’, dat de teneur van nieuwsberichten afhankelijk is van de politieke voorkeur van degenen die ze verspreiden,
dat ‘de overheid’ berichten manipuleert en dat eigenlijk iedereen, door emoties gedreven, zich daaraan schuldig maakt. ‘Nooit was er een periode meer
geschikt voor het rondstrooien van leugens’, merkt hij op.92 Hoe effectief het
wapen van de berichtgeving was blijkt nog eens kort voordat Groningen voor
Maurits en Willem Lodewijk moet buigen. Loze berichten over een koninklijk
leger dat in aantocht zou zijn om de belegerde stad te ontzetten leidden op

90 GD [25] en [27].
91 Ook de door Julsing bewonderde Franse koning Henri IV kon zijn leger niet betalen en moest zijn troepen
uiteen laten gaan (GD [37]).
92 Zie de aantekeningen van maart en september 1590 (GD [12], [15], [35-36]). Zie ook GD [58] en [67] met de
toelichting.
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25 juni 1594 tot een volksoproer dat op een catastrofe had kunnen uitlopen.
Deze bleef weliswaar uit, maar het gevolg was wel dat de belegering nog ruim
drie weken langer moest duren, dat er meer slachtoffers moesten vallen en
grotere verwoestingen aangericht.
Uit Julsings aantekeningen blijkt dat hij zelf of ‘via via’ vele contacten
had met personen die in Emden woonden of daar kwamen.93 Van sommige
zegslieden, zoals Loech Schults,94 weten we zeker dat ze zelf ook gereformeerd
waren. Deze mensen hielden nauw contact met elkaar en vormden een netwerk waarin berichten betrekkelijk snel verspreiding vonden. Dit kunnen we
althans opmaken uit het feit dat de tekst van een brief die door Verdugo aan
de hertog van Parma was geschreven en door de vijand was onderschept, reeds
enkele weken later aan Julsing bekend was.95
Temidden van de rampen van zijn tijd, de tegenstrijdige geruchten en vele
onzekerheden had Johan Julsing een boei waaraan hij zich kon vastklampen.
Dat was zijn geloof in de Voorzienigheid en het vertrouwen dat hij, ondanks
alles, behield in de goede afloop. In principe hoeven deze beide elementen niet
met elkaar samen te hangen. Een mens kan zich overgeven aan het lot of een
hogere macht en ‘affectloos’ afwachten hoe de beschikking voor hem uitvalt,
goed of slecht. Julsing hoeft zich niet te behelpen met een dergelijke stoicijnse
berusting, ook al geeft hij meer dan eens aan in die richting te neigen.96 Hij
kan zich met een gerust hart aan de Voorzienigheid overgeven omdat hij weet
dat God er uiteindelijk voor zal zorgen dat de christenen, dat wil zeggen: de
gereformeerden, als overwinnaars uit de strijd zullen komen.97 Hij ontleent die
zekerheid aan een simpele overweging: in deze oorlog is Gods eigen belang in
het geding en het is ondenkbaar dat God zich gewonnen zal geven. ‘Hemelse
Vader’, zo schrijft Julsing in een van de vele gebeden die hij in zijn dagboek
noteerde, ‘verdedig toch ijverig Uw eigen zaak, het gaat om Uw zaak!’98
Het laatste citaat is genomen uit een lange passage die als een gebed begint,
overgaat in een vrome beschouwing en eindigt met enigzins triviale opmerkingen over het onderscheid tussen mens en dier.99 Deze tirade is een fraai
voorbeeld van ‘denken met de pen’: Julsing laat zich op sleeptouw nemen
door zijn emoties, zijn gedachten slaan op hol en het lukt hem ook niet meer
om zijn zinnen in het keurslijf van de grammatica te persen. In dit geval zijn
het vrome en geleerde associaties die met zijn rede aan de haal gaan, op enkele
andere plaatsen is het woede die in zijn notities doorklinkt.100 Ofschoon ze
geen relevante historische informatie bevatten zijn het juist deze passages die
het ‘dagboekachtige’ karakter van Julsings notities uitmaken en die ons een
kijkje gunnen op de mens achter de woorden.

93
94
95
96

Zie GD [10], [12] en [35].
GD [45].
GD [15].
GD [17], [22], [28], [45] en [58]. De door Epicurus aanbevolen ‘ongeschoktheid’ (
) en de ‘affectloosheid’ (
) van de Stoïci zijn uiteraard verwante begrippen.
97 GD [28], [44] en [50].
98 GD [50]. Zie voor dezelfde gedachte ook GD [28].
99 GD [50-55].
100 Zie de aantekeningen over Verdugo’s financiële eisen (GD [26]) en verdenkingen jegens Johan van Deest
en de syndicus (GD [45]).
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Het lijkt er niet op dat Julsing zich bij het maken van zijn aantekeningen
door iets bepaalds heeft laten leiden dat ook de keuze van zijn onderwerpen
zou kunnen verklaren. Ook in de frequentie van zijn notities is geen lijn te
onderscheiden. Er zijn flinke perioden geweest waarin Julsing helemaal niets
opschreef, 101 andere waarin slechts enkele notities zijn gemaakt, terwijl het
ook voorkwam dat hij bijna dagelijks zijn dagboek ter hand nam.102 Zelfs
onderwerpen die hem na aan het hart gelegen moeten hebben volgt hij in zijn
dagboek niet echt. Zo maakte hij over de oprichting van een jezuietencollege in
de stad, een zaak die hem toch heftig moet hebben bewogen, eigenlijk alleen
incidentele notities. Vreemd is het tenslotte ook dat hij geen enkel woord wijdt
aan een paar gevallen waarbij hij zelf betrokken was en waarvan we zouden
mogen verwachten dat hij er iets over in zijn dagboek zou opschrijven. Zo was
Julsing lid van de commissie die op 5 juli 1590 de gevangen genomen Staatse
hopman Gerrit de Jonge ondervroeg,103 was hij op 5 september 1590 betrokken
bij een onderzoek naar mogelijk verraad door de pastoor van Westeremden104
en was hij aanwezig bij de consignatie van de goederen van de overleden abt
van Oldenklooster in de Marne – een zaak die verband hield met de financiering van het jezuietencollege (26 januari 1591).105 De enige lijn die in dit
‘geheime dagboek’te ontdekken valt bestaat uit het ontbreken van enige regelmaat en consequentie. Mijn indruk is daarom dat het katern tussen Julsings
andere papieren heeft rondgeslingerd, dat hij het tijdens zijn werkzaamheden
af en toe weer tegenkwam en er dan notities in maakte.
Zoals ik hierboven al opmerkte is Julsings ‘geheime dagboek’ niet bedoeld
om gelezen te worden, zeker niet door anderen. Het was genoeg dat het
geschreven werd. Wie de moeite neemt om zich erin te verdiepen zal zelf zien
waarom.

101 Bijvoorbeeld: november 1590-maart 1591, augustus 1591, oktober-november 1591, februari-maart 1592,
december 1593-april 1594.
102 Bijvoorbeeld in augustus 1590.
103 VH ii 96 ev. Zie de toelichting bij GD [23]
104 VH ii 110v. Zie de toelichting bij GD [35].
105 Stadsarchief rvr 23.1 sub dato. Zie de toelichting bij GD [46].
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[1]
Ver van het vaderland te sterven, daarover klaagt de jongeman bij Homerus.1 Och,
mocht ik maar het kleine stukje van mijn leven dat mij nog rest2 ver van het
vaderland doorbrengen. Heel anders waren de geest en overweging van de
Homerische jongeling, die, onpasselijk van de ellenden van de Trojaanse oorlog, naar zijn rustige vaderland wilde terugkeren dat verschoond gebleven was
van alle opschudding van de oorlog.
Ons vaderland doet ons – niet zonder reden – walgen en vervult ons met
weerzin. Dat ligt niet aan het land zelf, maar aan iets van de tweede orde.3 De
woelingen van de oorlogen hebben ons, in verscheidene episoden, nu al bijna
een hele eeuw lang opgejaagd geteisterd.4 Ze hebben vele bloeiende provincies
in de Nederlanden tot de ondergang gebracht en de boerenbevolking ervan
op verschillende manieren, meestal gewelddadig, de dood in gejaagd. Er zijn
redenen genoeg om zo snel mogelijk te willen uitwijken, liever dan hier nog
langer te blijven. Op mij slaat dus niet dat woord van de dichter: ‘Nescio qua
dulcedine cunctos’ enz.,5 gezegd van mensen die hun leven leiden op de rustige
vaderlijke en vreedzame bodem, waar alles in overvloed voorhanden is en voor

1

2
3
4

5

Dit lijkt een citaat uit Homerus. In de Ilias en Odyssee komen deze woorden echter niet voor. Mogelijk
denkt Julsing aan de passage in boek xviii van de Ilias, waarin Achilles klaagt over het feit dat hij zijn beste
vriend Patroclus niet heeft verdedigd:
99
100
‘hij is ver van zijn vaderland / gesneefd, en ik was er niet om dit onheil af te wenden....’
De vertaling van citaten uit Griekse schrijvers, afzonderlijke Griekse woorden en woorden die door Julsing
in Hebreeuwse tekens zijn genoteerd zijn cursief gezet.
Zie voor Julsings leeftijd de paragraaf Wie was Johan Julsing? in de inleiding, p. 4-8.
Julsing heeft geen hekel aan zijn vaderland, maar aan iets wat daar gebeurt: de oorlog die er al zolang
woedt. Zie voor het begrip ‘vaderland’ de inleiding, p. 3-4.
Julsing denkt bij deze ‘woelingen’ wellicht aan het opdringen van de Bourgondische macht in het noorden
en het oosten van de Nederlanden en in het bijzonder aan de zgn. ‘Saksische vete’ die in 1498 begon,
toen hertog Albrecht van Saksen beleend werd met Friesland en zich vervolgens probeerde meester te
maken van Stad en Lande.
Verwijzing naar een distichon van de klassieke dichter Publius Ovidius Naso (43 voor Chr.-17 na Chr):
Nescio qua natale solum dulcedine cunctos / Ducit, et immemores non sinit esse sui (Epistolae ex Ponto
Lib. 1 iii 35-36). Er is ook een – betere? – versie, waarin captos staat in plaats van cunctos. De vertaling
luidt: ‘Onze geboortegrond leidt ons allen met raadselachtige zoetheid en staat ons niet toe hem ooit
te vergeten’ of, volgens de tweede versie: ‘Onze geboortegrond houdt ons met een raadselachtige zoetheid gevangen en staat ons niet toe hem ooit te vergeten’. Julsing heeft dit citaat mogelijk bij Erasmus
gevonden (Colloquia Familiaria, xiv Formulæ). Even verderop maakt Erasmus melding van de Kretenzer
Epimenides. Julsing verwijst impliciet (via de apostel Paulus) naar deze figuur op p. [3].

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 43

43

26-04-18 14:19

wie het niet nodig is om nederig bij buitenlanders aan te kloppen en zich te
buigen naar de nukken van een Spanjool, ik had bijna gezegd: Saraceen.6

[2]
Op 3 december is de syndicus7 uit het Hof teruggekomen. Hij heeft zich daar
enkele maanden opgehouden. Hij had de opdracht om te zorgen voor een
hulpleger met een passende hoeveelheid geld voor de troepen. Met dat geld
zouden ook de soldaten van de garnizoenen, die voor de verdediging van deze
provincie bestemd zijn en aan wier roofzucht de arme boeren zijn blootgesteld,
van het plegen van euveldaden kunnen worden weerhouden.
Op 4 december heeft hij voor de middag aan de raad en de gezworen meente
rapport gedaan over hetgeen hij aan het Hof in al die tijd heeft gedaan en wat
hij bereikt heeft.8 De beloften [waarmee hij is teruggekeerd] zijn vanzelfsprekend ijdel en zo vaag als maar zijn kan.
Na de middag zijn ook de Ommelanders9 bijeengekomen om te horen wat hun
gevolmachtigde gezant heeft gedaan. De meesten van hen zijn geestelijken,

6

7

8
9
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Het woord ‘Spanjool’ staat voor Hesperi in Julsings tekst. Hesperus betekent ‘avondster’, het bijvoeglijk naamwoord Hesperius kan daarom de betekenis hebben van: ‘uit het Avondland afkomstig’. Met Hesperi (eigenlijk
had er Hesperii moeten staan) bedoelt Julsing Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder van o.a. Groningen.
In de marge staan in het origineel nog sporen van een (toelichtende?) opmerking: ‘[gu]bernatore […]
[…]’ (gouverneur ... turk ...). Julsing schrijft de naam van Verdugo vaak in Hebreeuwse letters:
. Ik vermoed dat hij de stadhouder hier als ‘Turkse gouverneur’ betitelt. Het woord ‘Saraceen’
wordt reeds vanaf de eerste eeuw na Christus gebruikt om Arabieren aan te duiden. Enkele eeuwen later
noemden de christenen de mohammedaanse bevolking van het Midden-Oosten ‘Saracenen’, die van
Noord-Afrika heetten ‘Moren’. Er is een subtiel onderscheid te maken tussen ‘Spanjool’ enerzijds en
‘Saraceen’ en ‘Turk’ anderzijds. ‘Spanjool’ zouden we kunnen zien als een uiting van vreemdelingenhaat,
de andere scheldwoorden getuigen niet zozeer van een afkeer van vreemdelingen (in Groningen kwam
men geen mensen tegen uit het Midden-Oosten of het Moorse Noord-Afrika), als wel dat ze staan voor
‘de vijand bij uitstek’. De Turken (en andere moslims) golden als de vijanden van het christendom en de
barbaren bij uitnemendheid. Weliswaar hadden de ‘katholieke koningen’ Ferdinand en Isabella in 1492
met de verovering van het Zuid-Spaanse Granada de reconquista voltooid en een einde gemaakt aan het
Moorse bewind op het Iberisch schiereiland, in de zestiende eeuw werd Midden-Europa vrijwel constant
bedreigd door de opdringende Turken. Dezen werden in West-Europa dan ook consequent aangeduid
als ‘de erfvijand’. Het onderscheid tussen de vreemdelingenhaat die uit de term ‘Spanjool’ spreekt en
‘gewone’ afkeer blijkt ook uit het gemak waarmee Julsing een oer-katholieke Spanjaard als Verdugo een
‘moslim’-stempel op kan drukken.
Dr. Wilhelmus Hammonius, die sinds 20 juli 1587 syndicus was van de stad Groningen, was op 13 mei
1589 in opdracht van de heren van Stad en Lande naar het Hof vertrokken om bij de hertog van Parma,
gouverneur-generaal van de Nederlanden, aan te dringen op hulp. Tijdens zijn afwezigheid hadden de
Staatse strijdkrachten flinke vorderingen gemaakt in de omgeving van Groningen. In juni 1589 slaagde
Willem Lodewijk erin de Zwaagsterzijl (ten oosten van Woldendorp aan de Dollarddijk) in handen te
krijgen. Meteen daarna nam hij ook de schans op de punt van Reide in. In oktober tenslotte wisten de
Staatsen zich ook nog meester te maken van de sterkte te Zoutkamp, aan de monding van het Reitdiep.
Met het bezit van deze vestingen beperkten ze de bewegingsvrijheid van het koninklijke leger en verschaften ze zich de mogelijkheid om de plattelandsbevolking in de omgeving onder druk te zetten en ‘onder
contributie te brengen’, dat wil zeggen, haar te dwingen bijdragen te betalen voor het onderhoud van het
Staatse leger.
Hammonius noteerde zijn ervaringen tijdens deze missie in een apart aantekenboekje dat bewaard gebleven is. Het berust in het stadsarchief van Groningen onder rvr 3.1. Een geannoteerde transcriptie ervan
is in elektronische vorm beschikbaar.
Julsing bedoelt de hoge geestelijken en hoofdelingen die de koning trouw gebleven waren en samen met
het bestuur van de stad Groningen de gewestelijke regering vormden. Stadssyndicus Hammonius was
ten Hove ook in hun naam opgetreden.
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wier voornaamste zorg het is dat de huidige woelingen ophouden en de vroegere rust wordt hersteld. Hun hoop om jaarlijkse inkomsten, renten en emolumenten op te strijken is door de huidige oorlogsrampspoed illusoir geworden.
Ik geloof dat zij niets anders nastreven dan een overvloed aan middelen om in
luxe en verkwisting gladjes hun leventje te kunnen slijten. Het enige wat ze
willen is dat het hun aan niets zal ontbreken om alle mogelijke ondeugden te
kunnen botvieren, die ... steunpilaren van de bisschop van Rome, wier buik
hun god is en hierin ....10

[3]
gewoonte en huiselijke zorg, opdat hun buikje niets tekort komt. Op hen slaat
bij uitstek Paulus’ kwalificatie: luie buiken, kwaadaardige beesten, een gezegde dat
ontleend is aan een of andere oude dichter.11
16 december 1589
Ik heb op bevel van de heren aan prior Arnoldus12 bij de predikheren zijn

10 De originele tekst vertoont hier zoveel beschadigingen dat Julsings zin niet meer gereconstrueerd kan
worden.
11 Het gaat hier om een plaats bij de apostel Paulus in zijn brief aan Titus (Titus 1:12). Titus was door de
apostel Paulus op Kreta achtergelaten om leiding te geven aan de Christelijke gemeente. In zijn brief geeft
Paulus aan welke de criteria zijn waaraan de door Titus aan te stellen functionarissen moeten voldoen en
waarschuwt voor lieden die niet deugen. Daarvan wemelde het volgens hem op Kreta. Hij schrijft dan:
:
‘Een hunner, een van hun eigen profeten, heeft gezegd: “Kretenzers liegen altijd, kwade beesten, vadsige
buiken”.’ De ‘profeet’ die Paulus hier op het oog heeft is Epimenides. Deze was rond 500 v. Chr. (maar
het kan ook 600 v. Chr. zijn) als goeroe en wonderdoener werkzaam op Kreta. Volgens latere auteurs
schreef hij orakelspreuken en een boek over zuiveringsriten. Van de weinige fragmenten die van hem zijn
overgebleven is dit citaat bij Paulus wel het belangrijkste, dit vanwege de logische puzzle die ontstaat
wanneer een Kretenzer beweert dat Kretenzers altijd liegen.
12 Pater Arnoldus Nijlen OP (?-1603), prior van het dominicanenklooster in de Ebbingestraat te Groningen.
De dominicanen werden ook ‘predikheren’ of ‘Jacobijnen’ genoemd.
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commissiebrief teruggegeven met het placet van de koning en drie brieven die
verschillende personen aan hem hebben geschreven.13
19 december 1589
Arnoldus Nijlen heeft in de sacristie van Sint Maarten zijn aanstellingsbrief
getoond, die was afgegeven door de apostolische nuntius Octavius, bisschop
van Calatia, en waarbij ook het koninklijk placet gevoegd was.14 De voornaam-

13 De situatie met betrekking tot de kerkelijke organisatie in Groningen en Groningerland was danig
gecompliceerd. Sinds het overlijden in 1576 van Groningens eerste bisschop, Johannes Knijff, was
de bisschopstoel onbezet gebleven. Het overlijden van Knijff viel ongeveer samen met het tot stand
komen van de Pacificatie van Gent. Bij dat akkoord besloten de Nederlandse gewesten, zowel de protestantse als de katholieke, één front te maken tegen de Spaanse troepen die zich vooral in de Zuidelijke
Nederlanden ernstig hadden misdragen. In de Nederlanden heerste algemeen de opvatting dat met
de Pacificatie alle ‘nieuwigheden’ waren afgeschaft die door de hertog van Alva waren ingevoerd. Dat
betekende voor Stad en Lande onder meer dat het bisdom Groningen van de baan was en dat ook het
domkapittel het veld moest ruimen. De Ommelanden zouden voortaan weer onder de bisschop van
Münster ressorteren en Groningen met het Gorecht onder die van Utrecht, zij het dat de geestelijke
leiding hier in handen zou zijn van de persona of hoofdpastoor van Sint Maarten. De koninklijke regering
te Brussel hield echter vast aan de nieuwe kerkelijke organisatie, waarin Groningen een bisschopszetel
was. In normale gevallen benoemde het domkapittel een vicaris-generaal als tijdelijke plaatsvervanger
wanneer een bisschopszetel was vrijgekomen (sede vacante). Omdat er in Groningen geen domkapittel
meer was, had de hertog van Parma in 1582 de persona of hoofdpastoor van Groningen, dr. Johannes
Eelts, benoemd tot ‘officiaal’ in de stad Groningen, de Ommelanden en Drenthe (8 augustus 1582,
A. van Lommel sj, ‘Bescheiden betreffende het voormalig bisdom Groningen, 1559-1603’, in: Archief voor
de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht xv (Utrecht 1887) 267-289, in het bijzonder 280-281). Bewust
was toen de titel ‘vicaris-generaal’ vermeden, omdat men wel voelde dat het gebruik van deze titel op
verzet zou stuiten van degenen die gekant waren tegen de onder Alva geïntroduceerde nieuwe kerkelijke
organisatie. Ook al was de formele kant van de zaak dus nog niet geregeld, door de hoofdpastoor van
Groningen en het Gorecht ook aan het hoofd te stellen van de kerk in de Ommelanden en Drenthe had
de regering in Brussel in materiële zin wel haar doel bereikt: het bisdom Groningen bestond weer en
functioneerde. Nadat Johannes Eelts in juli 1588 was overleden had de katholieke kerk in Groningen,
Groningerland en Drenthe geen hoofd meer. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook de formaliteiten naar behoren te regelen. Op advies van de jezuiet Henricus Samerius (zie de inleiding, p. 23)
benoemde de apostolische nuntius te Keulen, Ottavio Mirto Frangipani, Arnoldus Nijlen tot persona
van Groningen en vicaris-generaal van het bisdom Groningen met de macht van een door het domkapittel sede vacante aangestelde vicaris (2 augustus 1589; rvr 43.1 fol. 436). Deze benoeming kon eerst
van kracht worden nadat de koninklijke regering te Brussel daaraan namens Filips II haar placet had
verleend, hetgeen wil zeggen dat zij met deze aanstelling instemde. Om tot persona benoemd te kunnen
worden had Nijlen bovendien een speciale dispensatie nodig, omdat hij niet gepromoveerd was, terwijl
dat volgens de geldende regeling vereist was (zie verder de aantekening van 17 februari 1590 op p. [10]).
Bij brief van 6 oktober 1589 riep de nuntius het Groninger stadsbestuur en stadhouder Verdugo op om pater
Nijlen, de nieuwe vicaris-generaal, bij te staan en vooral op te treden tegen de geestelijkheid die zich tegen
deze benoeming verzette (G. Brom en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen
toestand der Nederlanden in de 16de eeuw, RGP grote serie 52 (‘s-Gravenhage 1922) 354-355). Het placet van
Filips II dateert van 13 november 1589 en is namens de koning door de regering te Brussel afgegeven (rvr 43.1
fol. 439-441). Nijlen heeft zijn benoemingsbrief met het koninklijke placet op 11 december 1589 op het stadhuis laten zien. De stukken zijn vervolgens op 15 december aan de gezworen meente voorgelezen (DA 778).
Uit Julsings verhaal kan worden opgemaakt dat deze hierbij niet aanwezig is geweest. Nadat de stukken aan de wereldlijke autoriteiten waren gepresenteerd zijn ze Julsing ter hand gesteld om ze aan
pater Nijlen terug te geven. Deze moest ze vervolgens aan de geestelijke autoriteiten laten zien. Het lag
eigenlijk niet voor de hand om de gereformeerde tweede secretaris bij deze zaak in te schakelen. Het
onderhouden van de betrekkingen tussen het stads- en ‘provinciaal’ bestuur en geestelijke autoriteiten
behoorde tot het takenpakket van de syndicus, de (katholieke) dr. Wilhelmus Hammonius. Deze was
echter op donderdag 14 december 1589 naar stadhouder Verdugo vertrokken, die zich op dat moment
te Coevorden ophield.
14 ‘Bisschop van Calatia’ was de titel van Ottavio Mirto Frangipani, die in de jaren 1587-1606 de functie
van pauselijk nuntius te Keulen vervulde. Calatia is een oude stad aan de Via Appia, ongeveer 10 km ten
zuidoosten van Capua.
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ste prelaten en andere geestelijken uit de Ommelanden zijn hiervoor bijeengeroepen. Nadat de aanstellingsbrief was getoond en men hem had horen voorlezen zijn de geestelijken in groten getale naar de raad gegaan, waar desgevraagd
ook de luitenant en de hoofdmannen zijn verschenen.15
Door middel van bevelschriften die hij hiertoe heeft doen uitgaan heeft graaf
Frederik van den Berg iedereen verboden brood, bier en andere levensmiddelen naar Zoutkamp te brengen.16 Graaf Willem van Nassau heeft deze gelegenheid aangegrepen om zijn ‘sauvegardes’ te herroepen.17

[4]
Onder dekking hiervan was het de boeren toegestaan gerst, haver, boter, kaas
en andere landbouwproducten naar Groningen te brengen en te verkopen; hij
heeft de vissers op het Reitdiep verboden nog langer hun bedrijf uit te oefenen.
Ze mogen ook geen vis meer naar Groningen brengen. De schuitenschuivers
hebben het verbod gekregen om hout, turf en andere brandstof in hun schuiten
naar Groningen te vervoeren.18 Hiervan wordt veel onheil verwacht.19 De zaak
is schriftelijk ter kennis van de stadhouder gebracht en er wordt gevraagd om
tegenmaatregelen, opdat niet alles in korte tijd instort en van kwaad tot erger

15 Zoals hierboven reeds is aangegeven bestond er onder de geestelijkheid oppositie tegen de benoeming
van Arnoldus Nijlen tot vicaris-generaal. De geestelijken waren vooral bang voor een scherper toezicht
op hun handel en wandel. Daarnaast betekende aanvaarding van een vicaris-generaal een erkenning
van de nieuwe kerkelijke organisatie, die, naar men had aangenomen, door de Pacificatie van Gent
ongedaan was gemaakt. Niet ten onrechte vreesden de geestelijken dat deze zaak het eertijds gesloten
Ommelander front nog verder zou splijten. Die eenheid bestond sinds ‘het verraad van Rennenberg’
(3 maart 1580) in feite niet meer. Vanwege hun vijandschap met de stad Groningen stonden de belangrijkste Ommelander heren aan de kant van de Staten-Generaal en rebelleerden tegen Filips II. De voornaamste geestelijken hadden echter de zijde van Groningen en de koning gekozen. Hun beweegreden
was niet zozeer hun gehechtheid aan het katholieke geloof als wel de angst voor confiscatie van de
geestelijke goederen. Ook enkele overtuigd katholieke Ommelander hoofdelingen hadden zich aan
’s konings zijde geschaard. Hoe verdeeld de Ommelander heren dus ook waren, de prelaten hielden vast
aan de fictie dat zij als geestelijken, samen met de hoofdelingen, eigenerfden en volmachten, de officiële
vertegenwoordiging van de Ommelanden vormden. Omdat ze de benoeming van een vicaris-generaal
zagen als een inbreuk op de situatie die door de Pacificatie was geschapen, vonden zij het noodzakelijk
dat ook de hoofdelingen en de leken-vertegenwoordigers van de Ommelanden werden opgeroepen om
de commissie van de vicaris-generaal te aanhoren. Zij wilden in dezen niet van een Alleingang beschuldigd kunnen worden (DA 778).
16 Frederik van den Berg (1559-1618), zoon van graaf Willem van den Berg en Maria van Nassau. Hij deelde
met zijn neven Maurits van Oranje en Willem Lodewijk van Nassau een gezamenlijke opvoeding op
de Dillenburg en in Heidelberg. Samen met zijn broers Herman en Oswald was hij echter in 1585 naar
de zijde van de Spaanse koning overgegaan. In 1589 voerde graaf Frederik het bevel over een deel van
het koninklijke leger in de Ommelanden. De schans te Zoutkamp was sinds 20 oktober 1589 in Staatse
handen (DA 773). Het spreekt voor zich dat het koningsgezinde opperbevel niet kon toestaan dat de plattelandsbevolking dit vijandelijke steunpunt bevoorraadde.
17 Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620), in de bronnen van die tijd meestal alleen ‘Willem van Nassau’ of
‘graaf Willem’ genoemd, was sinds 1584 stadhouder van het Staatse Westerlauwers Friesland. ‘Sauvegardes’
of vrijgeleiden zijn documenten die de ingezetenen van de vijandelijke legerleiding konden kopen om zich
tegen plundering door soldaten te vrijwaren. Ze werden daarom wel ‘papieren harnassen’ genoemd. Zie
voor de sauvegardes ook de aantekeningen bij Julsings notitie van 10 maart 1590 op p. [11].
18 Zie de inleiding, p. 14 noot 31.
19 De raad ontving op 20 december 1589 een kopie van het betreffende mandaat. De syndicus kreeg
opdracht om de inhoud ervan te bespreken met luitenant-stadhouder De Gouda (VH ii 19).

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 47

47

26-04-18 14:19

geraakt; met verzoek om antwoord aan het einde.20 De datum van de brief is
20 december 1589.21
vrijdag 22 december 1589
Alle gezworenen van de stad zijn bijeengekomen om te beraadslagen over
de aanstelling van Arnoldus Nijlen, de prior der Predikheren. Het overleg duurde tot twaalf uur, maar een duidelijk besluit is niet genomen.22
Prior Arnoldus is onder protest toegelaten als vicaris-generaal.23 Syndicus
Wilhelmus Hammonius is opgedragen de betreffende verklaring op te stellen
en deze te overhandigen.24
6 januari 1590
Vanuit de vesting Coevorden is door stadhouder Verdugo een brief geschreven
over de opmars van de hulptroepen.25 De aankomst daarvan wordt enigszins
vertraagd door de ijsgang op de Rijn, die met groot geweld en gekraak vergezeld gaat.26 De stadhouder, hoewel

20 Sc. ‘van de brief aan Verdugo’.
21 Dit is niet juist. De minuut van de uitgaande brief is gedateerd op 21 december 1589. Zie voor de tekst
ervan het missivenprotocol van de syndicus (MH i 87v).
22 Syndicus Hammonius deed de propositie en las de stukken in het Latijn en het ‘Duytsch’ voor. Met
‘Duits’ wordt de te Groningen gesproken Nederduitse taal bedoeld. De bouwmeesters van de gilden stelden voor om de zaak aan de gilden voor te leggen. De syndicus antwoordde daarop dat dit de autoriteit
van het stadsbestuur zou aantasten. ‘Wanneer men toch iets zou willen doen om vrede en eenheid onder
de ingezetenen te bewaren, dan zou men de stukken officieel ter kennisgeving aan de gilden ter hand
kunnen stellen’ (VH ii 20).
23 Er staat eigenlijk dat Arnoldus Nijlen en de vicaris-generaal werden toegelaten. Hierboven is er al op
gewezen dat de functie van vicaris-generaal als een ‘novum’ werd beschouwd. Zij impliceerde het bestaan
van een bisdom Groningen en het feit dat er eigenlijk een bisschop moest zijn. Dit alles paste niet bij de
opvatting dat met de Pacificatie van Gent (1576) de toestand was hersteld die heerste voordat de hertog
van Alva door de koning naar de Nederlanden was gestuurd om hier orde op zaken te stellen. In die
gedachtengang bestond er helemaal geen bisdom Groningen, was er geen bisschop en hoefde er dus
ook geen vicaris-generaal te zijn. Het stadsbestuur wenste daarom te verklaren dat het Nijlen ‘als een
officiaal’ (zoals Johannes Eelts was geweest) accepteerde, op voorwaarde dat hij niets zou ondernemen
wat in strijd was met de oude vrijheden en privileges van de stad, in overeenstemming met (o.a.) het
tractaat van Coevorden, dat in de zgn. ‘Gelderse tijd’ was gesloten (13 mei 1530). Dit laatste was een
overeenkomst tussen de officiaal van de bisschop van Münster enerzijds en de ingezetenen van Stad en
Ommelanden van Groningen anderzijds over de afgrenzing van de geestelijke en wereldlijke jurisdictie.
Dit akkoord was tot stand gekomen door bemiddeling van stadhouder en geestelijke raden van de hertog
van Gelre – de toenmalige landsheer (een afschrift bevindt zich in het stadsarchief, rvr 27 fol. 517). De met
de bisschop van Münster getroffen regeling had alleen betrekking op de Ommelanden en het Oldambt.
De stad Groningen en het Gorecht hadden vóór de nieuwe kerkelijke indeling van 1559 onder het bisdom
Utrecht geressorteerd. De Utrechtse bisschop had met de geestelijke jurisdictie in deze regio echter niets
te maken. Deze was in handen van de persona of ‘hoofdpastoor’ van Sint Maarten. Volgens Ubbo Emmius
was de persona ‘een soort bisschop van lagere rang’ (velut minor quidam episcopus; Ubbo Emmius, De
agro Frisiæ (ed. 1605) 186). Op grond van het uit 1513 daterende en door de paus zelf bekrachtigde reglement was zelfs bij de keuze van een nieuwe persona geen rol weggelegd voor de bisschop van Utrecht.
24 De volgende dag kwamen de raad en de gezworenen opnieuw bij elkaar om de door Hammonius’
opgestelde verklaring te aanhoren. Nadat deze was goedgekeurd werd besloten dat zij officieel aan pater
Nijlen zou worden gepresenteerd (VH i 20v).
25 De hulptroepen waarvan hier sprake is zijn, na lang aandringen van Verdugo en de stadssyndicus, uiteindelijk door de regering te Brussel ter beschikking gesteld van de stadhouder der noordelijke gewesten.
Het gaat om het regiment dat eertijds onder bevel stond van Francisco Bobadilla, en nu werd aangevoerd
door maestro de campo Manuel de Vega. Zie ook de brief van de hertog van Parma aan Filips II van 17
januari 1590 uit Binche (CPH iii 464, nr. 1152).
26 De Latijnse zin loopt niet, maar het vermelde feit klopt wel: de koninklijke troepen konden de Rijn niet
oversteken als gevolg van de zware ijsgang. Zie ook het protocol van de syndicus (VH ii 23). De bewuste
brief van Verdugo, gedateerd op 4 januari 1590, berust in het stadsarchief onder rvr 1463.18.
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[5]
ziek en slap, belooft zich op weg te begeven, het hulpleger tegemoet.
8 januarij 1590
Luitenant de Gouda27 heeft enkele malen zeer impertinent van de raad geëist
dat het honorarium waarop hij aanspraak maakt niet in lopende, maar in
zware munt wordt uitbetaald, naar de waarde die het geld ten tijde van zijn
syndicaat had. Hij heeft nu van alle gezworenen, die hiervoor speciaal waren
opgeroepen,28 niet alleen betaling in zware munt geëist, maar vordert ook,
als vergoeding voor de vertraging in de betaling, een rente van 7% per jaar.
Ziedaar ’s mans ondraaglijke onbeschaamdheid! Eigenlijk heeft die Hollander
hij niet om betaling verzocht maar deze in zekere zin bevolen. Daarbij ging hij
als een dolleman tekeer of zei in ieder geval dingen die passen bij iemand die
niet helemaal in orde is, jazelfs zijn verstand en oordeelsvermogen kwijt is.
Hij meent tot zulke hoogten te zijn gestegen dat hij iedereen rechtens als zijn
ondergeschikte kan beschouwen. Niemand is van een dergelijk niveau dat hij,
De Gouda, zich zou hoeven te verwaardigen met hem te spreken of hem iets
te vertellen. Anderen moeten zich maar met Westfaalse boeren onderhouden,
lieden die verstoken zijn van fijnere cultuur.29

27 De Latijnse tekst heeft ‘Goudasinus’. Ik vermoed dat Julsing zich een woordspeling veroorlooft: ‘de ezel
van Gouda’. Dr. Johan de Gouda was in de jaren voor zijn komst naar Groningen advocaat in het Hof van
Holland geweest. Op 1 september 1575 aanvaardde hij de functie van syndicus van de stad Groningen.
Hij werd benoemd voor een periode van acht jaar, op een wedde van ƒ800 per jaar (DA 311; zie ook rvr
958.9). Halverwege 1585 vertrok hij naar het Hof, waar hij op 18 september 1586 een benoeming ontving
tot luitenant-stadhouder als opvolger van dr. Johan de Mepsche als (DA 881). Op 17 januari 1588 was
hij, bekleed met zijn nieuwe waardigheid, in gezelschap van een gezantschap van Stad en Lande, naar
Groningen teruggekeerd. Op de landdag van 16 februari 1588 besloten Stad en Lande hem als luitenantstadhouder te accepteren (VH i 6). Bij het door Julsing beschreven optreden van de luitenant ging het
om de betaling van zijn salaris over de periode dat hij niet in de stad werkzaam was geweest. De Gouda
eiste betaling in oude munt. Bij plakkaat van 20 september 1581 was de gulden echter met een derde
gedevalueerd (rvr 614). Betaling van een jaarsalaris van ƒ800 in oude munt zou dus ƒ1200 in lopende
munt vergen. De raad wilde voor zijn gewezen syndicus geen uitzondering maken en ook zijn achterstallige salaris in lopende munt uitbetalen (DA 779). Dat wil zeggen dat hij De Gouda in plaats van 800 oude
guldens eenzelfde bedrag in nieuwe (‘lichte’) guldens wilde geven. Anders dan Julsing suggereert had De
Gouda ook meteen geëist dat hij rente over het achterstallige salaris zou krijgen. Ten derde verlangde De
Gouda dat hem zijn salaris van stadssyndicus zou worden betaald tot aan de dag waarop hij te Groningen
als luitenant-stadhouder was aangenomen (16 februari 1588). Dit betekende dat hij over de periode september 1586 tot februari 1588 een dubbel salaris zou ontvangen: dat van luitenant-stadhouder in Stad en
Lande en dat van stadssyndicus. Het stadsbestuur had op 30 december 1589 besloten De Gouda’s eisen
af te wijzen. Voor wat betreft de laatste eis waren raad en gezworenen men bereid tot een compromis:
men was bereid De Gouda’s syndicaats-salaris te betalen tot op de dag dat zijn opvolger, dr. Wilhelmus
Hammonius, in dienst trad (20 juli 1587; VH ii 22).
28 Dit is niet correct. De gezworenen waren opgeroepen om een door syndicus Hammonius opgestelde
concept-brief te bespreken. Deze ging over het standpunt van de stad Groningen inzake de oprichting
van een College van Admiraliteit te Groningen. Het stadsbestuur was van mening dat een dergelijke
instelling indruiste tegen de privileges van Stad en Lande.
29 De inwoners van Westfalen stonden bekend als achterlijk, barbaars en onbetrouwbaar. ‘Westfaal’ was dan
ook een scheldwoord. In de Friese landen golden de Groningers – een belangrijk deel van de bevolking
van Groningen had inderdaad een Westfaalse achtergrond – als ‘Westfaalse gecken’.
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[6]
13 januari 1590
Alle gezworenen hebben besloten de jezuiet Henricus Simmerius30 twee
straten in te ruimen voor de huisvesting,31 te weten de Sint Jansstraat en de
Popkenstraat. Bepaalde supporters van het jezuietendom hebben beloofd dat
alles zal geschieden zonder enige last en kosten voor de stad en haar burgers.
Ik ben benieuwd waar ze in deze benarde tijden de financiële middelen vandaan denken te kunnen halen. Er is immers veel geld nodig, niet alleen voor
de aankoop van de panden in die straten, maar ook voor de verbouwing ervan
– er moeten voor ieder van hen (twaalf in getal) drie vertrekken komen – en
voor de inrichting met alle benodigde huisraad.
15 januari 1590
Het besluit van de gezworenen is door enkele daartoe door de raad aangewezen heren aan de jezuiet Henricus Simmerius meegedeeld.32 Naar zijn oordeel
is de aangewezen plaats echter te klein voor zijn collega’s. Hij heeft om enkele
gebouwen gevraagd, ja zelfs hele straten; hij wil bovendien dat ze de beschikking krijgen over de Sint Walburgkerk.33 Bah, wat een enorme onbeschaamdheid!
Onzerzijds werd het aanbod als ruimhartig beschouwd, maar het is door de
jezuiet meteen afgewezen. Volgens hem is het beter om van het project af te

30 Julsing heeft de naam van de jezuiet niet goed verstaan; hij bedoelt Henricus Samerius. Deze was in de
herfst van 1588 op verzoek van Verdugo naar Groningen gegaan om aalmoezenierswerk te verrichten
onder ’s konings soldaten (rvr 43.1 fol. 430). In februari van het volgende jaar meldde hij de pauselijke
nuntius te Keulen dat de kerk in Groningen stuurloos was en dringend behoefte had aan leiding. In de
zomer van 1589 ondernam Samerius samen met syndicus Wilhelmus Hammonius aan het Hof stappen
om te komen tot de oprichting van een jezuietencollege in de stad. Samerius wordt door secretaris Egbert
Alting voor het eerst in zijn diarium genoemd op 7 oktober 1589. Als Julsing regelmatig inzage van de aantekeningen van zijn oudere collega had gehad zou hij geweten hebben hoe de naam van de jezuiet moest
worden gespeld. Dit wijst er dus op dat de beide secretarissen naast elkaar, niet met elkaar werkten.
De oprichting van een jezuietencollege was een bijzonder heikel punt. De jezuieten werden algemeen
beschouwd als een soort religieuze geheime dienst en repressie-instrument in de handen van de Spaanse
koning en de paus. Niet alleen voor de gereformeerde stedelingen, maar ook voor de minder ontwikkelde
traditioneel-katholieke en indifferente stadjers stond toelating van de orde in Groningen gelijk aan het
opgeven van de vrijheid van geweten. Dat deze angst overal in de Nederlanden doelbewust werd aangewakkerd door gereformeerde predikanten ligt voor de hand. De leden van de andere (oudere) geestelijke
orden en vooral ook de wereldlijke clerus deden niets om deze – ongegronde – angst tegen te gaan.
Integendeel, om uiteenlopende redenen hadden ook zij niets op met de goed opgeleide en gemotiveerde
leden van de jezuietenorde. Ze speelden zelfs een belangrijke rol bij het ‘demoniseren’ van de jezuieten.
De kwestie van de huisvesting van het toekomstige jezuietencollege was ruim een week eerder al in de
raad aan de orde geweest (4 januari 1590, VH ii 23). Op vrijdag 12 januari 1590 had hij, na het houden
van oculaire inspectie ter plaatse, besloten tot hetgeen Julsing hierboven vermeldt. Om mogelijke tegenstand onder de burgerij te voorkomen was afgesproken dat het besluit zou worden voorgelegd aan de
gezworenen (VH ii 24v). Blijkbaar is Julsing niet aanwezig geweest bij de bespreking van 12 januari. Dat
hij melding maakt van hetgeen daags daarna door de gezworen meente is besproken wil overigens niet
zeggen dat hij daarbij wèl zelf aanwezig is geweest. Het is goed mogelijk – en zelfs waarschijnlijk – dat
hij zijn informatie van één der gezworenen heeft.
31 Bedoeld is de huisvesting van de jezuieten en een jezuietencollege.
32 Op zaterdagmiddag 13 januari 1590 had de raad een delegatie, bestaande uit burgemeester Johan van
Ballen, de raadsheren Frederik Moysteen en Rijcke Rijckens en syndicus Hammonius, opgedragen zijn
besluit aan Henricus Samerius kenbaar te maken. Deze heren zijn op maandagmiddag 15 januari naar de
weem aan het Martinikerkhof gegaan om aan deze opdracht te voldoen en het besluit toe te lichten (rvr
1.2 fol. 23v-25).
33 De oprichter van de Sociëteit van Jezus, Ignatius van Loyola, had reeds in 1558 vastgesteld dat nieuw op
te richten colleges de beschikking moesten hebben over een kerk (Spijkers, ‘De jezuïeten’ 150-151).
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Het noordoostelijk deel van de stad Groningen. De gebouwen voor het jezuietencollege zijn licht
gehouden.
Uitsnede uit de vogelvlucht van Braun en Hogenberg (1575).

zien dan om ermee te beginnen en de zaak dan halverwege stop te zetten en
niet tot het gewenste einde te brengen.34 Hij schijnt (tenzij hij van mening
verandert) onverrichter zake van hier te zullen vertrekken. God geve dat dit
gebeurt.

[7]
17 januarij 1590
De zaak van de jezuiet is door alle gezworenen verder besproken.35 Aan alle
kanten doemen massa’s problemen op. Het is weinig geraden de man onver34 Uit brieven van hoger geplaatste jezuieten en ook uit het verslag dat syndicus Wilhelmus Hammonius
van de besprekingen maakte, blijkt dat de Sociëteit zelf niet erg gebrand was op de stichting van een
jezuietencollege in Groningen. De jonge orde werd overstelpt met aanvragen voor nieuwe stichtingen. De
algemene congregatie van de Sociëteit gaf echter de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit: uitbreiding
van het aantal colleges mocht niet ten koste gaan van het peil van het onderwijs en het religieus gehalte
ervan (Spijkers, ib.). In het geval van Groningen wilde de orde echter wel een poging doen, omdat ze wist
de koning daarmee een plezier te doen en ook omdat ze doordrongen was van de noodzaak ervan met
het oog op het behoud van het katholicisme in de stad.
35 Opnieuw heeft Julsing zijn informatie uit de bespreking met de gezworenen en heeft hij – blijkbaar – geen
weet van het overleg dat daags tevoren in de raad plaatsvond. Overigens hield dit niet meer in dan dat
men de negatieve reactie van pater Samerius aan de gezworen meente zou voorleggen en zou vragen of
die misschien alternatieven wist.
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richterzake te laten vertrekken,36 maar hem hier houden is verreweg het gevaarlijkste. Het is onmogelijk een jezuietencollege te stichten zonder anderen te
bedriegen en te benadelen. Velen zullen immers uit hun woningen en huizen
moeten worden gezet. Het schijnt dat de jezuiet meer voelt voor de plaats van
het Olde Convent,37 dan voor de plek die hem was aangeboden en die hij, als
zijnde te klein, heeft afgewezen (ze hebben immers geleerd op vrije voeten te
dansen).38 Wat er besloten is weet ik niet en wordt mij ook niet door Alting gezegd.39
‘s Middags is er weer een bijeenkomst geweest. Ik geloof dat de dubbele gage als
voorwendsel dient voor het houden van vele vergaderingen.40
18 januari 1590
De gilden zijn bijeengeroepen over de zaak van de jezuiet; de bakkers en smeden zijn van oordeel dat de jezuieten niet moeten worden toegelaten.41
23 januarij 1590
De vijand is uit Friesland vertrokken, de hulptroepen tegemoet die door
het Hof zijn gestuurd. Hij moet slag met hen leveren en hun de toegang tot
Friesland beletten. Leugen.42
36 Met het oog op de slechte indruk die Groningen hierdoor in regeringskringen te Brussel zou maken.
37 Het Olde Convent of Geestelijke Maagdenklooster in de huidige Rodeweeshuisstraat.
38 Zie Horatius Oden boek I nr. 37: Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus (‘nu moet gedronken
worden, de aarde met vrije voet getreden’. Julsing lijkt te denken dat de jezuieten de in zijn ogen overdreven grote ruimte nodig hebben voor het houden van drinkgelagen en danspartijen.
39 Deze opmerking doet een merkwaardige verhouding vermoeden tussen Julsing en Egbert Alting, resp.
tweede en eerste secretaris van Groningen. Alting lijkt zijn collega bewust onkundig te houden van de
besluitvorming rond het jezuietencollege. De aantekening duidt er tevens op dat Julsing ook dit keer niet
zelf bij de bespreking van de raad en de gezworenen tegenwoordig is geweest. In de bewuste vergadering
werd besloten dat men de kwestie van de huisvesting van de jezuieten de volgende dag aan de gilden zou
voorleggen en vervolgens de ‘oude burgerij’ zou raadplegen (zie de inleiding, p. 12). Gezien de angst die
er in brede lagen van de bevolking voor de jezuieten heerste, wilde het stadsbestuur de grootst mogelijke
voorzichtigheid en openheid te betrachten.
40 Op 7 maart 1587 hadden de oude raad, gezworenen en bouwmeesters van de gilden ingestemd met het
voorstel het salaris voor de burgemeesters en de raadsheren te verbeteren. Daarnaast zouden ze een
dubbel aantal ‘wijnloodjes’ krijgen (een soort presentiegeld in de vorm van penningen, in ruil waarvoor
in het wijnhuis wijn gehaald kon worden). Ook de gezworenen zouden, zovaak ze door de raad werden
gedaagd, tweemaal zoveel loodjes krijgen als tevoren (DA 687-688).
41 Dit is heel wat explicieter dan hetgeen syndicus Hammonius in zijn verbaal noteert. Volgens deze
bron hebben de besturen van de verschillende gilden onderling beraad gehouden in de refter van het
Minderbroederklooster. Na afloop daarvan zijn de bouwmeesters naar het raadhuis gekomen en hebben de raad gemeld dat er geen probleem was. De meerderheid van de aanwezige oldermannen en
hovelingen van de gilden zou een voorkeur hebben voor de plaats waar de weem staat (Martinikerkhof
zuidzijde). Ze hadden echter geen definitief besluit kunnen nemen. Daarvoor zouden alle gildebroeders
geconsulteerd moeten worden. De bouwmeesters gaven wel aan dat er enkelen waren geweest die een
ander geluid hadden laten horen, maar volgens hen ‘had dat niet veel te beduiden’. Uit dit verhaal blijkt
wel dat ook de leidende figuren van de gilden zich niet zeker voelden en zich op hun achterban beriepen.
Het is niet duidelijk waarom Julsing het vervolg van de gebeurtenissen over het jezuietencollege niet vermeldt. Twee dagen later, op zaterdag 20 januari 1590, kwamen de bouwmeesters van de gilden opnieuw
naar het raadhuis. Daar vertelden ze dat ze zo goed als alle gildebroeders bijeen hadden gehad en dat
er wel veel ‘roepers’ waren geweest, maar dat uiteindelijk besloten was dat de gilden zich bij voorbaat
conformeerden aan de adviezen die de raad van de kluften of ‘olde borgers’ zou ontvangen (VH ii 28v).
Enkele dagen later besloten de raad en de gezworen meente om een definitieve beslissing over de huisvesting van de jezuieten nog wat uit te stellen, in de hoop dat ondertussen het aangekondigde hulpleger
zou arriveren en de stemming onder de bevolking als gevolg daarvan zou omslaan ten gunste van de
koning en zijn politiek.
42 Blijkbaar deed onder Julsings kennissen het gerucht de ronde dat de Staatse troepen uit Friesland tegen
het koninklijke hulpleger optrokken en is later gebleken dat dit niet waar was.
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4 februari 1590
Ik ben bij mijn heren43 verklikt omdat ik al te vrijmoedig iets ten nadele van
de jezuiet gezegd zou hebben. Het wat en wie weet ik niet. Ik weet alleen dat
Harmen Roberts,44 die door velen voor een bedrieger en spion wordt gehouden,
enige dagen geleden, toen de gilden over de kwestie

[8]
van de jezuiet zouden vergaderen,45 met mij over de markt liep en vertelde dat
de burgerij die nieuwigheden absoluut niet wilde toelaten, en dat ook hijzelf,
Roberts, het niet geraden vond dat de jezuieten in zo’n groot aantal hierheen
zouden komen. Hij voerde ook bepaalde privileges aan (ik weet niet meer
welke), die hiermee rechtstreeks in tegenspraak zijn. Ook de geestelijkheid
zou zich volgens hem hevig verzetten. Ik heb hem toen alleen maar gelijk gegeven. Ik weet niet of de laster jegens mijn persoon hierop gebaseerd is.
Ik zie dat de burgers over deze aangelegenheid heel verschillend denken en
ook uiteenlopende wensen koesteren. Ik ben voortdurend bang dat die verscheidenheid aan meningen tot ruzies zal leiden en een scheiding der geesten
en scheuringen zal veroorzaken. Het ergste gevolg van de onrust zou wel zijn
dat er een garnizoen wordt binnengebracht. Dat zou Verdugo overigens heel
goed uitkomen. Die wil niets liever dan onenigheid onder de Groningers.
Gebruik makend van zo’n gelegenheid zou hij van de koning of de hertog van
Parma toestemming kunnen krijgen om ons met een garnizoen op te zadelen.
Dit zal hem niet lukken zolang de burgerij eensgezind en verenigd blijft.46

43 De raad.
44 Harmen of Herman Roberts was op het moment dat dit geval speelde lid van de gezworen meente en
kerkvoogd van de Akerk.
45 Vermoedelijk bedoelt Julsing de consultatie van de gildebroeders die op vrijdag 19 januari 1590 plaats had
gevonden.
46 De legering van een garnizoen binnen de stadsmuren was alle steden een gruwel. Anders dan de weerplichtige leden van de burgerij, die samen het ‘burgerregiment’ vormden, stonden de soldaten van het
regeringsleger, ook wanneer zij zich binnen de stadsmuren ophielden, onder bevel van de legerleiding.
Het beleid daarvan spoorde lang niet altijd met dat van het stadsbestuur. Door het innemen van een
garnizoen gaf de magistraat in feite zijn autonomie op en zijn belangrijkste troeven (de wallen en het
stadsgeschut) uit handen. Bovendien behoefden ingekwartierde soldaten niet alleen onderdak, maar
wanneer er – zoals gewoonlijk – geen of slechts veel te laat geld van de regering kwam konden ze
gemakkelijk terugvallen op de voorraden van de inwoners. In het geval dat het tot een belegering kwam
kon men er bovendien op rekenen dat de regeringssoldaten alles wat los en vast zat zouden gebruiken
voor hun eigen onderhoud, bescherming en verdediging. De geschiedenis had met talloze voorbeelden
aangetoond dat een stad die, in principe voor haar eigen veiligheid, troepen had ‘ingenomen’ uiteindelijk
volledig verwoest uit de strijd kwam. Het lag de Groningers van het jaar 1590 nog vers in het geheugen
wat voor opofferingen ze zich, samen met de Ommelanders, in 1577 hadden moeten getroosten om het
Waalse garnizoen de stad uit te krijgen. De Pacificatie van Gent (1576) had voorzien in de afmars van
vreemde troepen, maar deze waren niet van zins geweest te vertrekken zonder betaald te zijn. Om het
Waalse garnizoen te Groningen te kunnen afbetalen had men gedwongen leningen afgesloten en kostbaarheden bij de burgerij ingezameld om deze vervolgens te gelde te maken voor het goede doel. Toen
het uiteindelijk gelukt was voldoende geld bijeen te brengen en de Walen daadwerkelijk de stad hadden
verlaten waren de stadjers zo blij dat ze een vreugdevuur op de Sint Maartenstoren aanstaken. Het gevolg
was geweest dat de spits van de toren in brand vloog en het klokkenspel naar beneden stortte. Daarom
schreef stadssecretaris Egbert Alting in zijn dagboek bij vrijdag 15 maart 1577 dat ‘deze dag van een wit
en een zwart merkteken moet worden voorzien’.
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Raadsheer Roelof Roberts heeft, nadat de voorwaarden van de jezuiet waren
voorgelezen, gezegd dat het niet zo kan zijn dat de jezuieten op zo’n hachelijk
moment als dit worden toegelaten. Hij heeft zelfs gezegd dat de raad besloten
heeft om de pater onverrichterzake te laten vertrekken, omdat we geconfronteerd worden

[9]
met een extreem gebrek aan geld, de soldaten ternauwernood door het platteland kunnen worden gevoed en de soldij niet op de vastgestelde tijdstippen
betaald kan worden enz. Overigens krijgt het leger alleen geld wanneer de
boeren door middel van executie – op verzoek van de soldaten – tot betaling
worden gedwongen.47 Ik denk dat ook hij iets met deze laster jegens mij te
maken heeft. Hoe het ook zij, ik huiver voor elke verandering en nieuwigheid
in de staat.48 Vanouds immers brengen veranderingen alleen maar ellende.49
4 februari 90
De burgemeesters zijn, uit eigen beweging of daartoe opgeroepen, in gezelschap van onze syndicus naar Verdugo gegaan.50 Ik voorvoel iets akeligs, maar
weet niet wat.

47 In principe moest het leger natuurlijk door de koning betaald worden. In de praktijk was het echter niet
mogelijk het regeringsleger regelmatig vanuit Brussel te betalen. De reden daarvan was in de eerste plaats
het chronische geldgebrek waarmee de regering te Brussel te maken had. Maar ook als er in Brussel wel
geld voorhanden was, gebeurde het slechts zelden dat er wat naar het noorden kwam. Dit was het gevolg
van de praktische problemen die verbonden waren met het transport van grote sommen baar geld over
grote afstanden en door gebieden waarin de vijand min of meer vrij spel had. Een geldzending kon alleen
worden gerealiseerd wanneer tegelijk een sterk convooi kon worden uitgezonden. Omdat de troepen toch
betaald moesten worden – dit was de enige manier om hen van plundering te weerhouden en discipline
te handhaven – had de regionale overheid (de zgn. ‘Verordenten van Stad en Lande’) bepaald dat de plattelandsbevolking de soldij zou ‘voorschieten’. De betaalde voorschotten zouden in mindering gebracht
worden op de schatting die Stad en Lande jaarlijks aan de koning verschuldigd waren (de zogenaamde
jaartax). De betalingen die van de bevolking werden gevraagd stonden echter in geen enkele verhouding
tot de waarde van de schatting die de koning als tegenprestatie ‘kwijtschold’. Reeds in het begin van de
jaren tachtig betaalde de bevolking elke veertien dagen (!) een ‘jaartax’ en later werd dit alleen maar meer.
Tegelijkertijd bleek het door allerlei bureaucratische hindernissen vrijwel onmogelijk om door de regering
toegezegde kwijtscheldingen gerealiseerd te krijgen.
48 Met ‘de staat’ bedoelt Julsing niet zozeer het koninkrijk van Filips II of de Nederlandse gewesten die
tegen hem in opstand waren gekomen, als wel de stad Groningen en haar staatkundige inrichting en
betrekkingen.
49 Zie Aristoteles’ Politeia, 1292b18.
50 Bij deze notitie heeft Julsing zich waarschijnlijk in de datum vergist. Niet op zondag 4 februari, maar daags
daarna, op maandag 5 februari 1590 bezochten de burgemeesters en de syndicus stadhouder Verdugo.
Onderwerp van gesprek was onder meer het feit dat de bevolking in de Ommelanden en in de stadsjurisdicties door de Friese stadhouder Willem Lodewijk gedwongen werd ‘contributie’ te betalen. Deze situatie
toonde op pijnlijke wijze aan hoe weinig gezag de koningsgezinde overheid in Groningen buiten de stad
genoot en was het directe gevolg van het onvermogen van de koninklijke troepen in de Ommelanden om
de bevolking te beschermen tegen invallen van de Staatse eenheden. De vijand beschikte ten tijde van
Julsings notitie overigens reeds over vijf belangrijke steunpunten in de Ommelanden: Niezijl, Oterdum,
Reide, Zoutkamp en Enumatil. Deze schansen dienden de Staatse strijdkrachten als uitvalsbases voor
het hinderen van het verkeer over enkele voor Groningen vitale aanvoerwegen (Reitdiep, Eems) en voor
plundertochten in de hele Ommelanden (VH ii 38v).
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Enkele dagen geleden is de Duitser Blanckemeyer met enkele eenheden hier
aangekomen. Ze zijn naar Aduard getrokken.51 Zes Spaanse vendels, samen
ongeveer 600 man sterk, zijn naar Appingedam vertrokken.52
14 februari 90
Zestig Spaanse soldaten hebben zich bij de Duitse soldaten van Blanckemeyer
in Aduard gevoegd.53
15 februari 1590
Een bode is op onderzoek uitgestuurd naar Drenthe en meldt bij terugkomst
dat er 500 Spaanse soldaten te Haren zijn achtergebleven en dat er nog evenveel in Drenthe rondhangen.54
16 februari 1590
De Spaanse soldaten zijn rechtstreeks naar Appingedam Winsum getrokken.55

51 De komst van de drie Hoogduitse vendels van Andreas Blanckemeyer was de Groningse syndicus reeds
eind juni 1589 van regeringswege toegezegd. Behalve deze eenheden zouden er ook nog zes vendels
Walen komen. Als gevolg van allerlei problemen vertrok het hulpleger pas begin augustus naar het noorden. De Staatsgezinde krijgsheer Maarten Schenck van Nideggen sloeg de koninklijke troepen echter bij
de Lippe uit elkaar, zodat er die zomer van de toegezegde hulp niets meer terecht kwam (Bor xxvi 42). In
september 1589 schreef de syndicus vanuit Spa dat het nog altijd de bedoeling was Blanckemeyer naar
Groningerland te sturen (rvr 1223.1). Uiteindelijk kwamen Blanckemeyers troepen op 26 januari 1590 te
Haren en Essen aan. Het was de bedoeling geweest dat ze daags daarna per schip naar Aduard zouden
worden gebracht. De onderkomens aldaar waren echter vernield door de boeren en moesten eerst gerepareerd worden. Daardoor konden de soldaten pas op 30 januari naar Aduard vertrekken (VH ii 31-32).
52 Op het bericht dat er vijf Spaanse vendels onderweg waren die volgens wens van Verdugo in Appingedam
zouden worden ingekwartierd vluchtte de bevolking weg met alles wat ze kon meenemen (VH ii 38v-39).
De gang van zaken met betrekking tot de militaire versterkingen die in deze tijd arriveerden, betekende
een zware teleurstelling voor Stad en Lande. De gewestelijke autoriteiten hadden via hun syndicus en
door brieven voortdurend aangedrongen op het sturen van hulptroepen met geld om hen te onderhouden en voldoende ammunitie voor het voeren van een offensieve oorlog. Omdat het onderhoud van de
reguliere garnizoenen de bevolking van Stad en Lande al meer dan zwaar genoeg viel, zouden de versterkingen bovendien op vijandelijk gebied moeten worden ondergebracht. Naar het idee van de Groningse
autoriteiten zouden de koninklijke troepen zich in Friesland naar binnen moeten vechten en zich daar
moeten legeren. Op die manier zouden ze kunnen teren op de bevolking van dat Staatsgezinde gewest. In
de praktijk pakte het echter heel anders uit. De nieuw aangekomen troepen bleken geld noch ammunitie
bij zich te hebben. Bovendien durfde Verdugo niet meteen een invasie in Friesland te doen. Hij wilde
eerst proberen om het gezag over de Marne te herstellen en iets tegen de Staatse steunpunten aan de
Eems te ondernemen. Omdat hij de nieuwe troepen bij de hand wilde hebben liet hij ze naar Aduard,
Appingedam en Winsum trekken. Voor de plattelandsbevolking betekende dit een ernstige verzwaring
van hun lasten.
53 Opnieuw moeten we vaststellen dat Julsing de ontwikkelingen rond de oprichting van het jezuieten
college niet consequent volgt. Op 12 februari 1590 is besloten niet alleen de huizen aan de Sint Jansstraat
en Popkenstraat ter beschikking te stellen, maar ook de Sint Maartenssschool en de Sint Walburgkerk
(VH ii 41v-42v).
54 De syndicus is deze dag naar Verdugo gestuurd om te vragen wat precies zijn bedoeling was met deze
soldaten. Volgens zijn aantekeningen ging het om vijf vendels die eigenlijk in Zuidlaren hadden moeten
overnachten maar doorgetrokken waren naar Haren, en verder om 300 man die nog via Drenthe onderweg waren. Verdugo zei niet op de hoogte te zijn van de aankomst van deze soldaten en beloofde zich
nader te zullen informeren (VH ii 44).
55 In groepen ter sterkte van 500 en 300 man zijn de Spaanse soldaten de stad voorbijgetrokken op weg
naar Winsum. Het stadsbestuur liet hen aan de poorten bier en witbrood uitdelen (DA 783). Het was
blijkbaar Verdugo’s bedoeling om met de nieuw gearriveerde hulptroepen iets te ondernemen tegen de
Staatse strijdkrachten die zich in de Marne hadden genesteld.
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[10]
17 februari 1590
Arnoldus Nijlen is plechtig geïntroduceerd als pastoor van Sint Maarten.56
19 februari 1590
Er zijn vele paarden door de wagenmenners, kloosters en anderen bijeengebracht om het geschut te vervoeren en de andere uitrustingstukken die nodig
zijn voor de verovering van schansen. De Stoepen heeft zich overgegeven; men
heeft de soldaten met al hun bagage ongehinderd laten aftrekken.57

Lauwerszee

Zoutkamp

De Stoepen

Reitdiep
Saaksum

Groningen
Situering van de Stoepen, een kleine schans op de noordelijke oever van het Reitdiep, tegenover Saaksum.

56 Het feit dat Arnoldus Nijlen eerst enkele maanden na zijn aantreden als vicaris-generaal kon worden
geïntroduceerd als persona personatus of hoofdpastoor van Groningen hangt samen met de omstandigheid dat hij geen doctorstitel had. Volgens het reglement dat sinds 1513 van kracht was moest de persona
gepromoveerd zijn. De apostolische nuntius had bij beschikking van 5 februari 1590 dispensatie van deze
verplichting verleend (DA 783).
57 De kleine schans op ‘de Stoepen’ lag waar men nu de Torringapolder vindt, op de noordelijke oever
van het Reitdiep, tegenover Saaksum en controleerde de scheepvaartroute tussen Groningen en de zee.
De sterkte was tot oktober 1589 in handen van ’s konings leger geweest. Daags nadat Staatse troepen
Zoutkamp hadden veroverd had het handjevol koninklijke soldaten dat de schans op de Stoepen bezet
hield de sterkte ontruimd en aan de Staatsen prijsgegeven (21 oktober 1589; zie rvr 2 fol. 40). Willem
Lodewijk had omstreeks 7 februari 1590 de plek opnieuw laten bevestigen en er een wal omheen gelegd
(Phebens 117). Op 18 februari hebben enkele ‘Duitse’ en Spaanse soldaten een poging gedaan de kleine
sterkte in te nemen, maar zij werden met flinke verliezen teruggeslagen. De vorst viel echter in, met het
gevolg dat wegen en landerijen plotseling goed begaanbaar werden. Ook geschut kon hierdoor vanuit
Groningen zonder veel moeite worden aangevoerd. Toen de ingesloten Staatse soldaten de overmacht
zagen gaven zij zich meteen over (Phebens 118).
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20 februari 1590
De stadhouder is onverrichter zake in de stad teruggekeerd, behalve dat ze,
naar het schijnt, de woede van de horzels hebben opgewekt.58
Aan het eind van deze maand zijn er vanuit Emden aan verschillende personen
hier brieven gestuurd waarin sprake is van de verovering van Parijs en waarin
wordt meegedeeld dat het leger van de koning van Navarra59 meer dan 14.000
duizend [man] heeft verloren. Er zijn ook berichten over de verovering van
Hable-neuf of Hable-de-Grâce,60 een haven die bijzonder geschikt is voor de
overtocht van en naar Engeland.61
4 maart 1590
Ik heb Joannes Huser62 dagvaardingen overhandigd die uit naam van de erfgenamen van de voormalige burgemeester Johan Clant63 zaliger gedachtenis zijn
gezonden aan dr. Ackema, raadsheer van graaf Johan.64
7 maart 1590
Er wordt verteld dat een aantal soldaten door Verdugo naar Westerlauwers
Friesland is gestuurd om daar buit vandaan te halen, huizen in brand te steken,

58 Julsings notitie levert een aanvaardbare betekenis op wanneer we in deze zin een wisseling van onderwerp veronderstellen: ‘Verdugo’ in de hoofdzin en ‘de koninklijke troepen’ in de bijzin. Zoals we eerder
hebben gezien was Verdugo van plan was geweest om zijn gezag over de Marne te herstellen en moet
hij de bedoeling hebben gehad om na het veroveren van de schans op de Stoepen in één moeite door
ook Zoutkamp aan te pakken. Tegen deze achtergrond is Julsings ‘onverrichter zake’ begrijpelijk. Het
koninklijke leger had echter wel degelijk een succes behaald, ook al stelde de herovering van de Stoepen
in de ogen van Julsing weinig voor. Volgens hem zou dit succesje van de koninklijke troepen de Staatsen
(de horzels) alleen maar aanleiding geven tot het opvoeren van hun activiteit.
59 Met ‘de koning van Navarra’ bedoelt Julsing de Hugenoot Henri de Bourbon (1553-1610), de opvolger van
Henri III Valois op de Franse troon. Als koning van Frankrijk is hij de geschiedenis ingegaan onder de
naam Henri IV. In Julsings tijd werd hij ook ‘de Navarrener’ of Henri de Béarn genoemd. Koning Henri
III had in 1585 uit vrees voor deze Henri de Bourbon een verdrag gesloten met de Katholieke Liga, maar
toen deze een bedreiging voor hem begon te vormen liet hij de kopstukken van die partij, de gebroeders
Henri en Louis de Guise, ombrengen (december 1588). Dit leidde ertoe dat de katholieken – en in het
bijzonder de Parijzenaars – tegen Henri III in opstand kwamen. Om zijn gezag veilig te stellen verbond
Henri III zich met de Hugenoten en belegerde de hoofdstad. De koning werd echter op 2 augustus 1589,
tijdens zijn verblijf in het leger voor Parijs, zelf vermoord door de dominicaan Jacques Clément. Sindsdien
woedde er een open oorlog tussen Henri de Bourbon die de Franse troon opeiste en de Katholieke Liga
die wilde verhinderen dat een protestant koning van Frankrijk werd.
60 Le Havre.
61 Zie voor Julsings speciale belangstelling voor Frankrijk de inleiding, p. 7.
62 De lezing is onzeker; er kan ook wel Ruser staan.
63 Het gaat hier om burgemeester Johan Clant, die op 22 januari 1576 overleed (DA 321).
64 De gereformeerde jurist dr. Rembertus Ackema was in 1579 lid van de Groninger raad geworden en
volgens het in de stad gebruikelijke systeem zou hij dat in 1580 blijven. Hij moest zijn raadszetel echter
opgeven toen hij tot secretaris van de hoofdmannenkamer werd benoemd (DA 495). Op 3 maart 1580
was hij één van de arrestanten en verloor hij zijn baan. Hij werd als secretaris van ’s konings kamer
opgevolgd door katholiek Popco Everardi (AE i 270). Met ‘graaf Johan’ bedoelt Julsing graaf Johan van
Oost-Friesland. Deze was gereformeerd en stond aan de kant van de Staten. Hij leefde in onmin met zijn
lutherse broer Edzard, die een neutralistische politiek voerde, maar door de uitgeweken Groningers en
Staatsgezinden voor een supporter van de Spaanse koning werd gehouden.
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andere vijandelijkheden te plegen en – ik zou haast zeggen – onuitsprekelijke
dingen te doen (zoals hun gewoonte is).65

[11]
den 8 [maart]66 90
Mijn schoonmoeder67 heeft de hele dag in het burgerhuis68 doorgebracht in de
vaste hoop dat ze zou worden opgeroepen en dat door de heren een beslissing
zou worden genomen in het voordeel van Christoffer;69 tegen vier uur in de
middag heeft men haar gezegd naar huis te gaan, totdat de gezworenen bijeen
zouden komen.70
9 [maart]
De soldaten van kapitein Herema71 zijn in de nabijheid van de stad in de

65 Secretaris Alting meldt dat tijdens deze plundertocht (op dinsdag 6 maart 1590) 80 huizen in brand zijn
gestoken. Enkele dagen later verklaarde stadhouder Verdugo dat deze actie alleen gericht was geweest
tegen die Friezen die geweigerd hadden de overeengekomen bijdragen aan de koninklijke krijgskas te
betalen (DA 785). De branden waren ook niet opzettelijk gesticht, althans, Verdugo had daartoe geen
opdracht gegeven. Er was sprake geweest van wat tegenwoordig collateral damage heet (VH ii 55-55v). Met
de ‘onzegbare’ dingen die de soldaten ‘volgens hun gewoonte’ uithaalden doelt Julsing ongetwijfeld op
de gruweldaden waarop – volgens de publieke opinie – in het bijzonder de Spanjaarden patent hadden.
Onder de bevolking gingen de meest wonderlijke verhalen rond over de wreedheid van de Spanjaarden.
Waarschijnlijk waren het niet alleen de gereformeerde Groningers die deze verhalen rondbazuinden,
maar deden ook vele anderen daar met een zekere graagte aan mee. Volgens een gerucht dat eind februari de ronde deed zouden Spaanse soldaten vrouwen de borsten afsnijden en deze braden (VH ii 45v).
Dat Julsing hier inderdaad Spaanse troepen op het oog heeft blijkt uit zijn notitie van 9 maart (hierna).
66 Julsing heeft alle aantekeningen op deze pagina abusievelijk op februari gedateerd.
67 Anna van Coevorden. Zie de inleiding, p. 7.
68 Kan het zijn dat hier het rechthuis aan de voet van de Sint Maartenstoren is bedoeld? Of bedoelt Julsing
de ‘burgerzaal’ op de eerste verdieping van het raadhuis? (Schuitema Meijer, De raadhuizen 9). De civiele
protocollen bevatten geen informatie over het door Julsing beschreven geval.
69 Het is onduidelijk welke zaak Julsing hier op het oog heeft. Het feit dat zijn schoonmoeder erbij betrokken
is zou erop kunnen wijzen dat de zaak wellicht ook Julsing zelf aanging. Waarschijnlijk is de persoon in
kwestie Christoffer Berends (Daems), een oom van Julsings vrouw. Christoffer Berends was een van de
gereformeerden die op 3 maart 1580 op de ‘nije zael’ gevangen zijn gezet (AE i 47) en is later naar Emden
uitgeweken. Hij was voogd over de kinderen van zijn zuster Hille en Edzo Sandtfoert. De voorstanders
van deze kinderen weigerden naar Emden te gaan om rekening et reliqua van de voogd te ontvangen,
waartoe Christoffer hen had opgeroepen. Volgens burgemeesters en raad van Groningen had Christoffer
‘op slinkse wijze’ een ‘wetebrief’ hiertoe verworven (zie het schrijven van burgemeesters en raad van
Groningen aan hun collega’s te Emden, 21 juli 1582, rvr 17.1 fol. 131v). Ze vonden dat Christoffer zijn rekening maar door middel van een gevolmachtigde te Groningen moest vereffenen. Enkele jaren later, op
30 juli 1588, stonden burgemeesters en raad Christoffer Berends toe om gedurende acht dagen in
Groningen te verblijven en gedurende die tijd te logeren bij secretaris Julsing, op voorwaarde dat deze
voor hem zou instaan (DA 734 en AE ii 684).
70 Julsing wil vermoedelijk zeggen dat de zaak eerst met de gezworen meente moest worden besproken. De
raad overlegde vrijwel alle politiek gevoelige onderwerpen met dit gremium. Betrekkingen met uitgeweken burgers behoorden per definitie tot die categorie. Ook verzoeken van gereformeerde ballingen om
zich tijdelijk in de stad te mogen ophouden voor het regelen van hun zaken werden aan de gezworenen
voorgelegd. Julsings notitie getuigt van irritatie over deze chicane ten koste van zijn schoonmoeder.
Dat het een gevoelige zaak betrof was immers van meet af aan duidelijk. Men had Anna van Coevorden
daarom niet de hele dag op antwoord hoeven laten wachten.
71 De Friese edelman Tjaart van Herema vluchtte in 1580 uit Bolsward naar Groningen. Hij trouwde daar
met een dochter van burgemeester Joachim Ubbena (Hoogland, ‘Conscriptio exulum Frisiae’ 353 en DA
614). Op 11 oktober 1584 volgde hij Wybrand van Goutum op als hopman over een door Stad en Lande
betaald vendel (stadsarchief rvr 1042.5; zie de inleiding, p. 19).
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richting van de Herepoort72 getrokken, om – zoals wordt gezegd – via Drenthe
een inval te doen in Friesland. Het grootste deel van de Spaanse troepen is al
daarheen gestuurd. Maar de volgende dag is iedereen weer naar de hun aangewezen plaatsen teruggekeerd zonder iets gedenkwaardigs te hebben verricht,
behalve dat ze de arme boeren in Vries, Yde en naburige Drentse dorpen op
een buitensporige manier hebben uitgeplunderd.73

Graaf Willem Lodewijk
van Nassau.
Foto: Österreichische
Nationalbibliothek.

72 Julsing schrijft eigenlijk: ‘de poort die haar naam ontleent aan de heerschappij’. De enige stadspoort
die hij hiermee kan bedoelen is de Herepoort. Een omschrijving als deze geeft echter te denken en doet
vermoeden dat onze auteur allergisch is voor ‘heerschappij’. Met al zijn linguistische en etymologische
belangstelling zit Julsing hier echter wel fout. Het ‘Here’ van Herepoort heeft minder te maken met ‘heer’
in de zin van heerser, dan met ‘heer’ in de betekenis van leger. De straat die in 1374 Herstrate heette werd
niet voor niets in 1346 platea exercitus (‘legerstraat’) genoemd (zie OGD i 386 en 387 en OGD ii 621). Zie
voor een andere etymologische interpretatie van ‘here-’ de aantekening over de gebeurtenissen van 2 juli
1591 op p. [62].
73 Drenthe gold in deze jaren voor de koninklijken niet als vijandelijk gebied. De plaatselijke bevolking werd
dus door ‘eigen troepen’ beroofd.
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10 [maart] 90
Graaf Willem Lodewijk heeft de sauvegarde opgezegd, niet alleen voor de
Ommelanders, maar ook voor de burgers, zowel geestelijken als leken. Vanaf
vandaag zal overeenkomstig zijn wens dus niemand meer veilig zijn, ook al
heeft hij een sauvegarde.74
De zaak is door beide colleges75 met Verdugo besproken. Wat voor antwoord
ze hebben gekregen is me onbekend.76

74 Zie voor het intrekken van vrijgeleiden ook Julsings aantekening van 19 december 1589 en de toelichting op p. [3]. Zoals gemeld is een salvum conductum of ‘sauvegarde’ een door een bevelhebber tegen
betaling afgegeven schriftelijke verklaring dat de bezitter van het document vrijstelling van plundering
geniet. Het systeem van ‘sauvegardes’ speelde een belangrijke – en omstreden – rol in de financiering
van het leger en het krijgsbeleid. Normaliter werd de plattelandsbevolking geacht zij aan zij met de heer
van het land en diens strijdmacht te vechten tegen de vijand. In het geval van Stad en Lande, waar de
koning van Spanje de souvereiniteit bezat, betekende dit dat de bevolking moest meevechten met het
koninklijke leger. De plattelanders stonden echter in toenemende mate bloot aan Staatse raids waarop
de in de Ommelanden gelegerde koninklijke detachementen geen antwoord hadden. Geen wonder dat
de Ommelander bevolking na enkele jaren van vruchteloze gewapende actie en eindeloos nachtwaken
schoon genoeg had van dit alles en graag de mogelijkheid aangreep om have en goed op een gemakkelijker manier te beveiligen. Die mogelijkheid deed zich voor toen Willem Lodewijk hun aanbood om
‘sauvegardes’ te kopen. Wie over zo’n document beschikte zou bij Staatse plundertochten worden ontzien. Het systeem van publica fides of sauvegardes werd voor het eerst toegepast in het Westerkwartier,
waar de Staatsen in Niezijl over een sterke basis beschikten. In de loop van de tijd is het echter overal
in zwang gekomen, waarbij het vooral de ‘anabaptisten’ waren – aldus Phebens – die de invoering
ervan propageerden. Tenslotte kwam het zover dat de inwoners van alle gehuchten en dorpen, tot die
van de voorsteden van Groningen aan toe, vrijgeleiden van de vijand kochten. Zelfs stadjers gingen
over tot de aanschaf van zo’n document, omdat het bezit ervan in feite onontbeerlijk was voor eenieder
die zich buiten de veilige stadsmuren wilde vertonen (Phebens 110). Ook een ander aspect van het
systeem van sauvegardes verdient nog vermelding. Ongebreidelde en herhaalde plundering had zonder
mankeren tot gevolg dat de boerenbevolking met have en goed wegtrok. Het resultaat daarvan was dat
het land onbewerkt bleef en dat een leger er geen voedsel meer uit kon betrekken. Wie zijn leger wilde
onderhouden had een boerenbevolking nodig die bereid was een deel van zijn productie ter beschikking
van de troepen te stellen, welke heer die ook mochten dienen. Het systeem van sauvegardes stelde de
plattelandsbevolking in staat om te blijven waar ze was en door te gaan met het produceren van voedsel. Willem Lodewijk paste het toe in de Ommelanden, Verdugo in Westerlauwers Friesland (AE ii 735).
Zie voor het onderhavige geval de brief van graaf Willem Lodewijk en de gedeputeerden van Friesland van
7 maart 1590 (25 februari oude stijl), waarin zij meedelen dat zij het door hen verstrekte sauvegarde zullen
intrekken en tot brandschatting van de Ommelanden zullen overgaan, wanneer de vijand zijn plundertochten niet staakt (stadsarchief rvr 1147.3). Deze verklaring van Willem Lodewijk was een reactie op de
branden die de soldaten van het koninklijke leger in Westerlauwers Friesland hadden gesticht. Deze vernielingen waren gepleegd in weerwil van het feit dat de getroffenen een sauvegarde van Verdugo hadden.
Het koninklijke leger had als reden voor deze actie aangegeven dat de Friezen niet de overeengekomen
bijdrage aan de krijgskas betaalden. Als het daarom ging, aldus Willem Lodewijk, hadden de Staatsen
meer redenen dan de koningsgezinden om zulke maatregelen te nemen, want ook de Ommelander
bevolking was erg traag in het opbrengen van de contributies die zij de Staatsen had beloofd.
Een geval als dit illustreert de uitzichtloze positie waarin de plattelandsbevolking zich bevond: omdat
er uit Brussel weinig tot geen geld voor het onderhoud van ’s konings leger kwam, moesten de
Ommelanders en de stadsburgers die er landerijen gebruikten dit leger betalen. Daarnaast stelden echter
ook de Staatsen financiële eisen en, naarmate hun positie sterker en die van het koninklijke leger zwakker
werd, konden ze dat met des te meer gezag doen.
75 Julsing bedoelt vermoedelijk het stadsbestuur en de hoofdmannenkamer, maar helemaal correct is
dat niet. Omdat het hier om een uiterst gevoelige zaak ging – Willem Lodewijk beschuldigde Verdugo
immers van woordbreuk – kreeg de stadhouder bezoek van een delegatie die was samengesteld uit alle
geledingen van Stad en Lande: de hoofdmannenkamer, de Ommelander prelaten en hoofdelingen en het
stadsbestuur (VH ii 55).
76 Inhoudelijk gezien was het resultaat van het overleg niet de moeite waard, maar het zou Julsing alleen
maar bevestigd hebben in zijn afkeer van de Spaanse stadhouder. Verdugo had zich aangesproken
gevoeld door Willem Lodewijks verwijt van woordbreuk en probeerde zijn handelwijze te rechtvaardigen.
De delegatie van Stad en Lande zei daarop geen rechtvaardiging van de stadhouder te verlangen, maar
wel graag te willen weten wat er volgens hem nu gedaan moest worden. Die vraag wist Verdugo echter
niet te beantwoorden. De heren van Stad en Lande moesten zelf maar zien wat ze deden (VH ii 55-55v).

60

Broek vd.indd 60

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

11 [maart] 1590
Spaanse soldaten, ongeveer tweehonderd in getal, zijn op de terugweg van
hun inval in Friesland om de stadsmuren heengetrokken. Ze zijn langs de
gracht en via de op palen rustende brug bij de Kranepoort rechtstreeks naar
Winsum gegaan.

[12]
Maart
Schippers die halverwege maart vanuit Lissabon en zekere Franse havens in
Emden zijn aangekomen voorspellen unaniem vele en mooie successen voor
de koning van Navarra. Ze verklaren dat hij een behoorlijk groot leger van
De Guise vernietigend verslagen heeft en dat hij de zoon van de hertog van
Lotharingen77 tijdens de strijd gevangen heeft genomen. Hij belegert De Guise
zelf, die in een klein stadje zijn toevlucht heeft genomen en die zich ongetwijfeld zal hebben overgegeven, want het plaatsje waarheen hij zich had begeven
was maar matig (hetgeen aannemelijk is) voorzien van allerlei proviand.
Er wordt gezegd dat hij drie maanden geleden Parijs veroverd heeft; dit soort
zaken wordt op een wondere wijze met zwijgen toegedekt door degenen die
al te zeer de partij van de Spanjaarden zijn toegedaan. Maar de ‘feiten-verzwelgende tijd’ zal hoe dan ook binnenkort wel de stand van zaken in Frankrijk,
nu nog verborgen en duister, onthullen.
Dagelijks komen hier vele berichten binnen over de enorme, ja zelfs barbaarse
en ondraaglijke tyrannie die de Spanjaarden uitoefenen tegen de ongelukkige
boeren in Heede78 en de naburige onderdanen van de graven79 aan gene zijde
van de Eems. God zal er, naar we hopen, spoedig genoeg van hebben, want we
moeten de oplossing vanuit de hemel verwachten.
20 maart ‘90
Verdugo is kort na de middag voor een plezierritje te paard buiten de stadstafel
vertrokken; hij is tegen vier uur teruggekeerd.80

77 Karel van Lotharingen (Charles II de Guise, 1554-1611), zoon van François de Guise en broer van Henri
de Guise, stond in Frankrijk aan het hoofd van de Katholieke Liga. Hij werd door zijn tijdgenoten veelal
‘hertog van Mayenne’ genoemd.
78 Plaatsje aan de Eems ter hoogte van Bourtange.
79 De gebroeders Edzard en Johan Cirksena, graven in Oost-Friesland.
80 Volgens aantekeningen van syndicus Hammonius heeft deze op deze middag een uitvoerig gesprek
gehad met de stadhouder en daarvan rond vijf uur verslag gedaan aan de raad (VH ii 59v-60). Overigens
is het wonderlijk dat Julsing van een gebeurtenis als dit uitje van Verdugo melding maakt. Zou hij het
ongepast vinden dat Verdugo zich wat vertreedt terwijl er zoveel ellende is? Of vindt hij het vreemd dat
de stadhouder zich op het platteland waagt waar de Staatsen heer en meester zijn? De stadstafel is het
gebied dat direct rondom de stad Groningen is gelegen en onderworpen is aan het Groninger recht.
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[13]
24 maart 159[0]
In opdracht van Verdugo is hopman Herema bevolen om 50 soldaten van zijn
compagnie met het vaandel naar Delfzijl te sturen, en wel zo snel mogelijk.81
Wij echter zijn er vast van overtuigd dat enige vertraging beslist niet gevaarlijk
zal zijn; hij vindt het echter noodzakelijk zich af en toe als een drukdoener voor
te doen. Hij doet dit voor alles om ons vertrouwen te wekken en alle twijfel
weg te nemen aan zijn ijver in het dienen van onze belangen.82
30 maart 90
Er wordt gezegd dat de vrijbuiters,83 die sinds enkele jaren de zeeën teisteren en
vele kooplieden en schippers op vijandelijke wijze van hun goederen en fortuin
hebben beroofd, in het geheim een samenzwering met de Spaanse soldaten hebben gesmeed. Ze zouden hun hebben beloofd om op een daartoe aangewezen
tijdstip (waarover bij velen nog twijfel is) met geweld en gewapenderhand een
van de stadspoorten te bezetten. Ze zouden de burgers van de wacht84 willen
ombrengen, de Spaanse soldaten binnenlaten om hier in garnizoen te liggen en

81 Zie voor deze aangelegenheid ook het verbaal van syndicus Hammonius en de brief van kapitein Tjaart
van Herema van 25 maart 1590 (VH ii 62v en stadsarchief rvr 1463.31).
82 Het bezit van Delfzijl was voor Groningen van grote betekenis, omdat van daaruit het scheepvaartverkeer
over de Eems kon worden gecontroleerd en ook de aanvoer van goederen via het Damsterdiep naar de
stad kon worden bewaakt. Zie ook Julsings aantekeningen over de kwestie van het hopmanschap te
Delfzijl (pp. [29] en [31] met het commentaar daarbij.
83 Piraten of vrijbuiters waren een plaag voor alle kooplieden en stedelingen. Het gaat hierbij om krijgslieden die van niemand soldij ontvingen en ook niet onder de krijgstucht stonden. Ze maakten van de oorlogssituatie gebruik om ongestraft onderdanen van de vijand – of transporten ten behoeve van de vijand
– te kunnen overvallen en beroven. Soms hadden vrijbuiters een officiële licentie voor deze vorm van
broodwinning (een ‘kaperbrief’), maar dat was lang niet altijd het geval. Onder normale omstandigheden,
in vredestijd dus, konden degenen die te land of ter zee beroofd werden zich wenden tot de autoriteiten
die de baas waren op de plaats waar de rovers hun thuisbasis hadden. Zij konden dan aandringen op
gerechtelijke vervolging van de boosdoeners, restitutie van de geroofde goederen of uitbetaling van een
schadevergoeding. In oorlogstijd lag de zaak uiteraard anders. Dan maakten ook leden van de geregelde
strijdkrachten jacht op transporten van de vijand. Onderdanen van vijandelijke mogendheden hoefden in
dergelijke gevallen geen moeite te doen om geroofde goederen terug te krijgen: die werden als bon pris
(‘goede prijs’, dat wil zeggen: op goede gronden in beslag genomen krijgsbuit) beschouwd. Het overvallen van koopvaarders en andere handelslieden was echter wel riskant. Als een vrijbuiter per ongeluk een
handelsman aanhield die onderdaan bleek te zijn van een mogendheid waarmee de autoriteiten van zijn
thuisbasis vreedzame betrekkingen onderhield, konden de gevolgen ernstig zijn. Gedurende de periode
1580-1594 kwam dit soort gevallen herhaaldelijk voor. Een flink aantal Groninger kooplieden is in vreemde
steden in gijzeling genomen of van zijn koopwaar beroofd als represaille voor overvallen die werden
gepleegd door soldaten van het koninklijke leger of vrijbuiters met een koninklijke licentie. Wanneer de
roof gepleegd was door manschappen van het reguliere leger was er enige hoop op een goede afloop. De
soldaten stonden immers onder de krijgstucht en het leger kende een eigen justitieel apparaat. In dergelijke gevallen kon het stadsbestuur, ter bescherming van zijn eigen burgers die in den vreemde waren
gegijzeld of wier goederen in beslag genomen waren, pogingen doen om tot rechtsherstel te komen.
Wanneer de overvallen door vrijbuiters waren gepleegd was dat zo goed als zinloos. Die hoorden nergens
bij en niemand had vat op hen. Anderzijds konden de stedelingen ook wel voordeel van hun activiteiten
hebben. Als zij zgn. ‘goede prijs’ maakten brachten ze waardevolle goederen tegen dumpprijzen ter markt
en dat was in dure tijden niet te versmaden.
84 De wachtdienst op de poorten en wallen werd bij toerbeurt vervuld door manschappen van de acht vendels van het burgerregiment.
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uiteindelijk alle burgers van hun bezittingen beroven, zoals in zekere Vlaamse
steden (met name Ieper en Kortrijk)85 enkele weken geleden is gebeurd.
Om de staat tijdig voor onheil te behoeden heeft de raad alle vrijbuiters,
onder bedreiging met de doodstraf, bij zich laten komen. Nadat ze in de raadzaal waren toegelaten heeft de raad hun gestreng bevolen zich

[14]
uit de stadstafel te verwijderen.86
Er wordt gezegd dat een vooraanstaand iemand brieven van de vrijbuiters
heeft gezien die met dat doel aan de Spaanse soldaten waren gestuurd. Het
verhaal is afkomstig van Lancelot,87 die het uit de mond van die belangrijke
persoon zou hebben gehoord.

85 Kort tevoren, op 12 maart 1590, was te Groningen bekend geworden dat Kortrijk door muitende Spaanse
soldaten was ingenomen. Wegens het uitblijven van betaling had het 24 vendels sterke Spaanse regiment
van maestro de campo Don Antonio Zuñiga de stad Kortrijk onverhoeds ingenomen en veel ellende onder
de burgerij aangericht. Om aan het geweld te ontkomen hadden 200 ingezetenen de benen genomen.
Ofschoon de muitende soldaten niet in hun opzet slaagden – die was gericht op het veroorzaken van
een algemene muiterij onder de Spaanse regimenten – zag de regering zich gedwongen aan hun eisen
tegemoet te komen (Bor xxvii 13v-14). Muiterijen onder de koninklijke troepen kwamen herhaaldelijk voor
en hadden een desastreus effect op de stemming onder de bevolking. In vele steden en streken waren
de inwoners in principe geneigd de Spaanse koning als hun vorst te blijven erkennen, maar het optreden
van zijn plunderende soldaten dreef hen in de richting van de opstand. De hertog van Parma was zich
hiervan terdege bewust. In een brief aan Filips II, waarin hij melding maakte van de muiterij te Kortrijk,
toonde hij zich dan ook geschokt door de gebeurtenissen (4 april 1590, CPH iii 483, nr. 1209). Zie over
deze muiterijen ook Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659 (Cambridge
1972).
86 Julsing lijkt in deze notitie twee verschillende gebeurtenissen samen te voegen. Op dinsdagmiddag
27 maart 1590 liet het stadsbestuur ‘met de tromslag’ bekend maken dat alle vrijbuiters die niet onder
enig vendel van ’s konings leger ‘beklemd’ waren vóór zonsondergang van de volgende dag uit de stad
en haar jurisdictie moesten vertrekken (VH ii 64v). Op het raadhuis had men weinig vertrouwen in de
effectiviteit van deze afkondiging en begreep men dat er meer doelgericht gehandeld moest worden.
Enkele dagen later, op vrijdagmiddag 30 maart 1590, ontbood de raad daarom de acht hoplieden van de
burgervendels op het raadhuis en gaf hun het bevel om ieder in zijn eigen kluft of wijk huiszoeking te
doen. Deze maatregel diende ter ondersteuning van een nieuw besluit van de raad: de poorten moesten
worden gesloten en vervolgens moest met de trom worden bekendgemaakt dat iedereen, die zich op enig
moment te land of te water had bezig gehouden met vrijbuiterij, zich terstond moest komen melden op
het wijnhuis. Rond een uur of vier meldden zich op het raadhuis vier met naam en toenaam bekende
vrijbuiters, samen met nog enkele andere soldaten. Ze werden allen nauwkeurig en streng ondervraagd.
Hierbij werd vastgesteld dat allen inmiddels in dienst waren van de overste Blanckemeyer. Omdat er voor
soldaten van het geregelde leger een verbod gold om zich zonder toestemming van hun bevelhebber
in de stad op te houden, kon het stadsbestuur hun het bevel geven onmiddellijk de stad te verlaten en
zich weer bij hun onderdeel te melden. Als ze dat niet deden zouden ze als vagebonden gestraft worden
(VH ii 66-66v).
87 Deze figuur wordt in Egbert Altings protocol van bestuurlijke en civiele zaken tweemaal genoemd, in
beide gevallen gaat het om een duistere passage. Op 17 juli 1589 komt ene ‘Lancelot’ voor in een militaire context: zijn zaak wordt in eerste instantie aan de regimentsrechter overgelaten (DA 765); in 1591
wordt een aanslag op hem gepleegd (4 september 1591, DA 838). Het gaat waarschijnlijk om Lancelot
Parasys of Parisis, die in december 1576 als monstercommissaris in het gevolg van George van Lalaing
(Rennenberg) naar Groningen is gekomen (Fresinga 22). Na de Pacificatie van Gent en de gevangenneming van stadhouder Caspar de Robles (1576) had de Raad van State Parisis opgedragen zich bij
Rennenberg te voegen en na te gaan hoe het met de betaling van de Waalse soldaten te Groningen stond
(stadsarchief rvr 1080.6).
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Verdugo is enkele dagen geleden,88 vergezeld van vele ruiters, via Drenthe naar
Coevorden gereisd. Hij is door de satraap89 uitgenodigd voor het doopsel van
zijn pasgeboren zoon en zal peetvader zijn. Men zegt dat heel de provincie
Drenthe of haar belangrijkste edellieden of gemachtigden door de satraap zijn
gevraagd om het kind uit het doopwater te heffen – om ‘gevadders’ te zijn
dus.90 Er zijn er ook heel wat heengegaan.
1 april 1590
Naar men zegt hebben de Spaanse soldaten in Appingedam graanleveranties
van enkele dorpen91 geëist. Als het hun niet tijdig wordt gestuurd zouden ze
die dorpen willen verwoesten of plunderen.92 De syndicus is naar Appingedam
gestuurd in gezelschap van secretaris Popco Everardi.93 Ze zijn tegen de avond

88 Om precies te zijn: op maandag 12 maart 1590 (DA 786 en VH ii 64).
89 Julsing bedoelt de drost te Coevorden. Het gebruik van het woord ‘satrapa’ voor drost doet gekunsteld
aan, maar is niet ongewoon. Het gebruikelijke Latijnse woord voor ‘drost’ (Duits: Truchsess) is ‘drossardus’ of ‘drossatus’. Het woord ‘satraap’ gaat terug op het Perzische chsjatrapavan. Dit was de titel
van de provinciale gouverneurs in het Perzische rijk voordat dit door Alexander de Grote werd veroverd.
Alexander handhaafde in zijn rijk het bestaande satrapenstelsel. Sinds mei 1576 was de edelman Evert
van Ensse drost te Coevorden. Hij was gehuwd met Johanna van den Clooster.
90 ‘Gevader’ betekent ‘peetvader’.
91 Het gaat om Loppersum en andere kerspels in de buurt.
92 De hier bedoelde Spaanse vendels maakten deel uit van de hulptroepen die onder het bevel van de
veldoverste Manuel de Vega naar het noorden waren gekomen. Zoals we hierboven gezien hebben, waren
deze vendels begin februari 1590 in Drenthe aangekomen en waarna ze volgens de wens van Verdugo in
Appingedam waren ondergebracht. De stadhouder had er toen bij de autoriteiten van Stad en Lande op
aangedrongen dat zij de Damsters duidelijk zouden maken dat ze van de soldaten niets te vrezen hadden.
Ze hoefden hun alleen onderdak te verschaffen (VH ii 38v-39). Al spoedig bleek echter dat de Brusselse
regering geen geld stuurde voor het onderhoud van deze soldaten (DA 786). Op 31 maart 1590 – Verdugo
was inmiddels naar Coevorden afgereisd voor het doopfeest van de jonge Van Ensse – werd op het raadhuis een brief overhandigd van Diego de la Desina, overste der Spanjaarden in Appingedam, waarin hij
voor de volgende dag ƒ1000 eiste voor de aldaar gelegerde vier vendels. ’s Anderendaags waren enkele
soldaten uit Appingedam naar Loppersum getrokken en hadden van de inwoners daar ƒ1000 gevorderd.
Als ze het geld niet kregen dreigden ze de omgeving te zullen plunderen. Op zichzelf was de hoogte van
deze eis niet onredelijk: de kosten van één vendel bedroegen ongeveer ƒ375 per week. Gezien de grote
verschillen tussen onze hedendaagse en de zestiende-eeuwse economie is het zo goed als onmogelijk
vast te stellen hoe hoog dit bedrag, uitgedrukt in hedendaagse euro’s, zou kunnen zijn. Een berekening
op basis van het in deze jaren gebruikelijke dagloon van een ongeschoolde arbeider (7 groninger stuivers)
wijst uit dat De la Desina zo’n € 120.000 wilde hebben. Wanneer we de broodprijs als basis gebruiken
komen we uit op het veel lagere, maar nog altijd forse bedrag van bijna € 40.000.
93 Popco Everardi (‘Popco Everts’), secretaris van de hoofdmannenkamer, was de opvolger van dr.
Rembertus Ackema (zie de aantekening van 4 maart 1590 met de toelichting op p. [10]). Popco’s vader,
Evert van Emden, was zelf ook een halve eeuw lang secretaris van de hoofdmannenkamer (1520-1570).
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teruggekeerd. Wat voor antwoord ze hebben meegebracht weet ik niet, want
ik ben er niet bij geweest toen ze verslag deden van hun missie.94
8 april 1590
De syndicus is naar Verdugo gestuurd, die zich te Coevorden te goed doet, om
hem de gevaarlijke toestand van deze provincie duidelijk af te schilderen, om
te vertellen dat vele

[15]
boeren zich dagelijks op de vlucht begeven met alles wat ze kunnen dragen en
meevoeren en dat er nu geen enkele hoop meer is dat er zoveel geld als vroeger
bijeengebracht kan worden voor het betalen van de troepen, tenzij Verdugo op
tijd van elders een redmiddel voor de wankelende provincie zoekt.95

94 Syndicus Hammonius doet in zijn protocol uitvoerig verslag van zijn missie naar Appingedam. Hij en
secretaris Popco Everardi reden op zondag 1 april 1590 te paard naar Appingedam, waar ze rond één uur
’s middags aankwamen. Ze troffen daar geen roverhoofdman aan, maar een echte Spaanse officier die
zei de krijgsmanseer hoog in het vaandel te voeren. Hij verzekerde dat de heren van Stad en Lande geen
klachten te horen zouden krijgen over wanorde of gebrek aan discipline. De soldaten moesten echter wel
eten en konden niet wachten totdat Verdugo terug was, zoals hem door de afgevaardigden uit Groningen
was gevraagd. Als zijn mannen niet te eten kregen kon hij ze niet binnenhouden. Overigens eiste hij
geenszins dat de dorpen voor de betaling van zijn soldaten moesten opdraaien. Hij wilde het geld alleen
maar lenen. Zogauw er geld uit Brussel kwam zou hij het geleende terugbetalen, daarvoor wilde hij zijn
officiersketting wel in onderpand geven. Hij vertelde bovendien dat de betrokken kerspelen al beloofd
hadden het gevraagde bedrag tegen de avond te zullen brengen. Hammonius had daarop geantwoord dat
dit niet klopte, want de kerspelen hadden de kwestie juist aan de Ommelander autoriteiten te Groningen
voorgelegd. Na wat navragen was duidelijk geworden dat de kerspellieden wel degelijk hadden toegegeven aan de eisen van de soldaten, maar tegelijkertijd hadden gehoopt aan betaling ervan te kunnen ontkomen door bij Stad en Lande aan te kloppen. ‘Hoe dan ook’, zo zei overste-kapitein De la Desina, ‘het
geld moet er komen, want ik kan de soldaten hun mond niet dichtbinden.’ Van zijn kant zou hij zorgen
voor de handhaving van de discipline. Als een soldaat uit Appingedam werkelijk schade aanrichtte zou
hij hem dadelijk laten opknopen. De Groninger delegatie begreep dat de kapitein van goede wil was en
niet anders kon. Ze deed daarom de toezegging dat de Groningse autoriteiten een poging zouden doen
om ergens bij kooplieden ƒ 700 te lenen. De kapitein moest dat geld dan maar in de stad laten ophalen
(VH ii 67-67v).
95 Hammonius vertrok op zondag 8 april 1590 met een instructie van Stad en Lande naar Coevorden. De
tekst van de geloofsbrief die hij meekreeg, gedateerd op 7 april 1590, bevindt zich in Julsings brievenprotocol (MJ ii 328-328v). De syndicus kwam daar ’s avonds aan en meldde zich meteen bij Verdugo. Deze
bleek op bed te liggen. Zowel op deze avond als gedurende de volgende dag voerde de syndicus overleg
met de stadhouder over de financiële problemen als gevolg van de geldeisen van de hulptroepen. Het
bleek dat Verdugo er zelf ook geen gat in zag. De stadhouder draaide de zaak om en vroeg of Stad en
Lande geen oplossing wisten. Uiteindelijk liet Verdugo de syndicus vertrekken met de opdracht de heren
in Groningen te melden dat hij eerstdaags geld uit Brussel verwachtte en dat hij ook van plan was binnenkort naar de stad te komen om daar te doen wat hij kon (VH ii 69v-70v).
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9 april 90
Moesyenbrouck heeft de raad vanuit Keulen een brief geschreven over een slag
die in de buurt van Parijs is geleverd en waarin de onzen zijn verslagen.96
10 april 1590
De syndicus is tegen twee uur ’s middags in de stad teruggekeerd. Na zijn
terugkeer is de raad meteen bijeengeroepen om te horen wat voor goeds hij
van Verdugo heeft meegebracht. 97
Met de tromslag is afgekondigd dat soldaten zich onmiddellijk uit de stad
moeten begeven onder bedreiging met lijfstraf; misschien heeft de syndicus deze
flinke taal aangeslagen op gezag van Verdugo.
13 van de verleden maand maart 1590
Er wordt gezegd dat de koning van Navarra in de buurt van Parijs met de
Heilige Liga slag geleverd heeft en dat er over en weer zware verliezen zijn
geleden. Sommigen zeggen dat Navarra heeft gewonnen, anderen houden het
op de Liga.98 De strekking van dergelijke geruchten hangt grotendeels af van
de voorkeur, stemming en gezindheid van degenen die ze vertellen.
Er zijn brieven onderschept die door Verdugo op 15 maart aan verschillende
geadresseerden zijn gestuurd; in de brief aan zijne Hoogheid99 stond aan het
einde: ‘Daarom verzoek ik Uwe Hoogheid ootmoedig mij te vergeven voor wat
ik van plan was te doen.’100

96 Dr. Godfroy Moesyenbrouck te Keulen speelde een belangrijke rol als tussenstation in het postverkeer tussen Groningen en de Brusselse regering. Zijn broer, de raadsheer Herman Moesyenbrouck,
hield zich te Brussel op. Godfroy zorgde niet alleen voor het doorsturen van de post van en
naar Groningen, maar voorzag de Groningse autoriteiten ook jarenlang van nieuwsberichten
uit heel Europa. De hier bedoelde brief is bewaard gebleven. Moesyenbrouck schreef hem op
1 april 1590 te Keulen ten geleide van enige nieuwsberichten uit Antwerpen en Praag (rvr 1463.35).
Het gaat hier om de slag die op 14 maart 1590 plaatsvond bij Ivry. In dit treffen versloeg
de protestantse koning van Frankrijk, Henri IV (‘de koning van Navarra’), de troepen van de
Katholieke Liga. Hierdoor dreigde ook het katholieke Parijs in zijn handen te zullen vallen.
Opmerkelijk is het dat de katholieke partij – die werd ondersteund door Filips II – door Julsing wordt
aangeduid als ‘de onzen’. Dat is nog opmerkelijker dan dat hij de binnenlandse tegenstanders van
Groningen, de Staatse partij dus, consequent hostes (‘vijanden’) noemt.
97 In afwijking van deze mededeling tekende de syndicus in zijn verbaal aan dat hij eerst de volgende dag,
woensdag 11 april 1590, rapport van zijn besprekingen met Verdugo heeft gedaan aan luitenant en hoofdmannen, burgemeesters en raad en verordenten van Stad en Lande (VH ii 71).
98 Het gaat hier weer om de slag bij Ivry.
99 Alexander Farnese, hertog van Parma en gouverneur-generaal der Nederlanden.
100 Bij Bor staat dezelfde passage in enigszins andere bewoordingen: ‘derhalven ick u hoocheyt seer ootmoedelick bidde my te vergeven ‘tgene ick midts desen beneerstige mette selve te doen’ (Bor xxvii 27v).
Bor meldt ook dat de betreffende brief door het Staatse garnizoen van Arnhem onderschept is. Het
origineel was in het Spaans gesteld. Bors tekst is een ‘Duitse’ versie van een Franse vertaling. Mogelijk
is de oorspronkelijke tekst niet goed begrepen. De tekst van deze brief is ook te vinden bij G. Groen van
Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau, 2e série i 128. In de brief
beklaagde Verdugo zich bitter over de situatie waarin hij zich bevond (‘Ik heb hier wel 25 vendels voetvolk en 4 benden ruiters, maar ik kan er niets mee doen. [...] Alle soldaten zijn tot wanhoop vervallen,
inclusief ikzelf’).
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[16]
Donderdag 12 april 1590
Men zegt dat de in Appingedam gelegerde Spanjaarden het dorp Loppersum
zouden hebben geplunderd. Gouverneur Verdugo is schriftelijk vanuit
Coevorden (waar hij enkele dagen heeft verbleven) hierheen teruggeroepen
om hulp te bieden en de genezende hand te reiken in deze uitgeputte en bijna
ongeneeslijke toestand. Hij zal de slaapzucht niet afschudden maar men zal
weer ‘het oude bos in gaan’.101 We kennen hem als een pest en hebben hem
altijd zo ervaren, en toch nemen we in onze uiterste ellende onze toevlucht tot
hem, alsof hij hulp zou kunnen brengen...
Verdugo is tegen de avond uit Coevorden teruggekeerd.
Palmzondag 15 april 1590
Tegen de avond hebben de Geuzen getriomfeerd; ze hebben schoten gelost
en talrijke vreugdevuren aangestoken. Zeer velen hebben die vanaf de stads
muren gezien.102
17 april 90
Gisteren is hier iemand aangekomen uit Dieppe. Hij is heel kort geleden vandaar vertrokken. Hij zegt dat er een enorme slachting is geweest in het gevecht
waarover iedereen praat en dat tussen Dreux en Parijs heeft plaats gevonden.103
De Bourgondiër104 is daar gesneuveld en het grootste deel van de geregelde
Nederlandse ruiterij, die ‘de benden van der ordinancie’ worden genoemd.
Men zegt dat de koning

[17]
van Navarra zijn kamp (‘zijn veldleger’) opgeslagen heeft op vijf mijl van
Rouen, de hoofdstad van Normandië.

101 Julsing gebruikt dit citaat uit Vergilius’ Aeneis (boek vi vers 179) als beeldspraak, maar geheel duidelijk is
zijn bedoeling niet. Hij wil vermoedelijk zeggen dat de autoriteiten van Stad en Lande niet in staat zijn
iets nieuws te bedenken en zodoende een uitweg te vinden uit de hopeloze situatie.
102 Waarschijnlijk vierden de Staatsgezinden de overwinning van Henri IV bij Ivry. Zoals eerder gemeld
beschikten de Staatsen over vijf belangrijke steunpunten in de Ommelanden: Reide, Oterdum, Zoutkamp,
Niezijl en Enumatil. Als er vanuit Groningen vele vreugdevuren zichtbaar zijn geweest moeten die ofwel
heel groot zijn geweest of door de Staatse soldaten buiten hun bases zijn aangelegd. Dit laatste zou erop
wijzen dat zij zich vrijelijk in de Ommelanden konden bewegen.
103 Deze plaatsaanduiding doet wat vreemd aan: Ivry ligt vlak ten zuiden van het oude Parijs, Dreux ligt veel
verder naar het westen, in het departement Eure-et-Loir, ongeveer 35 km ten noorden van Chartres.
104 De leden van de hertogelijke familie De Guise bezaten vele bestuursbevoegdheden in het oostelijk deel
van Frankrijk: Champagne, Lyonnais, Dauphiné, Savoye, Provence en Bourgogne. Wellicht op grond hiervan noemt Julsing de verliezer van Ivry, Charles de Lorraine, in deze tijd vooral bekend als ‘de hertog van
Mayenne’, ‘de Bourgondiër’.
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18 april 1590
Luitenant en hoofdmannen zijn samen met de verordenten van de Ommelanden
en de burgemeesters naar Verdugo gegaan om met hem te praten over de moeilijkheden, die bijna extreem lijken.105
Daags tevoren heeft De Gouda nogal autoritair en onbehouwen betaling geëist
van zijn gepretendeerde salaris; daarbij heeft hij de raad en het gehele college
van gezworenen op een kwetsende manier de mantel uitgeveegd – Groningen
verheft velen door zichzelf te vernederen.106
28 april 1590
Gouverneur de Verdugo is naar ’s konings kamer107 gekomen, waarheen hij luitenant en hoofdmannen heeft ontboden. Hij is komen klagen dat hij nog geen
antwoord heeft gehad op drie brieven die hij naar de vijand heeft gestuurd.
Het overleg heeft tot de late avond geduurd. Wat er besproken of besloten is
weet ik niet. Het kan me ook niet zoveel schelen en ik doe mijn best ook niet
om het te weten te komen.108
Wie is slaaf? Zonder bedacht te zijn op de dood.109
Wat is de mens, wat is hij niet? De mens is een fantoom van een schaduw.110
105 De aanleiding tot dit gesprek was het feit dat Caspar van Ewsum, de Staatse garnizoenscommandant te
Zoutkamp, een schriftelijk bevel had doen uitgaan aan de meiers en gebruikers van goederen die eens aan
Christoffel van Ewsum en Eilco Onsta hadden toebehoord om in Zoutkamp rekening en verantwoording
af te komen leggen over het beheer dat zij hadden gevoerd. De genoemde eigenaren waren in 1580 uitgeweken, waarna de koningsgezinde autoriteiten hun goederen verbeurd hadden verklaard en verkocht.
De Staatse partij erkende deze handelingen uiteraard niet en hield de rechtsopvolgers van de genoemde
personen voor de rechtmatige eigenaren van de goederen. Dezen hadden op grond daarvan recht op de
inkomsten daaruit. Al eerder had Caspar van Ewsum stadsmeiers en huurders van goederen die in het
bezit waren van Groninger burgers naar Zoutkamp ontboden en daar gevangen gezet, dit als represaille
voor het feit dat koningsgezinde troepen boeren uit Westerlauwers Friesland hadden gekidnapt (DA 789).
Het gesprek met Verdugo leverde overigens weinig op. De stadhouder vond dat men maar een brief aan
Willem Lodewijk moest schrijven om te informeren of Van Ewsum in diens opdracht handelde (VH ii 74v).
106 Variant op Lukas 14 vers 11: quia omnis qui se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur (‘want ieder die zich verheft zal vernederd worden en wie zich vernedert zal worden verheven’). Zie voor de kwestie van het achterstallige salaris van dr. Johan de Gouda Julsings aantekening van 8 januari 1590 op p. [5] en het commentaar daarbij. Op 17 april 1590 kreeg syndicus Hammonius de opdracht om nog eens te proberen luitenant De Gouda zover te brengen
dat hij genoegen zou nemen met hetgeen de autoriteiten bereid waren te betalen (VH ii 74).
De verzuchting aan het einde van deze notitie moet worden verstaan tegen de achtergrond van Julsings
ontzag voor de ‘grootheid’ van Groningen en zijn opvatting dat het stadsbestuur zich dienovereenkomstig dient te gedragen. Hij ergert zich eraan dat het stadsbestuur zich laat kleineren door mensen als
Verdugo en De Gouda. Hier wil hij zoiets zeggen als: ‘Groningen laat anderen – zoals de praatjesmaker
De Gouda – carrière maken, maar dit gaat ten koste van de stad en haar positie.’
107 De hoofdmannenkamer.
108 Over dit langdurig overleg meldt Hammonius helemaal niets! Het is ook niet duidelijk over wat voor
brieven het gaat.
109 Citaat uit Epicurus, Fragmenta 958. Deze Griekse denker (342-271 voor Christus) zag de zin van het
leven in het genieten. Omdat een mens niet alles kan krijgen wat hij graag zou willen en dit afbreuk kan
doen aan zijn genot, meende Epicurus dat de wijze moest proberen zijn behoeften zo veel mogelijk te
beperken. Hij definieerde genot dan ook vooral negatief: afwezigheid van pijn en zorgen (
).
Zijn ideaal is een onafhankelijke en vredige toestand van geest en lichaam. Ook voor de dood hoeft een
mens geen zorgen te hebben, want waar de dood is, is de mens niet. Citeert Julsing deze woorden om
aan te geven dat hij in zijn positie – die van een overtuigd gereformeerde temidden van katholieken en
Spaansgezinden – geen invloed heeft (‘slaaf’ is), maar dat hem dat innerlijk onberoerd laat en dat hij zich
zelfs geen zorgen maakt om een eventele voor hem foute afloop van de gebeurtenissen?
110 Letterlijk citaat uit Pindarus’ Pythische oden 8, 95.
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7 mei 1590
Een paar dagen geleden111 heeft Verdugo een flink detachement soldaten naar
Friesland gestuurd. We weten de reden niet, behalve dat van enkele boeren
gezegd wordt dat ze te laat zijn met het betalen van hun contributie en dat ze
gewapenderhand tot betaling gedwongen moeten worden. Drie dagen later
zijn zij teruggekeerd,

[18]
beladen met grote schande, want de koeien, ossen en andere beesten die ze
niet vandaar konden meedrijven hebben ze op hun terugtocht doodgeschoten.
Ze waren bang dat dit vee in handen zou vallen van de Staatsen die hun op de
hielen zaten. Van de opbrengst van deze beesten moeten de soldij en de contributies voor het onderhoud van de soldaten komen. Zo’n wreed optreden tegen
stomme en redeloze dieren is zelfs voor Turken een afschuwelijk misdrijf.112 De
soldaten zouden, door puur gebrek gedwongen, al enkele jaren geleden van
hier zijn weggetrokken, als men er niet toe was overgegaan om met geweld
bijdragen van de boeren af te persen om de oorlogsinspanning tot nu toe te
kunnen voortzetten.
Zestien burgers die op reis waren naar de jaarmarkt in Coevorden zijn enkele
dagen geleden door ruiters uit Zwolle overvallen en naar die stad afgevoerd.113
9 mei 1590
Er is een tromslager uit Zwolle aangekomen met de namen van de arrestanten,
misschien met de bedoeling om met hun vrouwen, kinderen of vrienden te
onderhandelen over het voor hun vrijlating te betalen losgeld.
11 mei 1590
Men zegt dat er 600 infanteristen uit Holland naar Friesland zijn gekomen en
dat een tamelijk grote strijdmacht uit Engeland en Schotland binnenkort zal
arriveren. Deze zal iets vijandelijks gaan beproeven tegen deze stad.
27 [mei 1590]
De onzen die wachtdienst doen in Selwerd werpen daar een versterking op
waarbij zij boeren uit de buurt inzetten. Ze hebben hen onder bedreiging met
zware straf daartoe opgeroepen. Het is hun niet genoeg de arme boeren tot de
111 Egbert Alting meldt dat graaf Frederik van den Berg op 4 mei 1590 met een deel van de soldaten naar
Friesland is getrokken om er te plunderen (DA 790).
112 Deze brute slachtpartijen worden niet bevestigd door Phebens. Deze weet wel te vertellen dat de Friezen
de invallers – het zouden er zo’n 1500 zijn geweest – wisten te verdrijven door wegen te doorgraven
en zeewater binnen te laten, waardoor de landerijen onder water kwamen te staan. De soldaten van de
koning konden zich slechts ternauwernood in veiligheid stellen (Phebens 118).
113 Zwolle is steeds in handen gebleven van de Staatsgezinde partij, zij het dat het in 1580 niet veel had
gescheeld of ook daar waren de koningsgezinden weer aan de macht gekomen. Het kidnappen van ingezetenen van vijandelijke steden en gebieden en het in beslag nemen van hun goederen was in oorlogstijd
een beproefde methode om aan geld te komen. Mensen en goederen werden vastgehouden totdat het
vastgestelde losgeld (‘rantsoen’) was betaald. Dank zij haar grote actieradius was vooral de ruiterij bij dit
soort ondernemingen een geducht wapen.
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bedelstaf gebracht te hebben, nu moeten ze hun lijven hen, hoe uitgeput ze
door de ellende

[19]
ook zijn en hoezeer ze ook tot het uiterste, ja tot de wanhoop zijn gedreven, ook
nog aan de dood uitleveren, hetgeen zonder twijfel zal gebeuren.
Enkele dagen geleden heeft een bij Aduard woonachtige vrouw – ze was zeer
gezien vanwege haar deugdzaamheid en eerbaarheid des levens, maar zat helemaal aan de grond als gevolg van de contributies en was ook nog door haar
schuldeisers met betalingsbevelen tot het uiterste onder druk gezet – zich in de
gracht gestort, omdat ze geen enkele uitweg uit haar misère meer zag. Eerder
had ze de zorg voor haar kinderen aan haar dienstmaagd toevertrouwd. Zo is ze
op een ellendige manier aan haar einde gekomen. Haar nagedachtenis zij gezegend.
Haar man heet Claes Hindricks.
28 mei 1590
400 soldaten uit Steenwijk114 hebben zich te Aduard bij die van Blanckemeyer
gevoegd. Er wordt gezegd dat gisteren tot 500 Spanjaarden naar de Nienoord
zijn gekomen, vergezeld van 300 ruiters, en dat 300 Spanjaarden in Zuidlaren,
Midlaren en naburige plaatsen hebben overnacht. Nog eens ongeveer 1.500
Spanjaarden zijn met een groot aantal schoppen, spaden en ander gereedschap
onderweg hierheen. Ze zouden al in de buurt van Coevorden, Emlicheim en
daaromtrent zijn aangekomen.
Zo zag ik er uit, zo ging ik gekleed toen ik de scepter zwaaide;
koning der wederdopers was ik, maar slechts voor korte tijd.
Op Jan van Leiden.115

114 Nadat Steenwijk enige tijd in handen van Staatsgezinde troepen was geweest, had het koninklijke leger
op 15 november 1582 deze belangrijke stad in het noordwesten van Overijssel veroverd. Steenwijk heeft
vervolgens tien jaar lang als uitvalsbasis gediend voor raids van de koninklijke troepen op de Friese kwartieren Westergo en Zevenwolden.
115 Julsing heeft dit distichon aangetroffen op een door de Duitse graveur Heinrich Aldegrever gemaakt
portret van Jan van Leiden. Zoals bekend sloot de kleermaker annex kroegbaas Jan Beukelsz. van Leiden
(1509-1536) zich in 1533 aan bij de fanatieke wederdopers. In het daarop volgende jaar greep hij met zijn
medestanders de macht in de Westfaalse stad Münster. Hij noemde zich ‘koning van Sion’ en wilde in
Münster Gods rijk op aarde vestigen. De gevestigde orde wist zich echter te herstellen en heroverde de
stad in 1535. Er volgde een bloedbad en Jan van Leiden werd terechtgesteld. Zijn lichaam werd samen
met de lijken van twee andere leiders in een ijzeren kooi aan de toren van de Lambertikerk opgehangen.
Zie voor deze gebeurtenissen: Luc Panhuysen, Jantje van Leiden (Hilversum 2003) en ‘Het optreden van
de wederdopers in Munster, 1534-1535’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 118 nr. 3 (2005), 416-433.
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Jan van Leiden (1509-1536).
Kopergravure van Heinrich
Aldegrever (c. 1502-1561).
Origineel: Stadtmuseum
Münster; foto: Tomasz Samek.

[20]
woensdag 13 juni 1590
Te Zuidlaren houden zich tot nu toe acht vendels Spanjaarden op. Ze zijn daar
enkele dagen tevoren aangekomen.116 Voor hun onderhoud krijgen ze uit de
stad brood, kaas en bier aangeleverd. Gouverneur de Verdugo heeft hen in
het Oldambt willen legeren. Om dat te verhoeden hebben de Oldambtsters
opdracht gekregen117 om meteen een jaarschatting op te brengen. Met dat geld
kan men de Spanjaarden een dag of drie, vier in Zuidlaren met levensmiddelen
onderhouden zoals hiervoor is aangegeven.

116 Hun aankomst is op 8 juni 1590 door Verdugo aangekondigd. Hij verzocht het stadsbestuur bij dezelfde
gelegenheid om graafgereedschap klaar te laten maken en ammunitie in gereedheid te brengen (VH ii
91).
117 Van het stadsbestuur? Burgemeesters en raad van Groningen waren de wettige overheid van het
Oldambt.
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Het hele landschap Drenthe is opgedragen een groot aantal tenen vlaken118
klaar te maken en hier binnen de stad te brengen.
15 juni 1590
Men zegt dat de soldaten van ons garnizoen te Aduard de afgelopen nacht
Enumatil hebben omsingeld. Verdugo is rond acht uur, vergezeld van enkele
ruiters, daarheen gegaan; alle Spaanse vendels en de Duitsers die onder
Blanckemeyer dienen zouden daar hun kamp opslaan.119
zaterdag 16 juni 1590
Men zegt dat een of andere Spaanse vaandrig het hoofd is afgeschoten door
een kanonskogel. De oppasser van graaf Frederik is getroffen alsmede enkele
naamlozen.

[21]
De koningsgezinden hebben de schans Enumatil ondergraven zodat het grof
geschut hen niet kan deren.
20 juni, de dag voor Sacramentsdag120 1590
Enumatil is overgegeven; men heeft de soldaten ongedeerd met ‘zijdgeweer’121
laten aftrekken. Kapitein Gerrit de Jonge is krijgsgevangen gemaakt, samen
met zijn bevelhebbers.
23 juni 90
De koningsgezinden (zegt men) hebben Niezijl bestormd. Gelogen.122
25 juni 90
De grove stukken artillerie, ‘halve kartouwen’ genoemd, zijn weer in de stad
teruggekeerd.123
118 Vlaken zijn matten of korven, gevlochten van (wilge)tenen. Ze werden gebruikt bij de aanleg van schansen en dijken.
119 De Spaanse troepen waarvan hier sprake is behoorden tot het regiment van Don Francisco de Bobadilla,
dat tijdens deze acties onder bevel stond van de veldoverste Don Manuel de Vega. Met deze troepen
en die welke hij uit zijn eigen garnizoenen lichtte beschikte Verdugo over ongeveer 3500 man te voet en
300-400 ruiters.
120 Sacramentsdag is de donderdag na zondag Trinitatis, de tiende dag na Pinksteren.
121 Zwaarden, degens en ponjaards.
122 Dit laatste woord is blijkbaar later toegevoegd, toen duidelijk was geworden dat het gerucht onjuist was.
Verdugo was na de verovering wel in de richting van Niezijl opgetrokken. Deze schans lag aan de gezamenlijke uitwatering van het Bomster en Nijesloter Zijlvest en was het oudste Staatse steunpunt in de
Ommelanden. De strategische betekenis ervan was zeer groot: de aanwezigheid van Staatse soldaten in
het hart van het Westerkwartier maakte dat de koningsgezinde autoriteiten in Groningen over dit gebied
niets te zeggen hadden en dat daaruit ook geen belastingen konden worden geïnd. Tegelijkertijd beheerste de schans de belangrijkste landweg tussen Groningen en Westerlauwers Friesland. Alvorens Niezijl
aan te pakken wilde Verdugo echter de zeearm ten noorden van Niezijl afdammen en Aduarderzijl verder
versterken (Verdugo aan Groningen, 24 juni 1590, HJK 620; zie de aantekening van 30 juni hieronder en
die van 18 augustus 1590 op p. [31]).
123 De belegering van Enumatil was een kortstondige aangelegenheid geweest vanwege het feit dat Verdugo
gebruik had kunnen maken van vijf zware stukken geschut die behoorden tot de Groninger vesting
artillerie. Met lichte veldstukjes zou het heel wat langer geduurd hebben alvorens de wallen van de Staatse
schans kapot waren gebeukt. Volgens stadssecretaris Alting hadden de Staatsen er niet op gerekend dat
de Groningers hun zware geschut aan Verdugo ter beschikking zouden stellen (18 juni 1590; DA 793).

72

Broek vd.indd 72

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

30 juni 90
Er is een gat geslagen in de dam bij de Opslag. Er is één man verdronken.
Het gat wordt weer gedicht. Er zijn 400 ijzeren rongen heengestuurd, bovenop
het aantal dat al eerder daarheen gebracht is, met 200 ‘kapravens’ of sparren.
Met behulp van de dam, waarvan de kosten hoog zijn, willen ze Niezijl en de
schans daar nutteloos maken en van haar sterkte ontdoen.124

LAUWERSZEE

Reitdiep

De Opslag
Niezijl
Enumatil

Groningen

Drie schansen in het Westerkwartier: de Opslag (hier bouwde Verdugo een dam ter afsluiting van de zeearm), Niezijl en Enumatil. Enumatil is op 20 juni 1590 door de koninklijke troepen heroverd, Niezijl bleef
in handen van de Staatsen.

5 juli 90
Door de bouwmeester125 zijn aan graaf Frederik 102 balken gezonden, 3000 rongen en andere materialen, van niet geringe waarde, om de schans in Enumatil

124 Nadat hij Enumatil had veroverd begaf Verdugo zich met zijn leger naar ‘de Opslag’, een schans op
ruim twee kilometer ten noorden van Niezijl, gesitueerd op de westelijke oever van de zeearm tussen de Ruigewaard en Humsterland. Hier had, eerder in de zestiende eeuw, Wigbold van Ewsum zijn
zoutketen gehad (zie M. Hartgerink-Koomans, Het Geslacht Ewsum 276). Later is ten zuiden ervan
het dorp Kommerzijl ontstaan. Ten tijde van de hier beschreven gebeurtenissen was het water dat nu
‘Kommerzijlsterdiep’ heet een open zeearm. Verdugo had het plan opgevat om de soldaten van het
Spaanse hulpleger in te zetten voor het afdammen van deze zeearm. Hij dacht hiermee twee vliegen
in één klap te slaan. In de eerste plaats zou het de Staatsen verhinderen om hun garnizoen te Niezijl
vanaf de Lauwerszee te bevoorraden. Hierdoor zou Verdugo dit belangrijke steunpunt zonder te vechten
in handen kunnen krijgen. In de tweede plaats zou Verdugo hiermee zelf een mogelijkheid krijgen om
vanuit Groningerland invallen te doen in Westerlauwers Friesland. Hij zou op die manier de bevolking van
Friesland kunnen dwingen de toegezegde contributies voor het koninklijke leger te betalen. De voor de
afdamming benodigde bouwmaterialen (tenen matten, palen en ijzeren rongen) moesten vanuit de stad
Groningen per schip naar Aduarderzijl worden gebracht, vanwaar ze met wagens naar de Opslag werden
vervoerd. Op 29 juni 1590 schreef Verdugo aan het stadsbestuur dat het die dag waarschijnlijk zou lukken
de afdamming te voltooien (rvr 1463.44 en 1463.47).
125 De functie van stadsbouwmeester is vergelijkbaar met die van een ‘directeur openbare werken’ en werd
in 1590 vervuld door Gerrit Kistemaker.
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te versterken.126 Er is een reçu gevraagd met de handtekening van de graaf
of een schriftelijke verklaring, waarmee kan worden aangetoond dat hij deze
goederen heeft ontvangen.

[22]
13 juli 1590
Peter Filips127 is gisteren uit het Hof teruggekeerd, beladen met brieven voor
de raad.128 Van de hertog van Parma wordt gezegd dat hij met een uit drie
korpsen bestaand leger ter grootte van 70.000 manschappen op weg zal gaan
naar Frankrijk om het op te nemen tegen de koning van Navarra en om de
Parijzenaars te hulp te komen die als gevolg van de langdurige belegering in
een toestand van nijpend gebrek aan van alles zouden zijn beland.

126 Dit stemt overeen met wat we weten uit de brieven die graaf Frederik van den Berg vanuit Enumatil
aan het stadsbestuur en de bouwmeester schreef en liet schrijven. De graaf had op 24 juni 1590 al om
een groot aantal spaden en nagels gevraagd om de schans, die tijdens de beschieting zwaar geleden
had, weer in staat van verdediging te brengen. De wal vertoonde een grote bres en veel aarde was in
de gracht terecht gekomen, waardoor die niet diep genoeg meer was. De gracht moest dus op diepte
worden gebracht en de wallen moesten ten dele opnieuw worden opgezet met zoden. Dat laatste was
een omvangrijk werk waarvoor eigenlijk naburige boeren zouden moeten worden ingezet. Deze waren
echter allemaal uitgeweken, zodat het nog wel lang zou duren voor de wallen zouden zijn gerepareerd.
Om alvast enige zekerheid te hebben wilde de graaf aan de binnenzijde van de gracht een staketsel van
houten palen neerzetten, waardoor voorkomen kon worden dat men vanaf de gracht zo de lage wallen
kon oplopen. Voor het maken van het staketsel (Van den Berg heeft het over een ‘stackado’) had hij
balken laten gebruiken die in de schans voorradig waren. Om verder te kunnen gaan had hij echter veel
hout en nagels nodig. Op vrijdag 29 juni 1590 zijn syndicus Hammonius en de stadsbouwmeester bij
graaf Frederik van den Berg in de schans te Enumatil op bezoek geweest om met hem van gedachten te
wisselen over de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden en de rol die de stad Groningen daarbij zou
kunnen spelen. De syndicus heeft bij deze gelegenheid uitvoerig betoogd dat de door de graaf gewenste
sparren niet in de stad voorradig waren en ook niet voor geld gekocht konden worden. Niettemin gaf
Frederik van den Berg de heren opdracht om hun best te doen toch voor de levering ervan te zorgen (VH
ii 95).
127 Peter Filips is een van de vaste stadsboden. Hij wordt in 1589 voor het eerst als zodanig in het Diarium
van secretaris Alting vermeld (DA 768).
128 De enige brief die van het door Peter Filips bezorgde pakket bewaard is gebleven is Parma’s brief uit
Spa van 2 juli 1590. Hij beantwoordde daarmee een schrijven van het stadsbestuur van 28 mei 1590,
waarin het had geklaagd dat het hulpleger dat naar het noorden was gestuurd – de Duitse ruiters van
Blanckemeyer en de Spaanse vendels onder bevel van Manuel de Vega – geen enkel soelaas had gebracht,
maar de ellende alleen maar vergrootte. ‘Waarom dat zo is’, zo schreven de heren, ‘kunt u zelf wel bedenken’. Ze bedoelden daarmee dat het gebrek aan geld voor de troepen tot gevolg had dat er geen discipline
in het leger gehouden kon worden en dat het onderhoud van de manschappen geheel ten laste van de
arme (plattelands)bevolking kwam. Nogmaals drong het stadsbestuur erop aan – men had dat voordien
al vele malen gedaan – de oorlogvoering anders aan te pakken. ‘De strijd moet niet op ons terrein, maar
op dat van de vijand worden gevoerd, zodat de lasten van het leger niet op de eigen bevolking drukken
maar op degenen die de vijand steunen’ (MH i 112). Alexander Farnese, die zich op advies van zijn artsen
voor een kuur te Spa bevond en daar ook baat bij zei te hebben (CPH iii 498, nr. 1250), beantwoordde dit
verzoek met een nietszeggend briefje van 2 juli 1590. Hij schreef de stad wel graag te willen helpen, maar
op dit moment niets anders te kunnen doen dan beloven dat hij te hulp zou komen zodra hij over de
middelen daartoe zou beschikken (rvr 1463.52). Dit was ook het enige wat Parma kon doen, gezien het feit
dat Filips II hem nog slechts onlangs schriftelijk had opgedragen alle prioriteit te geven aan het bestrijden
van de protestantse Franse koning Henri IV. De Spaanse koning had zijn plaatsvervanger in Brussel laten
weten welk antwoord deze zou moeten geven wanneer er verzoeken om hulp uit de Nederlanden kwamen. Parma zou dan moeten zeggen dat de koning zich al heel veel opofferingen voor hun verdediging
had getroost, dat hun leed hem aan het hart ging en dat hij er ook echt wel wat aan wilde doen, ‘maar nu
even niet’ (CPH iii 491, nr. 1234).
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Wat is een mens? Wat is hij niet? Een fantoom van een schaduw
is de mens.129
– – –
Het is beter om eens eenmaal te sterven dan alle
dagen leed te moeten verdragen.130
Maar ons verdriet
zullen we, hoezeer dan ook met zuchten, laten rusten in ons hart.
Weeklachten baten immers niet….131
– – –
Ik, ongelukkige, zie een zee van ellende
zo groot dat ik die nooit meer kan ontzwemmen.132
– – –
Want veilig is de gave van het zwijgen.133
ab
ge.
per: v: silentii Pno 134
– – –
Voor de wijze is de opgaaf licht
een goed woord te spreken dat opweegt tegen moeiten van velerlei aard.135
Vrijdag de 20 juli 1590
Van Albert Starkenborg136 zijn afgelopen nacht door de soldaten in Zoutkamp wel
rond de honderd ossen geroofd.137
Men zegt dat in Duitsland vanwege de koning [van Spanje] 10.000 ruiters
worden aangemonsterd en zes regimenten infanterie. Gelogen.

129
130
131
132
133
134
135
136
137

Julsing citeerde op 28 april 1590 ook al dit vers uit Pindarus’ Pythische oden 8, 95 (zie p. [17]).
Naar Aeschylus, Prometheus geboeid 750-751.
Naar Homerus, Ilias xxiv 522-523.
Naar Euripides, Hippolytus 822 en 823.
Het citaat is duister, de vertaling onzeker en Julsings bedoeling onduidelijk. Mogelijk wil hij zeggen dat
hij er, gezien de politieke situatie, goed aan doet zich niet uit te spreken. Zie Simonides fragment 66.
Mij is niet duidelijk wat Julsing hiermee bedoelt.
Naar Pindarus’ Isthmische oden 1 45-46.
Albert Starkenborg was door zijn huwelijk met Abel Onsta, dochter van Abeko Onsta en Gela van Ewsum,
in het bezit van Wetsinge gekomen. Hij compareerde in 1588 op de landdag te Groningen (VH i 65v).
Zie ook DA 795 (aantekening van 19 juli 1590). 200 soldaten uit Zoutkamp hebben in de buurt van
Wetsinge (een kleine tien kilometer ten noorden van Groningen) 100 ossen weggehaald en die op
klaarlichte dag via Winsum voortgedreven. In laatstgenoemde plaats lag een koningsgezind garnizoen
en ook elders in de Marne waren koninklijke troepen gelegerd. Julsings notitie verraadt zijn verbijstering
over de stoutmoedigheid van de Staatsen en zijn ergernis over het niet-ingrijpen van de – duur betaalde
– soldaten van het koninklijke leger. In de streek ten noorden van de stad Groningen weidden vele burgers hun vee, in het bijzonder jonge ossen. De vetweiderij was traditioneel een belangrijke bezigheid
en inkomstenbron voor de Groninger burgerij. De ‘vette ossen’ werden in de herfst zuidwaarts, via het
Münsterland, naar het Rijnland gedreven. Voordat de oorlog de verbindingen tussen Groningen en de
zuidelijke Nederlanden zo goed als verbroken had werden de voor consumptie bestemde beesten via een
verder naar het westen gelegen route ook naar Brabant en Vlaanderen gedreven.
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[23]
Zaterdag 21 juli 1590
Er zijn verschillende geruchten dat de vijand in Zoutkamp zich versterkt en
van plan zou zijn om de geestelijke goederen in het hele land te plunderen en
verder alle vee weg te drijven. De burgers die vee weiden in de Ommelanden
zijn daarvoor gewaarschuwd; ze moeten op hun hoede zijn en maatregelen
nemen ter voorkoming van de schade die men hun wil toebrengen.138
Wie is slaaf? Zonder bedacht te zijn op de dood.139
Gerrit de Jonge, die hopman is geweest in Enumatil, is naar Coevorden
gezonden.140 Hij heeft enkele dagen gevangen gezeten op de Ebbingepoort141
bij Thewes de stadsdienaar;142 hij is geëscorteerd door de luitenant van de
138 De Staten-Generaal hadden op 14 juli 1590 de uit Appingedam afkomstige Claes ten Buer gemachtigd om
beslag te leggen op alle geestelijke en geconfisqueerde tienden, landhuren en andere pachten in het gebied
dat hem was toegewezen. Men besloot tevens Willem Lodewijk schriftelijk te verzoeken hem daarbij
behulpzaam te zijn (RSG 233). Drie dagen later, op 17 juli 1590 bespraken burgemeesters en raad met de
Ommelander vertegenwoordigers een stuk, waarbij de vijand alle sauvegardes voor geestelijke personen
introk (VH ii 98v). De heren besloten de kwestie aan Verdugo voor te leggen en hem voor te stellen de
vijandelijke schans te Zoutkamp uit te schakelen en daarna de plattelandsbevolking ‘op geweer te stellen’
(dat wil zeggen: als volksmilitie mee te laten vechten tegen de Staatse indringers). Een delegatie van Stad
en Lande besprak een en ander de volgende dag met Verdugo in het leger bij de Opslag. De stadhouder
was het met de heren eens en beloofde Zoutkamp aan te zullen pakken. Op dezelfde dag echter werden
Albert Starkenborgs ossen bij Wetsinge buitgemaakt door Staatse soldaten uit Zoutkamp en werd de
woordvoerder van de Ommelanden, de officiaal Johannes Krithe, bij Bedum door Staatse soldaten opgepakt. Beide voorvallen toonden aan dat de vijand in de Ommelanden vrij spel had. Dat kwam, zo was de
gedachte in Groningen, doordat men de plattelandsbevolking had toegestaan sauvegardes te kopen van
de vijand. Hierdoor waren de boeren in hoge mate ‘vervreemd’ geraakt van het gezag te Groningen. Ze
gaven de Staatse soldaten zowel ‘s nachts als overdag ruim baan in de Ommelanden en dachten er niet
aan hun aanwezigheid aan de koninklijke autoriteiten te melden (MH i 118v-119). In de ochtenduren van
21 juli 1590 – de dag van deze aantekening van Julsing – vernam men te Groningen dat de vijand van plan
zou zijn om met 200 of 300 man vanuit Zoutkamp een uitval te doen om vee en andere goederen van alle
geestelijke personen uit de Ommelanden weg te halen. Er waren al mandaten uitgegaan op de prelaten,
priesters en stadsmeiers, waarbij dezen bevolen werd om de helft van de zomerhuren in handen van de
vijand op te brengen. Volgens de in Groningen beschikbare informatie zouden zich wel 150 vijandelijke
soldaten verborgen houden in de dorpen. Sommigen van hen gaven zich uit voor eigen soldaten, anderen
maakten van hun Staatse gezindheid geen geheim, omdat ze zich veilig wisten vanwege de bescherming
van ‘ungetrouwen huysluyden’ (MH i 120). Om deze dreiging het hoofd te bieden besloot men Verdugo te
waarschuwen, alsmede de koninklijke garnizoenen te Winsum en Onderdendam (VH ii 99).
139 Hetzelfde citaat uit Epicurus noteerde Julsing ook al op 28 april 1590, pagina [17]. Zie de toelichting daarbij.
140 Het verhaal ging dat de arrestant vervolgens naar Lingen zou worden afgevoerd (DA 796). De Staatse hopman Gerrit de Jonge, alias Gerrit Cornelisz Schay, had tegenover verschillende hooggeplaatste personen
verklaard dat hij betrekkingen onderhield met enkele Groninger burgers en goed op de hoogte was van
hetgeen er in de stad gebeurde. Om na te gaan wat hiervan waar was, is op donderdag 5 juli 1590 een delegatie uit de raad onder aanvoering van presiderend burgemeester Thedema om zeven uur ’s morgens naar
de Boteringepoort gegaan om de krijgsgevangene aan een verhoor te onderwerpen. Bij deze gelegenheid
ontkende de hopman relaties met Groninger burgers te onderhouden en zei dat de enige informatie die hij
over de stad had afkomstig was van passanten die hij in Enumatil had gesproken. Namen van contacten
in de stad noemde hij niet en er was ook geen andere informatie uit hem los te krijgen (VH ii 96-96v).
Overigens is het opmerkelijk dat Julsing in zijn aantekeningen niet vermeldt dat hij zelf bij dit verhoor van
de gevangen Staatse hopman aanwezig is geweest. We weten dit uit het verslag van Hammonius.
141 Zie echter Hammonius, die meedeelt dat Gerrit de Jonge op de Boteringepoort zat.
142 Stadsdienaar Thewes komt in de stadsrekening over 1590 niet voor onder de stedelijke ambtenaren. Wel
vinden we zijn naam (‘Thewes Johans’ of ‘Jansen’) onder degenen die van stadswege gekleed worden. Hij
blijkt daar een van de vier stadsknechten te zijn (stadsrekening over 1590 fol. 487). Thewes Jansen was
eerder dienaar van bisschop Johan Knijff (1568-1577) en had burgemeester Joachim Ubbena en syndicus
De Gouda begeleid op hun reis naar Spanje en Portugal (1581-1583). Op 30 januari 1586 kreeg hij een
ambtelijke aanstelling (DA 657).
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drost143 en vergezeld van wel ongeveer 50 infanteristen, die in het Gorecht
gelegerd zijn en niet binnen de stad zijn geweest.144
Donderdag 26 juli 1590
De koningsgezinden hebben een inval in Friesland gedaan. Gezegd wordt dat
ze wel 60 huizen in brand hebben gestoken. De boeren hebben zich gewapenderhand verzet en hebben de invallers snel het land doen verlaten en hen
gedwongen hun buit achter te laten. Ze hebben alleen enkele arrestanten meegenomen.145 De soldaten straatschenders, die

[24]
tegenwoordig te Helpman, Onnen en Haren146 gelegerd zijn, leven en houden
huis zoals ze gewend zijn. Ze verderven jammerlijk de gewone man, ze stropen, plunderen en roven alles wat ze op de openbare weg, groot en klein aan
goederen en personen te pakken kunnen krijgen.
De sergeant-majoor van de Spanjaarden is naar Niezijl overgelopen, samen met
zijn broer.147
30 juli 1590
Een Spaanse soldaat heeft Lissebon verteld148 dat de Spanjaarden in een woedende brief door Zijne Hoogheid149 zijn teruggeroepen. Hij zou hen wil inzetten om de koning van Navarra te verslaan. Hij zou Verdugo bevolen hebben om
alleen zijn schansen met garnizoenen bezet te houden en deze te verzekeren

143 Bedoeld is Evert van Ensse, drost te Coevorden en van Drenthe.
144 Deze laatste opmerking illustreert nog eens weer hoe gevoelig het punt van de aanwezigheid van soldaten in de stad lag. De Groningers leefden voortdurend in angst dat het leger zich van hun stad zou
meester maken. Zelfs voor het ophalen van een belangrijke krijgsgevangene mochten de soldaten de stad
niet binnenkomen.
145 Zoals eerder vermeld waren gevangenen een kostbaar bezit: voor hun vrijlating werden hoge losgelden
(‘rantsoenen’) gevraagd. Overigens zwijgen de andere Groningse bronnen over deze inval in Friesland.
146 Gehuchten en een dorp op korte afstand ten zuiden van Groningen, deel uitmakend van de stadsjurisdictie Gorecht.
147 Zie Henri Lonchay (ed.), Commentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisa (Brussel 1899) 114.
Betrokkenen hadden geprobeerd een aanslag te plegen op de Spaanse veldoverste Manuel de Vega.
148 Het gaat hier vermoedelijk om een in het Spaans of Portugees gevoerde conversatie tussen een Spaanse
soldaat en een te Groningen woonachtige gereformeerde van Portugese afkomst, die naar zijn plaats
van herkomst ‘Lissebon’ heette. Abel Eppens noemt onder de gereformeerden die na het verraad van
Rennenberg moesten uitwijken een ‘Lysebon de Wale’ (AE i 47). Hammonius vermeldt een ‘monsr
Lissebone’, die behalve een zwager van de Damster burgemeester Doede van Amsweer ook huurbaas
(?) van luitenant De Gouda was (VH i 79v). In het handschrift dat door Nikolaas Westendorp is gebruikt
voor zijn Bijzonderheden uit de geschiedenis der hervorming in de provincie Groningen tusschen de jaren 1545
en 1580 (Groningen 1832) wordt onder de namen van hen die op 3 maart 1580 op het rechthuis gevangen
werden gezet in plaats van Eppens’ ‘Lysebon de Wale’, een ‘Lissebon Amsweer’ genoemd (Westendorp,
47). Het gaat duidelijk om dezelfde persoon. De hier bedoelde ‘Lisbone’ is Johan van Lisseboon of
Lixbonne, die op 20 augustus 1586 is gehuwd met Eva van Amsweer, zuster van Doede en Melchior van
Amsweer (RA III a sub dato). Hij overleed op 20 juli 1625 en werd begraven in de kerk te Appingedam (zie
A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (Assen/Amsterdam 1977) 164, nr. 619). De naam van Johan
van Lissabon komt niet voor in de lijst van 142 uitgeweken Groningers en Damsters, die zich in 1581 nog
te Emden en Faldern ophielden (J.I. Harkenroht, Oostfriesche Oorsprongkelykheden (Groningen 17312),
136-139). Uit de aantekening van Julsing kan men overigens opmaken dat Lissebon zich in 1590 gewoon
te Groningen of daar in de buurt ophield.
149 De hertog van Parma.
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tegen een aanval van de vijand.150 Nu zal blijken wat koningen vermogen wanneer hun onderdaan afvallig is en in opstand komt;151 zonder twijfel zullen er
van dag tot dag grotere narigheden volgen.
Vier Duitsers zijn uit Niezijl gevlucht en naar hun vaderland teruggekeerd,
voorzien van een vrijgeleide van Verdugo.152
31 juli 1590
Er wordt gezegd dat de Parijzenaars door het uiterste gebrek gekomen zijn tot
het eten van paardenvlees en dat ze de een of andere graaf op een jammerlijke
manier ter dood hebben gebracht .153 Deze had voor vrede gepleit en streefde

150 Het is tekenend voor de verhoudingen op het Groninger raadhuis dat Julsing dit nieuws van een gereformeerde broeder moest horen, terwijl Verdugo reeds halverwege deze maand had aangegeven dat Parma
hem en de Spaanse soldaten terugriep. De hertog zag zich daartoe gedwongen omdat hij op 23 juni 1590
uitdrukkelijk bevel van de koning had ontvangen de Franse katholieken te hulp te komen. In de nacht van
14 op 15 juli 1590 had Verdugo de stadssyndicus bij zich in het leger ontboden. In opdracht van de raad
was deze daags daarop naar de Opslag gereden. De stadhouder deelde hem bij die gelegenheid mede dat
de hertog van Parma hem nu ten tweede male had opgedragen de Spaanse soldaten terug te sturen en
ook zelf mee te komen. De hertog had hem dit bevolen in weerwil van het antwoord dat Verdugo in eerste
instantie had gegeven. De stadhouder en Manuel de Vega, de overste van de Spanjaarden, hadden Parma
er toen op gewezen dat het niet geraden was de troepen uit het noorden weg te halen zonder ze door
andere te vervangen. Volgens hen zou de streek dan verloren zijn (zie ook de brief die Parma op 21 juli
1590 aan Filips II schreef, CPH iii 510, nr. 1281). Tijdens zijn gesprek met de syndicus wees Verdugo erop
dat Manuel de Vega de kwestie niet alleen met de kapiteins, maar ook met het lagere kader besproken
had. Allen bleken van mening te zijn dat het bevel van Parma niet moest worden opgevolgd, gelet op het
feit dat de vijand hier zo sterk was en op de grote betekenis die het bezit van de stad Groningen voor de
zaak van de koning had. De stadhouder had de syndicus echter opgedragen de heren ten raadhuize aan te
zeggen dat hij een derde oproep niet zou kunnen weigeren en dat ze er dus goed aan deden om zelf een
gezantschap naar Parma te sturen (VH ii 98). Verdugo deed wat hij de syndicus had gezegd en schreef
samen met maestro de campo Manuel de Vega een brief aan Alexander Farnese waarin zij meedeelden
dat zij zich niet van hun positie konden verwijderen vanwege het gevaar de hele streek te verliezen, in
het bijzonder Groningen, Deventer en Zutphen. Bovendien zouden ze zich niet kunnen handhaven als
er geen middelen kwamen. ‘Als uitbetaling van soldij uitblijft’, zo schreven Verdugo en De Vega, ‘zullen
de Spanjaarden zich bedrogen voelen en aan het muiten slaan, hetgeen rampzalige gevolgen voor de
bevolking hier zal hebben.’ De hertog van Parma stelde de koning in een brief van 3 augustus 1590 op
de hoogte van deze reactie uit het noorden (CPH iii 515-517, nr. 1288). Hij deelde Filips II mee dat hij
naar aanleiding hiervan ambtenaren naar het noorden had gestuurd om de troepen te monsteren en de
rekening te vereffenen. Hij had Verdugo en De Vega ook beloofd enig geld te zullen sturen, maar wist dat
dit holle woorden waren, want hij wist zelf niet waar hij het geld vandaan zou moeten halen.
151 De vertaling is niet zeker. Ik ga ervan uit dat de woorden ‘hinc ex parte’ bij elkaar horen: ‘vanaf nu’, met
het werkwoord in de toekomende tijd. Het kan ook zoiets betekenen als ‘hieruit ten dele’. Ook uit andere
notities blijkt Julsing – net als andere auteurs van gereformeerden huize – terdege doordrongen te zijn
van het inzicht dat vorsten afhankelijk zijn van loyale onderdanen.
152 Het gaat om deserteurs uit het Staatse leger.
153 Nadat de Franse koning Henri IV (‘Navarrenus’) de Katholieke Liga bij Ivry had verslagen, sloeg hij het
beleg rond het katholieke Parijs. Bor weet te melden dat de bevolking van Franse hoofdstad zich ten tijde
van de belegering met ‘peerden, honden, catten, esels ende muylen’ moest voeden (Bor xxviii 4v). Pas
halverwege september 1590, nadat de hertog van Parma de Franse koning had verdreven, kwam de aanvoer
van levensmiddelen naar Parijs weer op gang. Van Meteren geeft een uitgebreide beschrijving van de hongersnood die deze zomermaanden in de belegerde stad heeft geheerst, ondanks het feit dat Henri IV aan
‘scholieren, vrouwen, dogters en kinderen’ en tenslotte ook de geestelijkheid vrije aftocht had geboden en
had toegestaan dat er wat proviand werd binnengebracht ‘voor de Edele Jongvrouwen die er veele in waren’.
Er is wel geschreven, aldus Van Meteren, dat de Parijzenaars op advies van enige Spanjaarden menselijke
doodsbeenderen tot pulver stampten en vermengden met het weinige beschikbare meel om daaruit brood
te bakken. In een te Antwerpen gedrukt boekje staat geschreven dat er ook achttien kinderlijken zijn opgegeten, ‘’t welk schriklyk is zo zulks waar was’. Briefschrijvers meldden uit Parijs dat er wel 12.000 mensen
van honger zijn omgekomen, van wie velen op straat bezweken ten aanschouwe van eenieder (Emanuel
van Meteren, Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen en derzelver naburen v (Gorinchem
1752) 356-357). Later noemt Julsing zelf het getal van 30.000 slachtoffers van de hongersnood en maakt ook
hij melding van het eten van paarden, muizen, katten en honden (zie pp. [38 ] en [42)].
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In september 1590 slaagden troepen van Filips II erin Parijs te ontzetten. De Franse hoofdstad werd al enige
maanden lang belegerd door de Hugenoot Henri van Navarra. De koninklijke strijdkrachten stonden onder
bevel van Filips’ gouverneur-generaal in de Nederlanden, Alexander Farnese, hertog van Parma.
Kopergravure, berustend in de Bibliothèque Nationale te Parijs.
Foto: akg-images, Berlijn.

ernaar een overeenkomst te sluiten en samen te gaan werken met de Navarrener.
Ze hebben de stadspoorten daar opengelaten, ofschoon

[25]
de stad belegerd wordt. Ze lijken helemaal niet bang te zijn dat de Navarrener
iets vijandigs tegen hen zal ondernemen. Alleen de hongersnood doet er nog
toe, waardoor ze slaven van hun buik geworden zijn.
Deze zomer moet vanwege zijn ongehoorde droogte alle vromen aanleiding
geven om zich tot God te wenden en Hem in voortdurende gebeden te bidden
om verzachting van Zijn toorn. Ik heb met mensen van zestig jaar en nog ouder
gesproken. Niemand herinnert zich zo’n hevige en aanhoudende hitte. Niet
alleen Neder-Duitsland of België154 gevoelen de roede van de droge onvruchtbaarheid, maar ook Opper-Duitsland, heel Frankrijk, Spanje en Italië. Overal
154 ‘Belgia’ is de normale Latijnse aanduiding voor de Nederlanden.
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zijn de veldvruchten en opbrengsten van de aarde zeer schraal, ja het stelt zelfs
nauwelijks wat voor, net alsof alles al afgegraasd is.155
Vreemd dat degenen, wier taak het is het land te regeren, hiervan geen
nota nemen. Het lijkt erop dat de barmhartigste God door deze droogte allen,
en dan vooral hen die tot de top behoren, vaderlijk vermaand wil hebben op
te houden met het voeren van oorlog – de bron en oorsprong van alle ellende,
rampen, slagen en wandaden, lusten en roofpartijen. Hij wil blijkbaar niet dat
Zijn gaven, waarmee hij de arme stervelingen tot dusver met vrijgevige hand
heeft overladen zodat ze zich daarmee op eerlijke wijze zouden kunnen onderhouden en voeden, nutteloos worden opgebruikt door lieden die zelf van geen
enkel nut zijn en waarvan het in het leger wemelt. Moge de barmhartige

[26]
en zeer goedertieren God, de stichter van het al, door zijn zoon Jezus Christus,
onze smekeling en middelaar, alle huidige en dreigende en toekomstige oorlogsrampen goedgunstig tot een einde brengen door een vrede die van hemelswege
komt en toekomstige en dreigende rampspoed vaderlijk verhinderen en de pas
afsnijden. Amen.
De Spanjool156 Verdugo heeft schriftelijk om wat geld gevraagd voor de voeding
van de soldaten.157 Twee dagen tevoren heeft hij op een [dergelijk] verzoek een
negatief antwoord gehad.158 Nu zullen morgen op zijn dwingende en dreigende
eis159 – ik had bijna gezegd: bedelbrief – ƒ1000 gestuurd worden.160 Dit bedrag
is met smeekbeden bij verschillende burgers als het ware bijeengeschraapt en

155 Op 20 juni 1590 klaagde Abel Eppens in een brief vanuit Emden al over de langdurige droogte en hitte, die
hij zag als ‘Gods straf’. Julsings bericht dat zo goed als heel West-Europa last had van de droogte wordt
niet bevestigd door de weerkundige gegevens die J. Buisman bijeengebracht heeft (J. Buisman, Duizend
jaar weer, wind en water in de lage landen dl. 4 (Franeker 2000) 118-119).
156 Zie de aantekeningen bij p. [1].
157 Op maandag 30 juli 1590 schreef Verdugo vanuit het legerkamp bij de Opslag twee brieven aan de
autoriteiten van Stad en Lande, waarin hij om ‘eenich gelt’ voor de Spaanse troepen vroeg. De soldaten leden honger en dorst en hij kon ze er niet langer van weerhouden uit te lopen om proviand te
zoeken. Het bedrag dat hij zou krijgen zou hij terugbetalen van het eerste geld dat hij van het Hof zou
ontvangen. Deze brieven kwamen diezelfde avond in de stad aan en werden de volgende ochtend door
luitenant en hoofdmannen, burgemeesters en raad en de Ommelander verordenten besproken. De
heren besloten te bekijken of er nog wat geld bij kooplieden te lenen viel (rvr 1463.55 en VH ii 101v).
Verdugo wist dat er in Groningerland zelf onvoldoende levensmiddelen waren om het Spaanse regiment
te voeden. In de loop van juli 1590 had hij daarom verschillende malen graaf Edzard van Oost-Friesland
opgeroepen om toestemming te geven tot de export van proviand vanuit Emden. Wanneer de graaf
daartoe niet bereid was of niet zou zorgen voor de beveiliging van de transportroute, dreigde Verdugo
de benodigde levensmiddelen zelf gewapenderhand in Emden te komen halen (Bernhard Hagedorn,
Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrhundert (Berlin 1910) ii 194).
158 Op zondag 29 juli 1590 waren de heren van Stad en Lande op het raadhuis bijeen geweest en hadden
toen de stadssyndicus horen zeggen dat Verdugo liever geld had dan het brood en het bier dat volgens
een eerder gemaakte afspraak aan het leger geleverd zou worden. Vermoedelijk had Verdugo dit op 28
juli aan de syndicus geschreven, maar de betreffende brief is niet bewaard gebleven. De heren van Stad
en Lande hadden daarop besloten de stadhouder te laten weten dat er geen geld was (rvr 1463.55; VH i
101v; MH i 121).
159 Deze kwalificaties zijn grotelijks overdreven. De toon van Verdugo’s brieven is eerder wanhopig dan
dreigend.
160 Zie voor de hoogte van dit bedrag de toelichting bij Julsings aantekening van 1 april 1590 op p. [14].
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wordt afgegeven onder blanket.161 De raad en de Ommelanders hebben Verdugo
hierom gevraagd, zodat het kan worden terugbetaald.162
Donderdag den 2 augustus 1590
Verdugo heeft gevraagd om de betaling van nog eens ƒ5000 voor het onderhoud
van de soldaten, bovenop de ƒ1000 die de verrader van ons vaderland163 hem
heeft gebracht.164 We hebben een hoogst onbeschaamde bedelaar als gouver-

161 Een ‘blancket’ is een ondertekende schuldbekentenis waarin een aantal gegevens (bijvoorbeeld de namen
van de crediteurs en de hoogte van het bedrag) zijn opengelaten. De Groningse autoriteiten fungeren dus
alleen als middelaars: Verdugo moet het geld op eigen naam op krediet nemen van de geldschieters.
162 Ofschoon vrijwel alle geldschieters zich excuseerden, lukte het om in de ochtenduren van 31 juli 1590 toezeggingen voor in totaal ƒ1000 bij elkaar te krijgen. Het geld zou de volgende dag beschikbaar zijn (MH
i 122v). Terwijl men in Groningen bezig was geld bijeen te brengen zat Verdugo in de Opslag opnieuw
een brief te schrijven, waarin hij om nog eens ƒ3000 vroeg. Hij schreef dat de Spaanse soldaten droge
gerst aten en vandaag of morgen zouden gaan uitlopen om eten en drinken te zoeken. Alleen als men
uit Groningen diezelfde dag nog ƒ3000 zou sturen was het mogelijk dit onheil te keren. De kapiteins
en Verdugo zelf zouden de nodige obligaties afgeven en het geld zou zo spoedig mogelijk worden terug
betaald (rvr 1463.55).
163 Met deze ‘landverrader’ bedoelt Julsing stadssyndicus Hammonius. Later zal Julsing zijn oordeel over
zijn collega herzien. Zie hiervoor de inleiding, p. 32 ev.
164 Op woensdag 1 augustus 1590 las de raad Verdugo’s brief van daags tevoren waarin hij om ƒ3000 vroeg,
alsmede een tweede brief die de stadhouder ’s avonds laat nog had laten schrijven en waarin hij de
heren vroeg om de syndicus meteen naar hem toe te sturen voor overleg over ‘een belangrijke zaak’ (rvr
1463.55). Nog voordat de Ommelanders zich op het raadhuis meldden om te overleggen over Verdugo’s
nieuwe geldeisen vertrok de syndicus met de ƒ1000 die men bij elkaar had weten te brengen naar het
legerkamp bij de Opslag. Toen hij daar was aangekomen kreeg hij van Verdugo te horen dat deze zojuist
brieven uit het Hof had ontvangen waarin stond dat Parma naar Frankrijk zou gaan en dat de hertog had
beloofd hem, Verdugo, en Stad en Lande te helpen, ook al zou het nodig zijn daarvoor alles ‘bisz upt hemt
te vercoepen’. De gouverneur-generaal had ook al opdracht gegeven geld naar het noorden te sturen.
Tussen haakjes zij gemeld dat het hier gaat om de loze belofte, waarvan hierboven sprake was: Parma
had zelf ook geen geld en zijn toezegging was alleen bedoeld om Verdugo, het leger en de autoriteiten
van Stad en Lande aan het lijntje te houden (zie het commentaar bij p. [24]). Het zou, aldus Verdugo, nog
wel enige tijd duren alvorens het door de gouverneur-generaal toegezegde geld in het noorden arriveerde.
In de tussentijd moest hij toch zorgen dat de soldaten te eten hadden. Diezelfde dag waren er al 500
man uit het leger weggelopen tegen de wil van hun kapiteins. De stadhouder wilde daarom ƒ3000 uit
de Ommelanden – daarover had hij daags tevoren geschreven – en nog eens ƒ2000 uit de Oldambten.
De syndicus antwoordde daarop dat het onmogelijk zou zijn zoveel geld bij elkaar te krijgen zolang de
vijandelijke schans te Zoutkamp niet was uitgeschakeld. De Staatse bezetting ervan preste de boeren
in de omtrek bijdragen te betalen aan de Staatse partij. Wanneer die druk wegviel zou er wellicht iets
uit de Ommelanden te halen zijn. Verdugo antwoordde daarop dat hij bereid was om Zoutkamp aan te
pakken. De heren van Stad en Lande moesten maar aangeven waar hij, Verdugo, na het uitschakelen van
dat Staatse steunpunt het geld kon halen; hij zou dan zelf wel voor de inning ervan zorgen (VH ii 101v102).
Daags daarop, donderdag 2 augustus 1590, de datum van Julsings aantekening, deed de syndicus aan het
stadsbestuur, de vertegenwoordigers van de Ommelanden alsmede luitenant en hoofdmannen verslag
van zijn missie naar de Opslag. De heren barstten daarop uit in lange klaagzangen. Uiteindelijk besloot
men Verdugo te schrijven dat er geen geld bij de plattelandsbevolking te halen was en dat ze nog een
poging zouden doen om bij welgestelde burgers geld op krediet op te nemen. Ze bevalen tegelijkertijd
hopman Herema om met Verdugo te overleggen hoe Zoutkamp zou kunnen worden aangepakt (VH ii
102). Diezelfde dag nog ging er een brief naar Verdugo, waarin de heren van Stad en Lande dit besluit
meedeelden. Ze benadrukten daarin dat het nu wel de hoogste tijd was om te doen wat nu al zes dagen
geleden was afgesproken: de Staatsen met geweld uit de schans te Zoutkamp verjagen (MH ii 123).
Diezelfde avond kwamen er in Groningen berichten binnen over Spanjaarden die overal door het land
liepen. Ze waren in Sauwerd, Baflo en elders gesignaleerd, waar ze kisten en kasten openbraken, mensen
verwondden en allerlei vernielingen aanrichtten. De heren besloten daarop dat de syndicus de volgende
dag, vrijdag 3 augustus 1590, opnieuw naar de Opslag moest gaan, in een desperate poging het uitlopen
van de soldaten te stoppen. Als er geen oplossing was moest de stadhouder dat openlijk zeggen, dan
wisten de heren van Stad en Lande waar ze aan toe waren (VH ii 102).
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neur. Zijn geldeisen gaan meestal met dreigementen gepaard; hij kent de bij
soldaten gebruikelijke afpersingsmethode.165
Het gerucht gaat rond dat de koning van Navarra door een van zijn edelen, die
hij het meest vertrouwde, gedood is of

[27]
met het zwaard doorstoken.166 De roomsen hopen dat de oorlogsmachine zal
gaan haperen, maar misschien zullen ze beschaamd worden, als hij koning van
Frankrijk wordt, zijn regering de hoogste lof gaat oogsten en hij zijn rijk zelfs
tot aan de Eems zal uitbreiden, zoals steeds voorspeld wordt door sommigen
die naar de mening van welgezinden op de een of andere manier door God
begiftigd zijn met een profetische geest. Er wordt van hem gezegd dat hij is
omgekomen of in de slag gebleven is die op de eerste woensdag in de voorbije
vasten heeft plaatsgevonden.167 De hertog van Parma heeft een vrij omvangrijk

165 Julsing laat zich door zijn verontwaardiging meeslepen. Het feit dat Verdugo om geld voor het leger vroeg
viel de stadhouder geenszins te verwijten. Als er schuldigen waren voor Verdugo’s bedelaarsgedrag waren
dat toch vooral de heren aan het Hof te Brussel en koning Filips II zelf. Die hadden Verdugo naar het
noorden gestuurd met een onmogelijke opdracht: een leger te leiden zonder het daarvoor benodigde geld
ter beschikking te stellen. Of men nu konings- of Staatsgezind was, iedereen in Stad en Lande had de
feitelijke situatie als zodanig onder ogen te zien. Het koninklijke leger was nu eenmaal in het land en de
soldaten moesten eten. Verdugo zat zelf in de knel en had de keuze tussen verschillende kwaden: hij kon
proberen aan geld te komen, hij kon vragen om bevoorrading in natura, hij kon de hongerige soldaten
de vrije teugel geven en ze op de boer laten teren, of, tenslotte, hij kon de troepen naar andere oorden
overbrengen. De eerste optie was in alle opzichten en voor iedereen het gunstigst. Wanneer de soldaten
hun geld kregen bleef het ambulante economische systeem, dat een leger te velde in feite is, in stand. In
dat geval konden de marketenters doorgaan met het bevoorraden van het leger op de manier waarop ze
dat altijd deden: voor het geld dat zij van de soldaten beurden kochten ze voedingsmiddelen op de markt
en bij de boeren, om die vervolgens naar het legerkamp te brengen en aan de soldaten te verkopen. De
tweede mogelijkheid – bevoorrading in natura – maakte de marketenters overbodig. Die zouden geen
geld meer krijgen, waardoor ze ook zichzelf niet meer konden onderhouden en gedwongen zouden zijn
het leger te verlaten en hun heil elders te zoeken. Het gevolg zou zijn dat het leger geheel afhankelijk
bleef van onderhoud vanuit de stad. De derde mogelijkheid – teren op de boer – was de slechtste van alle
opties. Niet alleen voor de plattelandsbevolking en de stedelingen (die daardoor van aanvoer verstoken
raakten), maar ook voor de legerleiding. Een leger dat uitliep om aan eten te komen was voor de oorlogvoering waardeloos. De vierde optie, verplaatsing van het leger, zette de weg open voor de vijand en
plaatste de legerleiding voor een herhaling van de problematiek van het onderhoud op een andere plaats.
Julsing heeft dit alles natuurlijk net zo goed geweten als wij, maar in deze passage winnen zijn emoties
het van zijn rede.
166 Dit gerucht was onjuist.
167 Inderdaad ging lange tijd het gerucht dat Henri IV in de slag bij Ivry was gesneuveld. Julsing vergist zich
in de datering van deze gebeurtenis. Het manuscript heeft hier (in vertaling) ‘de eerste woensdag in de
septuagesima’. Met Septuagesima (‘de zeventigste dag’) wordt in het kerkelijk jaar de negende zondag
vóór Pasen aangeduid. Deze zondag viel in 1590 op 18 februari. De woensdag daarna was 21 februari
1590. In de eerste maanden van 1590 boekte Henri de Béarn, Julsings ‘Rex Navarrenus’, aanzienlijke
successen tegen de Katholieke Liga. Hij wist een groot aantal steden en landschappen aan zijn zijde te
krijgen. Er was toen wel sprake van enkele schermutselingen, maar een grote veldslag vond niet plaats.
Hiertoe kwam het pas nadat de katholieke partij versterking had gekregen van een door de hertog van
Parma naar Frankrijk uitgezonden strijdmacht van 1500 lansiers van de ‘benden van ordonnantie’, 400 of
500 haakschutten en veel voetvolk, alles onder bevel van graaf Filips van Egmont (Van Meteren, Historie
348-349). De slag bij Ivry vond, zoals we eerder hebben gezien, op 14 maart 1590 plaats. Wanneer men
die datum in het Latijn wil noteren zou men kunnen kiezen voor ‘die Mercurii primo in quadragesima’.
Men leze dit laatste woord (‘veertigdagentijd’ of vasten) dus in de plaats van Julsings ‘septuagesima’.
Met enige fantasie klopt dit met de kalender van 1590: 14 maart 1590 was inderdaad de eerste woensdag
in de vasten, tenminste wanneer men Aswoensdag (de dag waarop de vasten begint) niet meetelt.
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leger aan die slag laten deelnemen. Die troepen zijn samen met de andere168
verslagen en zo goed als vernietigd.
Alle vromen Gods smeken Hem op hun vurigst om bevrijd te zijn van deze
oorlog, die alle onzegbare misdaden met zich meebrengt en veroorzaakt, en
opdat zij, die nu bijna een eeuw lang door deze ellenden worden geteisterd,
mogen terugkeren naar hun woonsteden, genietend van een weldadige vrede.
Amen. Misschien is het getal der martelaren nog niet hoog genoeg; de barmhartige Vader heeft de slaaf des duivels en de schandelijke dienaar van de helse
furies169 echter zeker een limiet en grens gesteld die hij niet kan overschrijden.
Daarin moeten alle vromen berusten en onze haren zijn geteld.170 Het is veeleer

[28]
de onontkoombare en onweerstaanbare Voorzienigheid die de hand heeft in
deze oorlog, waarin het onder meer gaat over de juiste inrichting van de kerken en van de eredienst, de verering en aanbidding enz. van de allerhoogste
God, in overeenstemming met Zijn eigen instelling en gebod, dat ons door de
profeten en de apostelen is overgeleverd.171
4 augustus 1590
De syndicus is gisteren naar Verdugo in het legerkamp gestuurd. Tegen de
avond is hij teruggekeerd, vergezeld van twee dienaren. De Ommelanders zijn
bij de raad gekomen om te vernemen wat de syndicus van Verdugo te horen heeft
gekregen.172
De burgers klagen steen en been over de huidige toestand en [denken] dat
Verdugo’s173 beleid, intentie of liever wens nergens anders op gericht zijn dan
op de ontvolking van dit gebied en het roven en ontvreemden van alle goederen. Dit is wat hij verstaat onder het regeren over dit beklagenswaardige volk,

168 De ‘andere’ zijn de strijdkrachten die door de Katholieke Liga op de been waren gebracht.
169 Julsing heeft hier vermoedelijk Filips II op het oog.
170 Lukas 12 vers 7.
171 Deze notitie is een voorbeeld van ‘denken op papier’. Na eerst de oorlog als de bron van alle kwaad
te hebben genoemd bedenkt Julsing dat hij zich behoort te voegen naar Gods raadsbeschikkingen en
realiseert zich vervolgens dat het de Voorzienigheid zelf is die achter de oorlog zit om langs deze weg de
Reformatie ruim baan te geven (zie voor dezelfde gedachte ook [50]).
172 Op vrijdag 3 augustus 1590 bracht de syndicus het besluit van Stad en Lande aan de stadhouder over, die
zich in het leger bij de Opslag bevond: de heren waren bereid een uiterste poging te doen om ƒ5000 bij
elkaar te krijgen, maar dan moest Verdugo wel Zoutkamp aanpakken en de soldaten ervan weerhouden
uit te lopen. Naar aanleiding van het gesprek tussen de syndicus en Verdugo stuurde deze laatste een
officier erop uit om alle Spaanse soldaten uit de dorpen terug te roepen. Ondertussen kwam ook hopman
Herema in het legerkamp bij de Opslag aan met een brief van de raad over de aanpak van Zoutkamp.
Hammonius lichtte de plannen hiervoor nader toe. In zijn dagboek noteerde de syndicus dat Verdugo
met de Groningse voorstellen instemde. Toen de syndicus op het Groninger raadhuis rapport deed van
het gesprek dat hij met de stadhouder had gehad, braken de heren van Stad en Lande opnieuw in jammerklachten uit. Uiteindelijk kozen ze eieren voor hun geld en besloten ze uit de ‘twe quaeden het minste’
te kiezen. Het was beter een poging te doen om de toegezegde ƒ5000 bijeen te krijgen dan het land aan
verdere plundering bloot te stellen. De heren zouden allen persoonlijk hun best doen om zoveel mogelijk
geld bijeen te brengen (VH ii 102-102v).
173 De originele tekst heeft slechts ‘zijn beleid...’.
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dat hij toch krachtens zijn eed verplicht is tegen onrecht te verdedigen: alles wat
de inwoners aan vermogen bezitten roven of het als roofgoed ter beschikking
stellen aan de Spaanse soldaten. Er is geen twijfel aan dat God onverwachts
een einde aan deze rampen zal maken, want Hij is niet uit op de vernietiging
en totale ondergang van de slechten, maar wil hen alleen kastijden.

[29]
Maandag 6 augustus 1590
De syndicus is naar Verdugo in het leger gestuurd om, naar men zegt, ƒ5000 te
brengen ten behoeve van het onderhoud van de soldaten.174

De Aduardersteentil over het Aduarderdiep, gezien vanuit het zuiden. Eerste helft twintigste eeuw. De afgebeelde brug werd in de zeventiende eeuw gebouwd ter vervanging van een oudere ‘steentil’.
Groninger Archieven, collectie ansichtkaarten.

Gisteren zijn enkele Spanjaarden de Aduarderbrug175 overgetrokken en hebben een aantal dorpelingen veel geld afgeperst. Vandaag hebben anderen
diezelfde weg genomen, aangelokt door de zekere hoop dat hun uitstapje van
enkele uurtjes niet minder vruchtbaar zal zijn dan dat van hun voorgangers.

174 Syndicus Hammonius is op deze dag inderdaad opnieuw naar de Opslag gereden, maar niet met ƒ5000.
Hij had slechts ƒ2000 bij zich en stelde Verdugo nog eens ƒ3000 in het vooruitzicht. De syndicus
klaagde bij deze gelegenheid ook over het feit dat Spaanse soldaten enkele dorpen zwaar gebrandschat
hadden en smeekte Verdugo om dit te laten stoppen (VH ii 102v). Zijn klachten hadden betrekking op de
plunderingen waarvan Julsing in de volgende zin melding maakt en die op 5 augustus in de onmiddellijke
nabijheid van de stad hadden plaatsgevonden.
175 Bedoeld wordt de Aduarder Steentil over het Aduarderdiep.

84

Broek vd.indd 84

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

Een aantal ruiters, dienend onder het Rode Vaandel,176 hebben de deuren
van de kerk te Anloo opengebroken en allerlei goederen, meubels en andere
kostbaarheden geroofd die door de boeren en inwoners daarheen waren
gebracht. De dorpelingen hadden nooit gedacht dat de Spanjaarden zo’n heilige plaats zouden schenden, maar nu blijken ze de rovers alles als het ware op
een presenteerblaadje te hebben aangeboden.
Maandag 13 augusti 1590
Christoffer Jurgens, de prefect of kapitein van de soldaten in Delfzijl,177 is
tegen acht uur voor de middag overleden. Gezegd wordt dat hij vele duizenden
guldens in contant geld heeft nagelaten. Hij heeft dat geld vergaard door het
bedrijven van zeeroverij tegen onschuldige kooplieden.178 Vervloekte nalatenschap en misschien ook vervloekt degenen die haar in handen valt; maar
de geur van winst is zoet179 en al zijn goederen zijn in consignatie genomen;
waarom zal in de toekomst wel blijken.

[30]
Woensdag 15 augustus 1590
Ongeveer 80 Spaanse soldaten, zowel te voet als te paard, zijn het bruggetje overgetrokken dat ‘de Groeve’ heet.180 Ze hebben zich naar Duurswold181
begeven en hebben van de dorpen aan die zijde geld gevorderd en afgeperst.
Ze zijn daarna rechtstreeks naar Noordbroek getrokken. Vandaar zijn enkele
volmachten afgevaardigd om te klagen over de inval en het onrecht dat hun
door de Spanjaarden wordt aangedaan. Hierover zijn brieven aan Verdugo
in de Opslag geschreven.182 Deze heeft de bevelhebbers van de uitgelopen
Spanjaarden erop uitgezonden om hen terug te roepen.
Vrijdag 17 augustus 1590
De vrouw van Brunger Brungersma, wiens vader Jullo Brungersma zaliger
gedachtenis gedurende een aantal jaren op hoogst loffelijke wijze het gerecht te

176 De ruiterbende onder de Rode Vaan maakte deel uit van het koninklijke leger en stond onder bevel van
de Spanjaard Alonso Mendo (zie de aantekening van 20 augustus 1590 op p. [33] en het commentaar
daarbij).
177 Christoffer Jurgens, alias ‘de Watertap’, voerde sinds 22 oktober 1582 het commando over de vesting
Delfzijl (stadsarchief rvr 1042.4). Met het oog op de handelsbelangen van de stad Groningen lag te
Delfzijl een door Stad en Lande betaald vendel waarover stadhouder Verdugo en de Groninger autoriteiten een gedeelde zeggenschap hadden. Zie hiervoor ook: Jan van den Broek, ‘Een “freije Anzeestat”’, in:
Historisch Jaarboek Groningen 2002 43-72, in het bijzonder 52 en noot 34.
178 Er zijn inderdaad heel wat gevallen bekend waarbij soldaten van het vendel van Christoffer Jurgens koopvaardijschepen op de Eems overvielen.
179 Naar Juvenalis 14, 204.
180 Bedoeld is de brug over de Hunze, even ten oosten van Zuidlaren, ter plaatse van het huidige gehucht
De Groeve.
181 Duurswold is het laaggelegen zuidelijke deel van Fivelgo met dorpen als Scharmer, Slochteren en
Siddeburen.
182 Een concept of minuut van de betreffende brief (van burgemeesters en raad en de verordenten van Stad
en Ommelanden) aan Verdugo is niet in het stadsarchief aangetroffen. Het schrijven arriveerde in de
Opslag nadat de syndicus – die voor een andere boodschap bij Verdugo op bezoek was – hem al mondeling op de hoogte had gesteld van de inval van de soldaten in Duurswold. Verdugo heeft daarop de mae
stro de campo Emanuel de Vega gevraagd de soldaten te laten terugroepen (VH ii 104 en rvr 1463.64).
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Aduard heeft bediend, is met een doorgesneden keel gevonden, samen met
twee omgebrachte kinderen. Eén ervan was door de moordenaar in de armen
van zijn moeder gedrukt. Echtgenoot Brungersma heeft de nacht doorgebracht
onder de blote hemel, opdat zijn vee niet als buit in handen van de Spaanse
soldaten zou vallen. O Zeus, moge u niet de man ontgaan die deze rampen op zijn
geweten heeft.183
Vrijdag den 17 augusti 1590
Mijn schoonmoeder is naar Emden vertrokken; de hevige stormwinden en
voortdurende regen hebben tot de volgende dag aangehouden.184 Ik hoop maar
dat zij met haar gezelschap nog in Reide verblijft en dat ze zich niet voor de
overtocht op zee heeft gewaagd.185
Johan de Colonigne heeft de volgende dag gesproken met luitenant De Gouda
over de zaken van Christoffel,186 maar het kwam erg slecht uit.

[31]
Zaterdag 18 augustus 1590.
Verdugo heeft door middel van een brief gevraagd om de benoeming van Michael
Broersma in de plaats van de overleden Christoffer Jurgens.187 Hij wil niet
dat hem dit geweigerd wordt (de verzoeken van helden gaan immers altijd

183 Ditzelfde citaat uit Euripides’ Medea heeft Michiel van Mierevelt (1567-1641) afgebeeld op het portret van
Willem van Oranje dat hij in opdracht van de stad Delft schilderde. De kunstenaar verwees hiermee naar
de gewelddadige wijze waarop Oranje in 1584 de dood had gevonden. Overigens maakte Van Mierevelt
zijn schilderij naar een verloren gegaan portret door Cornelis de Visscher (1521-1586).
184 Op donderdag, vrijdag en zaterdag (16-18 augustus 1590) heeft het uit het westen en noordwesten
gestormd. Overal zijn dijken doorgebroken, waardoor ‘het grootste deel van Friesland’ onder water kwam
te staan. Graan en hooi, dat in dat jaar volop op het land stond, zijn weggespoeld en de weiden stonden
onder water (DA 798 en Phebens 120-121). Op het moment dat Julsing dit schreef zou het dus nog een
hele dag stormen en regenen.
185 De schans te Reide – aan de Eems tegenover Emden – was op 26 juni 1589 door Willem Lodewijk voor
de Staatsen veroverd. Julsings schoonmoeder, Anna van Coevorden, kon blijkbaar zonder veel problemen
in dit geuzennest komen om vandaar naar Emden te varen.
186 Het gaat hier weer over ‘oom’ Christoffer Berends (zie Julsings notitie van 8 maart 1590, p. [11]). Mogelijk
is de hier genoemde Johan de Colonigne opgetreden als tussenpersoon tussen de te Emden verblijvende
Berends en de Groningse autoriteiten. Zijn naam doet Frans aan, hetgeen Julsing er wellicht toe heeft
gebracht zijn notitie geheel in het Frans te stellen.
187 De Ommelander edelman Michael Broersma was een vertrouweling van Verdugo. In 1587 was hij door
de Staatsen gearresteerd en te Leeuwarden gevangen gezet. Een ruil tegen de hoofdeling Johan Rengers
to Hellum schijnt niet te zijn gelukt (AE i 572, 586, AE ii 18). In 1588 was hij echter weer vrij man en trad
hij op als vertegenwoordiger van Verdugo (VH i 35). Door de benoeming van zijn vertrouweling Michael
Broersma tot commandant te Delfzijl zou de stadhouder zo goed als complete zeggenschap krijgen over
deze voor Groningen cruciale vesting. Reeds eerder is gewezen op het belang dat Delfzijl voor de handel
en bevoorrading van Groningen had (zie het commentaar bij Julsings aantekening van 24 maart 1590 op
p. [13]). Zolang het stadsbestuur en de loyale Ommelanders een man van eigen keuze konden aanstellen
was er althans enige kans dat de civiele overheid invloed kon blijven uitoefenen op de activiteiten van het
garnizoen in de havenstad.
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gepaard met dreigementen). In geval van weigering dreigt hij contributies te
zullen eisen van de dorpelingen, ‘de kwartieren maken’.188
De luitenant met de hoofdmannen en de Ommelanders, zowel leken als
geestelijken, hebben zich in groten getale bij de raad gevoegd om te beraadslagen over het verzoek van de gouverneur.189 De wolf wordt bij de oren gehouden:190 als zijn verzoek wordt afgewezen zal dat de ondergang van ons gebied
tot gevolg hebben. Hij zal zich immers zonder enige twijfel in alles en open-

188 Op het eerste gezicht lijkt dit geen ernstig dreigement, want de Ommelander dorpen draaiden ook zonder dat al op voor de betaling van het koninklijke leger. Het onwelkome ervan is gelegen in de manier
waarop de door de Ommelanders te betalen bedragen zouden worden vastgesteld en ingevorderd. Tot
dusver hadden de Ommelander heren zelf, op basis van hun kennis van de draagkracht van de kerspelen
– en wellicht ook hun eigen voorkeur – de ‘kwartieren gemaakt’. Dat wil zeggen dat zijzelf de in totaal op
te brengen som over de Ommelander kerspelen omsloegen. Wanneer Verdugo de hele belastinginning
aan zich trok zou ongetwijfeld de botte bijl gehanteerd worden, met het gevolg dat de bevolking de benen
zou nemen en de gewestelijke economie onnodige schade zou lijden.
189 Deze mededeling is niet juist, wellicht omdat Julsing deze informatie van horen zeggen heeft. De
Ommelander prelaten waren deze zaterdagochtend inderdaad met luitenant en hoofdmannen naar
burgemeesters en raad op het raadhuis gekomen, maar niet voor een bespreking van Verdugo’s wens
inzake de bemanning van het hopmanschap te Delfzijl. Daags tevoren hadden de Ommelander geestelijken bij het stadsbestuur en de hoofdmannenkamer geklaagd over het feit dat zij de enige slachtoffers
waren van de opzegging van de sauvegardes door de vijand. Dat betekende dat alleen de geestelijken
zich niet langer in de Ommelanden konden ophouden en dat zij met hun conventualen hun toevlucht in
de stad moesten nemen. Hier waren ze weliswaar veilig tegen overvallen door de Staatsen, maar zolang
ze binnen de stad bleven konden ze geen inkomsten trekken uit hun goederen in de Ommelanden. De
prelaten wilden daarom dat het hele fenomeen van sauvegardes zou worden afgeschaft. Daardoor zou
ieder gelijkelijk blootstaan aan de invallen van de vijand. De remedie tegen deze invallen was dan dat
de boerenbevolking zelf haar eigen verdediging weer ter hand zou nemen en zij aan zij met ’s konings
soldaten de Staatsen zou bestrijden (zie ook het commentaar bij de aantekeningen van 10 maart 1590,
p. [11]). Hetzelfde gebeurde in Westerlauwers Friesland mutatis mutandis al vele jaren: daar stelde de plattelandsbevolking zich gewapenderhand teweer tegen invallen van Verdugo’s troepen. In Groningerland
waren de boeren in het verleden ook wel ‘op geweer gesteld’ geweest, totdat in de jaren 1587 en 1588 het
systeem der sauvegardes in zwang was gekomen. Sindsdien was de landsverdediging een exclusieve taak
van de soldaten. Op deze zaterdagmorgen werd de wenselijkheid van de afschaffing van het systeem van
sauvegardes – een ingrijpende wijziging van het beleid! – opnieuw besproken, maar men kon tot geen
ander besluit komen dan dat men de zaak met de stadhouder zou bespreken.
Toen men bezig was met deze beraadslagingen verscheen Peter Sucquet, Verdugo’s secretaris, op het
raadhuis met een brief van zijn meester, waarin deze Michael Broersma aanbeval als opvolger van de
overleden hopman Christoffer Jurgens. De secretaris kreeg ten antwoord dat de heren nu even andere
dingen aan hun hoofd hadden, maar dat ze zeker aan Verdugo’s wens zouden denken wanneer de zaak
aan de orde kwam (VH ii 104v). Julsings uitweiding over dit onderwerp – en zeker de emotie waarmee
zij geschreven is – lijkt op dit moment, 18 augustus 1590, enigszins misplaatst en zeker overtrokken.
Zijn preoccupaties met de handelsbelangen van de Groninger burgerij spelen hierbij misschien een rol.
Overigens zou er rond deze kwestie wel degelijk een conflict uitbreken tussen de stadhouder en de burgerlijke autoriteiten. In de brief waarin Verdugo zijn vertrouweling Broersma aanbeveelt is overigens geen
sprake van welk dreigement dan ook. De stadhouder herhaalt het standpunt dat hij al eerder, vermoedelijk direct na het overlijden van Christoffer Jurgens (13 augustus 1590), had kenbaar gemaakt. Hij roemt
de goede kwaliteiten en praktijkervaring van zijn kandidaat en wijst erop dat het hier gaat om een edelman van autochtone afkomst (rvr 1463.64; zie voor de ‘adeldom’ van de familie Broersma of Broersema:
H. Feenstra, Adel in de Ommelanden (Groningen 1988) 31, 33, 35 en elders). In het bijzonder het feit dat
Broersma uit de streek kwam was in de ogen van Verdugo een belangrijk pluspunt. De Spaanse stadhouder was zich terdege bewust van de wijde culturele kloof die er gaapte tussen hemzelf en de heren
van Stad en Lande, met wie hij alleen via tolken kon communiceren. Hij wist hoe gehaat buitenlanders
– en in het bijzonder Spanjaarden – waren in de ogen van de bevolking van de Nederlandse gewesten,
dat er ware hetzes tegen hen werden gevoerd en dat de heren van Groningen en Ommelanden – net als
bevolking daar – een extreme afkeer hadden van gezag dat op niets anders gebaseerd was dan geboorte
of bestuurlijke hiërarchie. Verdugo ging er daarom van uit dat hij in Broersma, als man ‘van eigen volk’,
een uitstekende kandidaat had voor het bezetten van de gevoelige commandantspost te Delfzijl.
190 Een uitdrukking die een plastisch beeld geeft van een dilemma met alleen onaanvaardbare opties: om
beten te voorkomen moet je beide oren van een wolf blijven vasthouden.
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lijk zoniet een vijand, dan toch een zeer bittere tegenstander tonen. Maar als
Broersma wordt toegelaten zullen niet alleen wij, maar ook alle kooplieden aan
de gouverneur ten prooi zijn blootgesteld.191
Gisteren zijn de Spanjaarden en andere soldaten gedwongen geweest hun buitendijkse kampement bij de Opslag op te geven vanwege een overstroming.192
Op verscheidene plaatsen zijn de dijken door de kracht van de wind vernield
en gebroken. De troepen zijn daarop weggetrokken en hebben zich gelegerd in
Noordhorn en Aduard.193 Er wordt gezegd dat enkele [ruiter]benden terugkeren naar Appingedam, waar ze eerder al een aantal weken hebben gelegen.194
De vijand, of tenminste een goed deel ervan, is volgens het gerucht terug
gekeerd naar de belegering van Nijmegen. Er zijn daarvandaan enigen

191 Uiteindelijk negeerden de heren van Stad en Lande de wens van Verdugo en werd niet Broersma, maar
de stadjer Hilbrand Engelberts tot garnizoenscommandant van Delfzijl benoemd (VH ii 115).
192 In het kamp waren de Spaanse soldaten gelegerd die door Verdugo waren ingezet bij de aanleg van de
dam tussen Humsterland en de Ruigewaard (zie de aantekeningen van 23 en 30 juni 1590 en het commentaar daarbij op p. [21]). De dam is inderdaad aangelegd, maar heeft geen enkel nut opgeleverd. In
feite heeft hij alleen ellende veroorzaakt voor de Ommelander bevolking. Toen de kerspellieden van
Grijpskerk uit vrees voor plundering met have en goed de omgeving van het Spaanse legerkamp waren
ontvlucht, trokken de onderbetaalde soldaten via de dam naar Humsterland waar zij naar hartelust
konden plunderen. Volgens de Staatsgezinde kroniekschrijver Frederik van Vervou was het feit dat het
Spaanse leger zijn kamp buitendijks had opgeslagen een blijk van Verdugo’s gebrek aan kennis van de
plaatselijke omstandigheden (Vervou, Enige gedenckweerdyge geschiedenissen (Leeuwarden 1841) 46).
193 Vervou meldt spottend dat God omtrent de feestdag van St. Jacob, ‘welke Sanct die Spaenjaerden grote
ende godtlike eere bewijzen’ [dat is 25 juli, dus drie weken eerder] een noordwesterstorm liet waaien
waardoor Verdugo met al zijn mensen zou zijn verdronken als hij zich niet via de dijken naar Groningen
had kunnen begeven (Vervou, 46-47). In zijn eigen memoires maakt Verdugo uiteraard ook melding van
deze catastrofe, maar probeert hij de verantwoordelijkheid ervoor op een ander af te schuiven. Toen het
hard begon te waaien en het peil van de zee onrustbarend steeg had hij de adjudant van de sergeantmajoor bij zich geroepen en hem gezegd dat het leger deze plek onmiddellijk moest verlaten. De adjudant
antwoordde dat dit niet nodig was. De onderkomens van het krijgsvolk waren volgens hem veilig genoeg;
bovendien kon het leger geen kant uit. Het was onmogelijk om naar het westen te gaan, want daar zat de
vijand. Een beweging in oostelijke richting was uit tactische overwegingen af te raden: Verdugo zou daarmee de indruk wekken dat hij op de vlucht sloeg. Verdugo zwijgt in zijn aantekeningen begrijpelijkerwijze
over het zuiden en noorden: in het zuiden was hem de pas afgesneden door het Staatse Niezijl en in het
noorden was de zee. Hij liet de zaak dus zoals zij was, omdat hij ‘liever het hoofd bood aan het gevaar
dan zich terug te trekken’. De storm zweepte het zeewater echter zo hoog op dat zijn vrees bewaarheid
werd. Slechts met de grootste moeite wist het volk zich in veiligheid te brengen en een deel van de bagage
ging verloren. Enkele achterblijvers kwamen om bij het passeren van de nieuw aangelegde dijk. Omdat
die nog niet helemaal klaar was kwam het water er overheen. Verdugo bracht zijn mensen onder in de
abdij van Aduard en liet hen vandaar verder trekken naar ‘droog terrein’ (Lonchay, Verdugo 112).
194 Ook in deze noodsituatie was er geen sprake van dat Verdugo met zijn soldaten binnen de stad Groningen
onderdak zou kunnen krijgen. De stadhouder heeft er, voor zover bekend, ook niet om gevraagd. Verdugo
wist dat er met de Groningers absoluut niet te praten was over het ‘innemen’ van vreemde soldaten.
Op dit punt waren de ‘fouten’ (de gereformeerden) en de ‘goeden’ (de koningsgezinden) het roerend
eens. In zijn memoires wijst hij erop dat de vijanden in de stad het verhaal rondstrooiden dat de hertog
van Parma aan Verdugo het bevel had gegeven het Spaanse regiment van Manuel de Vega in de stad te
legeren. ‘Zowel de “goeden” als de “fouten” wantrouwden me’, klaagt hij (Lonchay, Verdugo 113).
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[32]
opgeroepen, omdat men bang was dat Verdugo met de opmarcherende
Spanjaarden een invasie in Friesland zou gaan plegen.195 De vijand beschikte
over voldoende ruiterij, maar wat voetvolk betreft overtreft Verdugo hen met
vele parasangen.196 De cavalerie van beide partijen is uiteengegaan en weggestuurd naar elders.197
Vele vrouwen, kinderen en jongeren onder de weerbare leeftijd zijn verdronken, alle proviand, een eindeloze hoeveelheid bagage alsmede paarden
zijn door de overstroming verloren gegaan.198 Gezegd wordt dat er goederen
van grote waarde zijn aangespoeld te Niezijl. De vijand is daarmee – begrijpelijkerwijs – heel blij, ofschoon die schans ruimschoots voorzien was van alles
wat nodig is.
Zaterdag Zondag 19 augustus 1590
Een aantal Spaanse soldaten die de stad binnen wilden zijn door de burgers
die wachtdienst hadden bij de poorten verdreven; velen zijn er ook van hun
vendels gedeserteerd.
Vandaag, na de middag, is gouverneur de Verdugo op een wagen de stad binnengekomen, erg smerig en verfomfaaid, in gezelschap van slechts één bediende.

195 De Spanjaarden van Manuel de Vega waren halverwege juni 1590 in het noorden gearriveerd (zie hierboven, p. [20]). Om Friesland voor het dreigende onheil te behoeden vroeg Willem Lodewijk aan de StatenGeneraal om versterkingen. Maurits en de Raad van State, die zich te Arnhem ophielden, begrepen
het gevaar en stuurden een detachement naar het noorden. Op 30 juni kwam te Groningen het bericht
binnen dat de Staatsen het beleg voor Nijmegen hadden opgebroken en al bij Vollenhove waren (rvr
1463.44). Vanaf juli lag het Staatse leger in de buurt van Kollum.
196 Een parasang is een Perzische mijl, een afstandsmaat dus (ongeveer 5,5 km). Julsing bedoelt hier niets
anders dan dat Verdugo’s infanterie veel groter was dan die van Willem Lodewijk.
197 Willem Lodewijk stuurde de ruiterbenden van de ritmeesters Godard van Balen en Hartman Sleijel, ‘een
godtloos mensch’, weg omdat ze geen discipline onder hun manschappen hielden en daardoor de plattelandsbevolking teveel overlast bezorgden. Halverwege september liet hij vanwege de door hen begane
ongeregeldheden ook de twee vanen van Johan Filips van Daun, graaf van Valckensteyn, en Philippe
d’Espine naar Gelderland vertrekken (Vervou, 47). Ook Verdugo stuurde een deel van zijn troepen uit het
noorden weg: hij was van plan de Spanjaarden in het graafschap Bentheim te legeren (VH ii 104v) en
op 31 augustus 1590 deelde hij mee ook een deel van Blanckemeyers troepen weg te zullen sturen (VH ii
108).
198 Op 18 augustus 1590 stuurde Verdugo een noodkreet naar de stad: ‘U zult wel begrijpen in wat voor
toestand het leger hier is als gevolg van “desen grooten wint, reghen ende tempeeste”. Alle hutten en
tenten staan onder water, de bagage, levensmiddelen, proviand en alles is bedorven en meestendeels
weggedreven. “De menschen ende soldaeten op den dyck [verkeren] in grooter ellende ende miserie,
sonder deghene die ick beduchte datter versopen ende verdroncken zyn.” Stuurt daarom zoveel mogelijk
bier, brood, kaas e.d. naar de Niehoofsterzijl’ (rvr 1463.64). Een leger zoals dat door Manuel de Vega naar
het noorden was gebracht bestond niet alleen uit soldaten en ruiters. Een groot aantal vrouwen en kinderen, oppassers, bedienden en marketenters maakte deel uit van deze samenleving-onder-weg. Soms was
het aantal ‘meelopers’ niet meer dan de helft van het aantal soldaten, maar er zijn ook gevallen bekend
waarbij de tros driemaal zoveel mensen telde als het eigenlijke leger (Parker, Army of Flanders 79). De
nominale sterkte van het betrokken Spaanse regiment bedroeg ongeveer 3400 man. We weten niet of het
hele regiment door Verdugo bij de Opslag aan het werk is gezet voor het aanleggen van de dam tussen
de Ruigewaard en Humsterland, maar het zal duidelijk zijn dat het totaal aantal mensen dat zich daar
heeft opgehouden wellicht in de duizenden heeft gelopen.
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Maandag 20 augustus 1590
Er worden heel wat Spaanse soldaten in de stad gezien. Ze hebben Verdugo
aanleiding gegeven om allen door middel van een heraut te bevelen vóór zonsondergang de stad te verlaten. Degenen die erop betrapt worden in strijd met
dit bevel te hebben gehandeld is de doodstraf in het vooruitzicht gesteld.199

[33]
Er zijn veel klachten van inwoners van Helpman, Haren en Onnen over roverij,
diefstallen en wapengeweld van de ruiters van de Rode Vaan, die onder bevel
staan van Mendo, de luitenant van Verdugo. Die man is in de wieg gelegd voor
alle beestachtigheden die je maar kunt bedenken.200
zuigen - zogen
zinken - zenken
liggen - leggen
zitten - zetten
drinken - drenken
waken - wekken
slapen - slepen
raken - rekken201

[34]
Over Jacobus VI, koning van de Schotten.
‘Sextus, vrees God, want je jeugd zal je vergaan
en je kooltje brandt met een laaiend vuur.’202

199 Zoals Julsing het schrijft lijkt het alsof het Verdugo was die het initiatief nam tot deze maatregel. Ook
syndicus Hammonius maakt in zijn aantekeningen melding van de afkondiging van het gebod aan de
soldaten om de stad te verlaten en noteert erbij dat dit met instemming van Verdugo gebeurde. Het ligt
uiteraard ook meer voor de hand dat de maatregel van het stadsbestuur uitging (VH ii 104v). Zie ook de
passage over het binnenlaten van Spaanse soldaten in Verdugo’s memoires (Lonchay, Verdugo 113).
200 Alonso Mendo was gouverneur van Oldenzaal en trad meermalen op als plaatsvervanger van Verdugo
zelf. In de loop der jaren verwierf hij de reputatie een nietsontziend rover te zijn. ‘Mendo’ is de naam
die Verdugo voor hem gebruikt, Julsing en vele anderen noemen hem ‘Menda’. Ook Eggerik Eggens
Phebens – de kronikeur die mooi wilde schrijven en ook van woordspelingen hield – maakt melding van
de roofzucht van deze Spaanse officier. Hij noemt hem homo mendacissimus simul et rapacissimus (‘een
uiterst leugenachtig en roofzuchtig man’; Phebens 144; zie ook de aantekening van 6 augustus 1590, p.
p. [29]).
201 Dit rijtje werkwoorden met stamverwante causativa of factitiva (‘zogen’ is ‘doen zuigen’ of ‘laten zuigen’
enz.) is een fraaie illustratie van Julsings opmerkelijke taalkundige belangstelling.
202 De zin van deze regels ontgaat me. Mogelijk is het een bijschrift bij een gravure die Julsing onder ogen
is gekomen. Jacobus VI (Latijn: Jacobus Sextus) van Schotland (1566-1625) werd protestants opgevoed
en zou in 1603 koningin Elizabeth van Engeland opvolgen. Als koning van Engeland noemde hij zich
Jacobus I (James I). In weerwil van zijn protestantse geloof was hij een overtuigd absolutistisch vorst en
zocht hij als zodanig aansluiting bij krachtige katholieke collega’s op het vasteland. Bor vertelt dat de
Schotse koning een vordering van ƒ680.000 op de Staten-Generaal had wegens de diensten die hij met
een Schots regiment aan de heren in Den Haag had verleend. Indien de schuld niet werd betaald wilde
hij zijn kolonel William Stuart opdragen ‘brieven van represalien’ ter executie te stellen (Bor xxviii 6v; zie
ook Bor xxv 47-56v).
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Donderdag 23 augustus 1590
Johan Schaffer to Wolde,203 een vroom en oprecht man, die (zonder enige twijfel) met vurige gebeden de hervorming der kerke Gods heeft afgesmeekt, wordt
ter aarde besteld; hij is enkele dagen tevoren overleden.204
Maandag 27 augusti 1590
Er is hier een koopman uit Brabant gekomen die vertelt over een grote slag
in Frankrijk en zegt dat beide partijen enorme verliezen hebben geleden.
Balthasar Hendricks205 heeft een brief aan zijn vrouw geschreven waarin ongeveer hetzelfde staat.206
De Spaanse soldaten die twee of drie dagen geleden vanuit Haren door
Drenthe zijn getrokken hebben op jammerlijke wijze [enkele] dorpen geplunderd; sommige ervan hebben ze ook in de as gelegd, zoals Borger, Westdorp207
enz.; kerken hebben ze ontheiligd nadat ze de deuren hadden opengebroken.
Alle roerende goederen die de arme boeren daarheen hadden gebracht – omdat
een kerk toch een asiel en onschendbare plaats is – is hun als buit in handen
gevallen. Alles wordt verdreven of meegesleept, dat kan men wel zeggen.208
Zaterdag 1 september 1590
Drie afdelingen van Blanckemeyers soldaten, ‘vendels’ genoemd, zijn in Essen
gekomen. Men zegt dat ze door Drenthe zullen trekken, zoals de Spanjaarden
enkele dagen geleden ook hebben gedaan. We zijn nu ten

203 Johan Schaffer to Wolde komt onder meer voor als eigenaar van landerijen in het Oosterstadshamrik
(Vrydemaland; zie voor dit gebied ook de kadertekst Een stukje Oosterstadshamrik in Jan van den Broek,
‘Groningens eerste parel. Zes eeuwen Gorecht (1040-1640)’, in: Jan van den Broek, Een stad apart.
Studies over het verleden van Groningen (nog te verschijnen). Hij behoorde reeds in 1569 tot degenen
die vanwege hun geloofsovertuiging en ‘rebellie’ door de overheid werden vervolgd (RF 1569.119). Hem
was, als voorstander van kerkelijke hervormingen, de toegang tot de stad ontzegd. Op 11 juli 1585 had hij
echter toestemming gekregen om weer in Groningen te komen teneinde zich te verzoenen met de heren
pastoors (DA 639). In 1587 droeg hij zelfs 30 bomen bij voor de bouw van een palissade ter verbetering
van de stedelijke vestingwerken (DA 709 en Stadsrekening over 1587 fol.180v).
204 Alting dateert zijn uitvaart een dag eerder, op 22 augustus 1590 (DA 798).
205 Dit schijnt een broer te zijn van Berend en Albert Hindricks (Hinricus). De laatste was hoofdmansdienaar, maar is wegens ‘geuserie’ ontslagen. In 1585 wilde hij, op voorspraak van sommigen, in zijn ambt
terugkeren en vroeg daartoe toestemming aan de raad. Omdat deze beducht was voor de praatjes en de
argwaan die dit aan het Hof en elders zou kunnen wekken, verwees hij deze zaak aan de hoofdmannen
die hem destijds in zijn functie hadden benoemd (14 oktober 1585, DA 646).
206 Na lang oponthoud is Parma in augustus 1590 met een leger van 14.000 infanteristen en 2.800 ruiters
naar Frankrijk getrokken om Parijs te ontzetten (L. van der Essen, ‘Politieke geschiedenis van het Zuiden,
1585-1609’, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, v (Utrecht 1952) 245-282, hier 259).
207 Tussen Schoonloo en Borger. Enkele dagen later zijn er ook berichten over verwoestingen in Beilen en
Zweelo (DA 799).
208 De Griekse woorden lijken een citaat te zijn, maar het is me niet gelukt de herkomst ervan op te sporen.
Phebens meldt dat de koninklijke soldaten tegen het einde van augustus 1590 weer vee begonnen te
roven. De inwoners van enkele Drentse dorpen besloten zich te verzetten en doodden een groot aantal
soldaten. Bij wijze van wraakoefening staken de Spanjaarden dertien dorpen in brand. Ze groeven de lijken van hun gedode strijdmakkers op, bonden de plaatselijke schout daaraan vast en voerden het geheel
met een vierspan af (Phebens 121).
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[35]
dele bevrijd van de vrees, die vele vaderlandslievenden zozeer heeft benauwd
en gevangen gehouden, wanneer de rondzwervende soldaten onze poorten
bedreigden. Er bestond grote angst dat ze de stad met behulp van een list zouden binnendringen of met geweld een stadspoort zouden openbreken.
Dinsdag 4 september 1590
Er is een bijeenkomst – een landdag – gehouden, die vrij druk bezocht is door
de Ommelanders, zowel geestelijken als leken, misschien omdat ze er vast op
hopen dat ze van Verdugo enige verlichting van hun beproevingen zullen verkrijgen.209
Na verloop van enige dagen zijn hier geruchten verspreid over een slag die in
Frankrijk heeft plaatsgehad, met allerlei bijzonderheden erbij. Frankrijk heeft
ons al vele verzonnen en gelogen berichten bezorgd. We schrijven dit toe aan

209 Julsing weet, blijkens zijn ‘misschien’, niet wat er op de agenda van de landdag stond die deze ochtend
werd gehouden. Dank zij het verslag dat stadssyndicus Hammonius van deze bijeenkomst maakte
weten we meer dan Julsing. Voor deze vergadering waren alle prelaten, abten, hoofdelingen, redgers,
pastoors, eigenerfden en volmachten opgeroepen uit de kerspelen die uitwaterden op de Drie Delfzijlen,
de Winsumer-, Schaphalster- en Wetsingerzijlen. Ze waren verschreven om te overleggen op welke
manier de kadijk kon worden hersteld. De kadijk was een soort slaperdijk ten zuiden van Delfzijl. Hij
liep van Weiwerd naar het zuiden en was aangelegd om het zeewater tegen te houden dat sinds 1583 vrij
door de gaten in- en uitstroomde die de Staatsen ter weerszijden van Oterdum in de Eemsdijk hadden
gemaakt. Deze kadijk was sinds de aanleg ervan herhaaldelijk doorgebroken als gevolg van stormvloeden, maar soms ook moedwillig door de Staatsen vernield. In februari 1590 hadden koninklijke troepen
in Westerlauwers Friesland nog wraakacties ondernomen ter vergelding van vernielingen aan de kadijk. Er
waren al eerder pogingen gedaan om deze kadijk te versterken, maar deze waren steeds gestrand op de
actieve tegenwerking van het Staatse garnizoen van Oterdum. Het zoute water uit de Eems bedreigde niet
alleen de direct aanliggende landerijen, maar ook al het lage land ten zuiden van het Damsterdiep en ook
het gebied binnen de Wolddijk, Innersdijk (ten noorden van de stad Groningen). Luitenant en hoofdmannen bevalen in de zomer van 1590 de zwaar door overstromingen getroffen bewoners van de lage landen
ten zuiden van het Damsterdiep (Duurswold) de reparatie van de kadijk ter hand te nemen. Toen een
tweetal hoofdelingen uit hun naam daartegen protesteerde met het argument dat de bevolking hiertoe
niet in staat was en dat reparatie van de kadijk in het belang van een veel groter gebied was, besloten de
heren van Stad en Lande samen met luitenant en hoofdmannen dat de Duurswolders voorlopig eerst de
gaten in de dijk zouden dichten en dat vervolgens de inwoners van Innersdijk en andere kerspelen ten
noorden van het Damsterdiep om hulp zou worden gevraagd (30 augustus 1590, DA 799 en VH ii 108).
De vergadering van 4 september 1590 was bedoeld om een regeling te treffen voor een gezamenlijke
aanpak van het noodzakelijke herstelwerk. Alle betrokkenen meenden echter goede gronden te hebben
om zich te excuseren. Het slot van het lied was dan ook dat er niets besloten werd. Luitenant-stadhouder De Gouda, die de vergadering had voorgezeten, concludeerde dat de zaak ‘mit geen kijven ofte mit
disputeren’ gediend was en dat de heren van ’s konings kamer, gelet op het belang van de kadijk, hun
verantwoordelijkheid moesten nemen en zelf een regeling zouden treffen (VH ii 109-109v).
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‘hogerhand’, totdat de waarheid zozeer bij eenieder bekend wordt dat niemand
meer enige tegenspraak toelaat.210
Vrijdag 7 september 1590
Twee schepen zijn naar Emden gekomen, het ene van La Rochelle, het andere
uit Amsterdam.
Zaterdag 8 september 1590
Twee koopvaarders, vol met handelswaar, zijn vanuit Engeland in Emden
aangekomen. Ze brengen nieuws over de slag en vertellen dat het leger van de
hertog van Parma 18.000 man heeft verloren en dat hijzelf zwaar gewond is. Hij
zou, slechts begeleid door 200 ruiters, met de grootste moeilijkheden levend
te Parijs zijn aangekomen. Van de prins van Chimay211 wordt gezegd dat hij

210 Het is vreemd dat Julsing niets meldt over een opmerkelijke gebeurtenis in Groningen, waarbij hij zelf
betrokken was. Het gaat om het feit dat Julsing, samen met enkele raadsheren uit de buurt, op 5 september 1590 door de raad naar het logement werd gestuurd waar de pastoor van Westeremden, Herman
Reneman, verblijf had gehouden. Deze geestelijke, die over goede contacten in Westerlauwers Friesland
beschikte, was op bevel van Verdugo gearresteerd en op de Boteringepoort gevangen gezet. De reden
was dat hij zich had geleend voor het overbrengen van brieven van graaf Willem Lodewijk. Verdugo
was er bijzonder op gebrand de pastoor streng aan te pakken, omdat hij hem op 7 mei van dit jaar nog
uitdrukkelijk had gewaarschuwd geen politieke misstappen te begaan. Op die dag was de stadssyndicus
samen met Reneman naar Verdugo gegaan in verband met het plan van de pastoor om een sauvegarde
van de vijand te verwerven ten behoeve van het Heiligen-Geest-Gasthuis in de stad. Hij moest daartoe
naar Leeuwarden reizen en had daarom een paspoort van de stadhouder nodig. Verdugo bond hem bij
die gelegenheid op het hart dat zijn reis naar de vijand niet zou strekken ‘tot nadeel van Gods eer, de
dienst van de koning of de welvaart van de stad’. Hij, Reneman, was gehouden het vertrouwen dat hij bij
de vijand genoot te gebruiken voor die drie doeleinden. Als hij dat niet deed zou Verdugo niet aarzelen
persoonlijk tegen hem op te treden. Reneman had de stadhouder daarop geantwoord dat er op zijn
gedrag niets zou zijn aan te merken (VH ii 80v-81). Vier maanden later, op woensdag 5 september 1590,
meldde de stadssyndicus in de raad dat graaf Willem Lodewijk het een en ander van plan was tegen de
stad Groningen en dat hij aan de pastoor van Westeremden ‘gefabriceerde brieven’ had meegegeven die
bedoeld waren om de eenheid binnen de stad te verstoren. In het Groninger stadsarchief is geen brief
van Willem Lodewijk aangetroffen die door Reneman uit Leeuwarden zou kunnen zijn meegebracht. Het
verhaal van de arrestatie van de pastoor is echter de moeite waard om verteld te worden, omdat het licht
werpt op de gecompliceerde bestuurlijke verhoudingen in Stad en Lande en de wijze waarop Verdugo
daarmee omging. Na het aanhoren van Hammonius’ relaas besloot de raad dat de pastoor moest worden gearresteerd. De syndicus bracht dit standpunt aan Verdugo over, die het bevel gaf Reneman op de
poort gevangen te zetten. Omdat de pastoor van Westeremden een Ommelander was en de raad van
Groningen dus niets over hem te zeggen had moest de syndicus het geval aan luitenant en hoofdmannen melden en vragen of dat college een arrestatiebevel wilde afgeven. De voorzitter van dat college,
luitenant-stadhouder dr. Johan de Gouda, wees er echter op dat het onmogelijk was een geestelijke te
arresteren zonder daartoe verlof te hebben van de kerkelijke overheid. Nadat de syndicus en de secretaris
van de hoofdmannenkamer dit bezwaar samen aan Verdugo hadden gemeld, antwoordde deze dat ze
de luitenant maar moesten zeggen dat hij, Verdugo, deze inbreuk op de juridische subtiliteiten op zijn
geweten nam en dat ook de luitenant maar een helft van deze gewetenslast moest dragen. Ze zouden
deze zonde dan samen wel gaan biechten. De stadhouder vond dat men eerst de pastoor moest vastzetten, daarna zouden ze wel overleg voeren met vicaris-generaal Nijlen. Hierop gaf de hoofdmannenkamer
het formele bevel af om Herman Reneman op de Boteringepoort te zetten en stuurde de raad, zoals
hierboven al gemeld, de naaste raadsheren met secretaris Julsing naar het logement van de pastoor om
te kijken of zich daar mogelijk verdachte papieren bevonden (VH ii 110-110v). Overigens bleek Reneman
later geenszins een aanhanger van de Reformatie te zijn. Na de Reductie weigerde hij over te gaan tot
de ‘waere, suyvere en onbefleckede’ religie en bleef een aanhanger van de ‘grouwelicken, papistischen
affgoedischen’ leer (I.B.M. Matthey, ‘Kerkelijk leven na de reductie’, in: Westeremden, het verleden van een
Gronings terpdorp (Groningen 1975) 74).
211 Met ‘de prins van Chimay’ bedoelt Julsing Charles de Croy, later hertog van Aerschot, die gouverneur
van Henegouwen was. Tijdens Parma’s campagne in Frankrijk voerde Chimay het commando over de
achterhoede van het interventieleger (rvr 1463.67).
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Alexander Farnese (1545-1592),
sinds 1586 hertog van Parma en
Piacenza, was van 1578 tot zijn dood
gouverneur-generaal voor Filips II in
de Nederlanden.
Groninger Archieven, THAG 4307.

in de strijd is gesneuveld en dat aan de andere kant Monsieur de la Noue is
omgekomen, de man die een rechterarm van ijzer had.212

[36]
Onder de nieuwtjes die de zeelieden hebben meegebracht is veel over de overgave van Parijs.213 Nooit was er een periode die meer geschikt was voor het rondstrooien van leugens. De mensen laten zich immers het meest leiden door hun
212 De Hugenootse veldheer François de La Noue (geboren in 1531 te Nantes) had in de slag bij Fontenay
(1570) een arm verloren. Naar de ijzeren kunstarm die hij daarna gebruikte werd hij ‘Bras-de-Fer’
genoemd. Sinds 1578 diende hij als veldmaarschalk in het Staatse leger (F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het
Staatsche Leger, I (Breda 1911) 238). In de jaren 1580-1585 bevond hij zich in krijgsgevangenschap. Daarna
mocht hij niet meer in de Nederlanden dienen. Tijdens de veldtocht waarvan hier sprake is voerde hij,
samen met de hertog van Longueville, de voorhoede aan van het leger van Henri IV (de koning van
Navarra) (rvr 1463.67). Het bericht over zijn dood was onjuist; Bras-de-Fer sneuvelde op 4 juli 1591 bij
Lamballe.
213 Van een overgave van Parijs, dat in handen was van de Franse katholieken, is geen sprake. Onder druk
van het interventieleger dat onder bevel stond van de hertog van Parma kon de door Henri IV belegerde
stad zelfs ‘met vele wagens’ bevoorraad worden. Op 11 september 1590 ontving het stadsbestuur van
Groningen vanuit Keulen berichten over de situatie bij Parijs (rvr 1463.67).
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emoties; al naar gelang ze hun eigen partij bevoordeeld willen hebben, zo smeden en kneden ze de nieuwsberichten door er wat aan toe te voegen, iets anders
weg te laten, ja zelfs door dingen te verzinnen en er uit eigen fantasie iets van te
maken. Ik heb zeer velen erop betrapt dat ze zich hieraan schuldig maken.
Zaterdag 15 september 1590.
De vijand is met 600 man (zoals gezegd wordt) in Warffum aan land gegaan,
is ijlings naar Loppersum getrokken en heeft de fraaie pastorie daar in brand
gestoken. Op de terugweg naar hun schepen hebben ze het dorp Eenum in de
as gelegd.214
Het verhaal gaat dat de Staatse ruiterij uit de garnizoenen te Lochem,
Harderwijk en andere plaatsen wordt samengetrokken om de Spanjaarden aan
te vallen die plunderend door het Stift Münster trekken.215 Het kan ook zijn
dat zij de soldaten moeten aanpakken die onlangs door graaf Herman van den
Berg zijn aangeworven en nu de heerlijkheid Lingen kaal vreten. Dit krijgsvolk wordt als vee in stallen opgesloten om te voorkomen dat de bevolking
massaal de wijk neemt. Omdat er geen geld is heeft men hun nog niet de eed
afgenomen. Overeenkomstig het gebruik moeten zij, alvorens de eed af te leggen, een maand soldij krijgen.216

[37]
Er wordt gezegd dat de Spaanse soldaten weer terugkomen en hier zullen gaan
overwinteren. Ik hoop dat dit gerucht niet waar is en dat het weer een van de
vele verhalen is die op de golven van de emoties rondgaan.
214 Het nieuws over deze raid werd op het stadhuis gemeld door de verordenten van de Ommelanden (VH
ii 114). De door Julsing gemelde gebeurtenissen worden bevestigd door verscheidene andere bronnen.
De Staatse invallers waren afkomstig uit de te Zoutkamp, Oterdum en Reide gelegerde garnizoenen. Er
waren drie motieven voor deze inval: het afdwingen van de naleving van het verbod op de betaling van
huren en renten aan kloosters, priesters en stadsburgers, de inning van achterstallige contributie en het
verhinderen van de herstelwerkzaamheden aan de kadijk tussen Weiwerd en Wagenborgen. De invallers maakten ongeveer 50 gevangenen uit verschillende dorpen (Loppersum, Wirdum, Eenum, Zeerijp,
’t Zandt, Leermens, Godlinze, Losdorp, Spijk, Bierum en andere). Ze voerden hun gevangenen met zich
mee en staken zestien huizen in brand. Eenum werd het zwaarst getroffen. Daar alleen al gingen acht
huizen, met het daarin opgeslagen graan, in vlammen op. In Zeerijp kwam de plaatselijke priester om het
leven toen zijn huis in brand gestoken werd. Na deze actie begaven de Staatsen zich naar hun schepen,
waarmee zij op de uiterdijkslanden onder ‘t Zandt waren geland (Phebens 122). Naar aanleiding van deze
inval besloten de Ommelander verordenten en de Groninger raad dat het nu echt afgelopen moest zijn
met de sauvegardes (VH ii 104; zie het commentaar bij Julsings aantekening van 18 augustus 1590 op
p. [31]). Men legde de kwestie aan luitenant en hoofdmannen voor, die adviseerden om na het weekend
gezamenlijk over de zaak te overleggen (VH ii 114).
215 Na het fiasco bij de Opslag had Verdugo de autoriteiten van Stad en Lande meegedeeld dat hij het
Spaanse regiment van Bobadilla naar het graafschap Bentheim wilde laten trekken (VH ii 104v). Of het
zijn bedoeling was het leger hier voor langere tijd te legeren of dat hij het naar het zuiden wilde laten
afreizen maakte hij niet duidelijk.
216 Graaf Herman van den Berg had van de regering te Brussel opdracht gekregen een regiment Duitse infanteristen te lichten. De geworven manschappen, door andere bronnen ‘dekendragers’ genoemd, moesten
in de heerlijkheid van Lingen gemonsterd worden. Toen graaf Herman en zijn broer Frederik ter plaatse
kwamen was het benodigde en door Brussel toegezegde geld nog niet gearriveerd. Om zich uit de situatie
te redden besloot graaf Herman tot een noodgreep: hij deed een inval in het stadje Cloppenburg waaruit
hij zich pas terugtrok nadat de regering van het Stift Münster hem een som gelds ter beschikking had
gesteld. Dit geld was echter weldra op, zodat Verdugo zich genoodzaakt zag graaf Herman bij te springen
met enig geld van de koning waarover hij bij toeval kon beschikken. ‘Als ik dat niet had gedaan’, aldus
Verdugo, ‘zou het regiment al verlopen zijn voordat het iets had uitgericht’ (Lonchay, Verdugo 113).
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Er wordt dezer dagen weer heel veel over en vanuit Frankrijk gemeld; alles in
het voordeel van de koning van Navarra. Och, waren we, toen het nog kon, zelf
ook maar aan de goede kant van het schip gaan zitten. Het lot zal ons echter in
verdrukking brengen. Ik heb angst, want wij weigeren ons lot in eigen hand
te nemen en nemen de kansen niet waar die ons geboden worden.217
Vrijdag 20 september 1590218
Enkele dagen geleden is aan Verdugo en anderen geschreven dat de hertog van
Parma zegevierend Parijs is binnengetrokken en dat de koning van Navarra,
na het beleg te hebben gestaakt en zijn legerkamp te hebben opgebroken, zich
met al zijn troepen heeft begeven naar St. Cloud (waar Henri III, koning der
Fransen, door de dominicaner monnik Jacques Clément, door messteken in de
buik op jammerlijke wijze is vermoord) en St. Denis.219 Er wordt ook bericht
dat er een veldslag is geweest en dat het leger van Navarra 15.000 man heeft
verloren, waaronder ook zeer velen uit de Franse adel. Een leugen.
Dinsdag 25 september 1590
Naar men zegt is de koningin van Engeland door drie postbestellingen op de
hoogte gesteld van de nederlaag van Parma, nl. dat hij met al zijn troepen zo
goed als vernietigend is verslagen.220

[38]
Woensdag 26 september 1590
Men zegt dat Parijs van de omsingeling is bevrijd en dat de hertog van Parma
enkele schansen op de oever van de Seine in de richting van de poort van
St. Antonius221 met geweld aan de koning van Navarra heeft ontnomen. Dit
betekent geen geringe verlichting voor de Parijzenaars voor wat betreft de hoge
graanprijzen. De duurte was verschrikkelijk, want aan Gosen van der Eem222 is
geschreven dat er meer dan 30.000223 mensen van honger zijn omgekomen.

217 Wie bedoelt Julsing hier met ‘wij’? Het kan om verschillende groepen gaan: Groningers in het algemeen,
de gereformeerde stadjers of ’s konings rebellen in de Nederlanden. Ik vermoed dat hij alle Groningers
op het oog heeft die niet uitdrukkelijk Spaansgezind waren. Dat waren, behalve de gereformeerden, ook
de traditioneel-katholieken en in religieuze zaken onverschilligen voor wie de onafhankelijkheid van de
stad, haar positie ten opzichte van de Ommelanden en haar handelsbelangen het zwaarste telden. Het
zijn in het bijzonder de Groningers van de tweede en derde groep geweest die in 1580 een verkeerde keus
hebben gemaakt (‘aan de verkeerde kant van de boot zijn gaan zitten’) door achter degenen aan te lopen
die vóór de koning van Spanje en tegen de opstand kozen.
218 Er is iets mis met de datum: 20 september viel in 1590 op een donderdag.
219 St. Cloud ligt ten westen van het Bois de Boulogne bij Parijs, St. Denis ten noorden van de Franse hoofdstad; zie verder het commentaar bij de aantekening van 20 februari 1590 op p. [10].
220 Op 28 september 1590 tekent Julsing aan dat dit valse bericht ook uit andere bron werd vernomen (zie p.
[38]).
221 De ‘porte St. Antoine’ bevond zich aan de oostzijde van Parijs, naast de Bastille.
222 Deze komt in de civiele protocollen van de stad Groningen voor als auditeur-militair in de jaren 1578-1591.
Hij schijnt in het laatste jaar te zijn overleden, want in januari 1592 is sprake van zijn weduwe.
223 Julsing schreef abusievelijk ‘30.000 duizend’.
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Vrijdag 28 september 1590
De hertog van Parma heeft aan Mondragon224 (die is aangewezen als commandant van het kasteel te Antwerpen) geschreven dat Navarra en de zijnen hun
kamp hebben verlaten en de rivier225 zijn overgestoken. Er zouden dagelijks
aan weerszijden lichte schermutselingen plaatsvinden. De hertog heeft zijn
legerkamp aan de andere kant van de rivier afgepaald, in de vaste hoop om
binnenkort, als zich daartoe de gelegenheid voordoet, de Navarrener met al zijn
strijdkrachten aan te vallen en van God de overwinning te verkrijgen, alsof hij
het is die van hen beiden de meest rechtvaardige zaak dient.
In een op 16 september gedateerde brief die door Albin Walraven vanuit
Keulen aan zijn agent, Melchior van Laer,226 is geschreven staat dat Parma met
de zijnen verslagen is;227 ik heb de brief gezien die Melchior hier op 24 september
heeft ontvangen. De ontvangst ervan is op de achterkant genoteerd en Melchior
heeft hem mij voor de zekerheid getoond en voorgelezen.228

[39]
Zaterdag 6 oktober 1590
De afgelopen nacht hebben de soldaten die graaf Herman van den Berg bijeengebracht heeft,229 te Wedde en in de omliggende dorpen overnacht. Ze

224 Christoforo Mondragon (1504-1596) was reeds sinds 1567, toen hij met de hertog van Alva naar het noorden kwam, als veldheer in de Nederlanden actief.
225 De Seine.
226 Albin Walraven was een Keulse koopman die een vordering had op Verdugo vanwege een partij wijn die
door soldaten van het koninklijke leger ten onrechte in beslag was genomen. Het was een netelige zaak
omdat stadhouder Verdugo en graaf Frederik van den Berg er persoonlijk bij betrokken waren (ze hadden
de wijn zelf opgedronken) en ook de hertog van Parma er zich mee bemoeide. Melchior van Laer wordt
op 5 mei 1590 in het protocol van civiele zaken genoemd als zaakwaarnemer van Walraven in een zaak
tegen de Groninger burger Berend van Dortmund.
227 Zie voor dit onjuiste bericht ook Julsings notitie van 25 september 1590 (zie p. [37]).
228 Voelde Melchior van Laer zich onzeker omdat hij het als zaakwaarnemer van Albin Walraven moest opnemen tegen Verdugo en bang was hardhandig aangepakt te zullen worden? Het Groninger stadsbestuur
was door Walraven gevraagd zijn zaak bij Verdugo te bepleiten – een tussen koopsteden gebruikelijke gang
van zaken – maar Verdugo had de heren laten weten dat hij niet van deze inmenging gediend was.
229 Het gaat hier om het nieuwe regiment dat graaf Herman van den Berg had gelicht en waarvan hierboven
reeds sprake was (zie de aantekening van 15 september 1590 op p. [36]). Het bestond uit zes vendels à
300 man. Volgens stadssecretaris Egbert Alting trokken de verse soldaten naar Farmsum en Appingedam,
maar waren ‘sonst to Adwert ende Selwert gedestineert’ (DA 803-804). Ook in de winter van 1580-1581
waren in de omgeving van Lingen soldaten aangeworven voor het leger van de koning. Ze hadden zich
toen te Appingedam gelegerd, maar waren verslagen en verdreven door een Staatse strijdmacht onder
bevel van Wigbold van Ewsum (23-24 december 1580 en 8 januari 1581; zie DA 504 en 506, AE i 286 en
Phebens 76). Begin oktober 1590 voerde graaf Herman van den Berg de nieuw aangeworven soldaten,
het zgn. ‘Bergische’ regiment, ook naar Appingedam en Farmsum om er te overwinteren. Toen Willem
Lodewijk hiervan hoorde dacht hij terug aan de nederlaag die hun enkele jaren geleden door Wigbold
van Ewsum op dezelfde plaats was toegebracht en besloot een poging te doen om hetzelfde nog eens te
herhalen. Hij stuurde in zijn naam Caspar van Ewsum, de zoon van wijlen Wigbold van Ewsum, en enkele
anderen daarheen met een kleine groep soldaten. De zaak was echter bekend geworden en de Staatse
strijdmacht trof Appingedam ontruimd aan. Het grootste deel van de Duitse soldaten die daar hadden
gelegen had zich naar hun collega’s in Farmsum begeven. Anderen hadden hun toevlucht genomen in
sterke gebouwen en verdedigden zich van daaruit hevig. De Staatsen stortten zich daarom maar op de
inwoners van de plaats en sloegen aan het plunderen (Phebens 123). Overigens kreeg Julsing gelijk met
zijn vrees voor plunderingen door de Duitse soldaten. Toen de Staatse soldaten onverrichter zake waren
afgetrokken kwamen Herman van den Bergs Duitsers terug naar Appingedam, waar zij zich, omdat er
geen soldij voor hen kwam, door de winter hielpen met brutale roofpartijen (Phebens 124).
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zullen de volgende nacht doorbrengen in het Oldambt (Meeden, Noordbroek,
Zuidbroek enz.). De boeren zijn erg bang voor hun komst, want uit veelvuldige ervaring kennen ze de bandeloosheid en roofzucht van de soldaten. Als ze
in de Ommelanden gaan overwinteren zal zonder twijfel alles te gronde gaan
en geroofd worden; de boeren zullen tot uiterste armoede vervallen nog voor
de winter geheel voorbij is. Moge God dit barmhartig verhoeden.
Donderdag 11 oktober 1590
Verschillende mensen hebben van zeer betrouwbare lieden schriftelijk bericht
ontvangen dat de koning van Navarra vernietigend verslagen is en dat de
Franse edellieden zijn leger hebben verlaten en naar hun woonsteden zijn
afgereisd. Een groot Duits cavalerieleger is naar Duitsland teruggekeerd en
heeft de Navarrener verlaten omdat de ruiters hun soldij niet kregen. Er wordt
gezegd dat Navarra zijn leger in de winterkwartieren heeft ondergebracht
en dat hij Normandië heeft bezet. Omdat de afstand tussen Normandië en
Engeland maar kort is kunnen daar gemakkelijk allerlei hulpgoederen voor
hem worden aangevoerd.
Er is iemand die een Franse brief ontvangen heeft waarin staat dat de hertog
van Lotharingen230 met het regiment van de graaf van Ladron

[40]
naar Narbonne is getrokken en dat de hertog van Savoye met zijn troepen naar
de Provence is gegaan. Dat lijkt me niet waarschijnlijk en ongeloofwaardig,
want daartoe zouden ze heel Frankrijk door moeten trekken en het hoofd
moeten bieden aan vele mensen en steden die aan de kant van de tegenstander
staan. Maar God heeft beschikt en bepaald hoe alles zal gaan.
Zondag 14 oktober 1590
Er zijn plechtige smeekbeden (‘processies’ geheten) gehouden in beide
parochiekerken231 en dankzeggingen gedaan voor de behaalde overwinning en
de nederlaag van de koning van Navarra. De gemeente is door Paulus232 vanaf
de preekstoel aangezegd tegen de avond triomfschoten te lossen.
De kanonnen die op de wal staan opgesteld (de ‘grove stukken’) zijn afgeschoten en in de hele stad hebben de burgers die wachtdienst hebben met hun
haakbussen geschoten en op grootse wijze uiting gegeven aan hun vreugde
vanwege de vlucht en nederlaag van de Navarrener.
De aanleiding voor dit overwinningsfeest is een brief die oorspronkelijk
in het Spaans is geschreven, vervolgens in een Duitse vertaling te Keulen is

230 Charles van Lotharingen, hertog van Mayenne en Guise en aanvoerder van de Katholieke Liga.
231 Julsing bedoelt de Sint Maartenskerk en de Akerk.
232 Waarschijnlijk bedoelt Julsing de priester Paulus Arends. Deze geestelijke, die verbonden was aan de Sint
Maartenskerk, had kort tevoren, op 3 oktober 1590, de meeste stemmen gekregen toen de parochianen
van de Akerk een nieuwe pastoor kozen. Arends had echter ge weigerd de benoeming aan te nemen. Hij
was vermoedelijk geen vriend van de Reformatie, maar stond tegelijkertijd kritisch ten opzichte van de
misbruiken in de katholieke kerk. Na de Reductie werd hem door het stadsbestuur een jaargeld van 100
dalers toegekend (rvr 23.1 onder 11 januari 1595). In Julsings dagboek wordt hij later, op 28 mei 1593, nog
eens genoemd (zie p. [74]).
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gedrukt en vandaar aan sommigen hier is toegezonden. De raad heeft nog geen
letter

[41]
ontvangen over de nederlaag van de Navarrener.233 Toch lijdt het geen twijfel
dat Parijs van de knellende omsingeling is bevrijd. De tijd zal de waarheid aan
het licht brengen.
Zondag 21 oktober 1590
Er is een algemene vergadering gehouden van luitenant, hoofdmannen, burgemeesters en raad met de Ommelanders; de beraadslaging ging over de vraag
waar de ƒ300 vandaan moeten komen die betaald moeten worden aan Lambert
de Croisilles. Ze aarzelen.234
Woensdag 24 oktober 1590
Enkele dagen geleden is hier het gerucht rondgegaan dat een of andere gevolmachtigde afgezant van de bisschop van Keulen of van het Keulse bisdom, die
onderweg door Hollanders of Staatse soldaten was gearresteerd, geleidelijk de
vriendschap en gunst van enkele vooraanstaande Hollanders heeft weten te
verwerven en dat er, door tussenkomst of voorspraak van deze gevangene (zijn
naam is Groesbeek),235 een vrede overeengekomen is tussen die van Keulen
en Holland. De onderdanen van het Keulse bisdom moeten zich onpartijdig
en neutraal gedragen en hun gebieden en landen zullen voor de Hollandse
strijdkrachten net zo toegankelijk zijn als voor de Bourgondiërs.236 Ook zal het
handelsverkeer aan beide zijden vrij zijn. Na de plechtige bekrachtiging van
deze overeenkomst zouden de Hollanders de schansen die ze op de oever

[42]
van de Rijn bezet houden aan de Keulsen ter verdediging overgedragen hebben. Men zegt dat ze met de grond gelijk gemaakt zijn.
Vanuit Keulen is geschreven dat de Navarrener met alle legers naar Normandië
is gegaan en dat er een hevige pestepidemie woedt. De hertog van Parma
zou St. Denis en Melun237 omsingeld hebben. Over de gang van zaken in
Frankrijk is nauwelijks iets met zekerheid te weten te komen, want de wegen

233 In het stadsarchief is inderdaad geen stuk aangetroffen waarin het stadsbestuur op de hoogte wordt
gebracht van het ontzet van Parijs en de nederlaag van Henri IV.
234 Hopman Lambert de Croisilles was met zijn soldaten in de Marne gelegd om de Staatse schans te
Zoutkamp in te sluiten en onschadelijk te maken. Voor het onderhoud van zijn manschappen vroeg hij
van de kerspelen in de Marne ƒ300 per maand. Eigenlijk zou dat geld moeten worden opgebracht door
het Westerlauwerse Dantumadeel, maar de hopman had meegedeeld dat het hem niet lukte de bevolking
van die Friese grietenij tot betaling te dwingen (MH i 131).
235 Dit zal wel dezelfde persoon zijn als ‘d’heere van Groesbeke’ die in een resolutie van de Staten-Generaal
van 29 september 1590 genoemd wordt. Oldenbarnevelt legde toen de Staten een brief van de Duitse
gezanten voor die hem door de heer van Groesbeek met dat doel gegeven was (RSG 128).
236 Hiermee worden uiteraard de koningsgezinde troepen bedoeld.
237 Aan de Seine, 40 km ten zuidoosten van Parijs.
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en passages door Picardië238 worden onveilig gemaakt en zijn bezet door de
Hugenoten.
Diezelfde epidemie is ook begonnen het legerkamp van de hertog van
Parma binnen te dringen. Deze wordt hierdoor, en ook omdat het hem aan
allerlei noodzakelijke goederen ontbreekt, gedwongen op te breken en met de
zijnen naar België terug te keren. Moge het zo zijn.
Vrijdag den 26 oktober 1590
Het gerucht wordt hier verspreid dat de vijand een behoorlijk groot aantal troepen bijeenbrengt te Kollum en daar in de buurt. Hij is ongetwijfeld van plan
iets tegen die van ons te ondernemen. Men weet echter nog niet waarheen hij
zal gaan; velen denken dat hij het op de Opslag gemunt heeft.
Balthasar Hinricus is uit Brabant teruggekomen, vergezeld van iemand die
enkele dagen tevoren in Parijs is geweest. Die vertelt dat men daar paarden,
muizen, katten en honden heeft gegeten.239

[43]
Zondag 28 oktober 1590
De jongeman die Balthasar Hindricks’ reisgenoot was heeft op uitnodiging
van de raad verteld dat hij een maand geleden in Parijs was en dat de burgers
van al het noodzakelijke rijkelijk voorzien waren en dat alle toegangen tot de
stad volkomen vrij zijn. Verder heeft de pest in beide legerkampen zeer vele
slachtoffers gemaakt en heeft de hertog van Parma de koning van Navarra
omsingeld.
Maandag 19 november 1590
Er is hier iemand uit Brussel aangekomen. Hij is in de raad geroepen en heeft
verteld dat volgens het algemene gerucht de hertog van Parma vanuit Frankrijk
daarheen zou terugkeren. Het verhaal dat hij met alle troepen naar België
terugkomt wordt dagelijks sterker; ook dat de bloedingen240 een groot deel van
het leger hebben weggevaagd. De tijd zal het ons leren.241
238 Picardië is de streek ten noorden van Île de France, in de huidige departementen Somme en Aisne.
239 Zie Julsings aantekeningen van 31 juli 1590 en het commentaar daarbij (p. [24]).
240 Het woord dat Julsing hier gebruikt behoort niet tot de klassiek-Griekse woordenschat. Het woord
(meervoud
) komt nog het dichtst bij wat Julsing schrijft. De betekenis ervan
(‘spataders’ of ‘aambeien’) past echter niet in deze context. Waarschijnlijk bedoelt Julsing zoiets als
‘bloedzweren’ of de inwendige bloedingen die het gevolg kunnen zijn van infectie met de pestbacil. De
donkere verkleuring van de huid ter plaatse van de bloedingen bezorgde deze ziekte de naam van ‘zwarte
dood’.
241 In de marge een door Julsing zelf doorgehaalde aantekening: ‘3 dalers 22 stuivers [heb ik van] Johan
Dercks te Ellerhuizen ontvangen vanwege een rentebedrag dat Hayo Manninga mij nog schuldig was;
3 november 1590.’ In vage letters heeft Julsing na het doorhalen van deze notitie geschreven: ‘Dit heb ik
op zijn plaats genoteerd.’ Met dat laatste bedoelt hij vermoedelijk dat hij de notitie inzake deze betaling
heeft vastgelegd in zijn persoonlijke financiële administratie. Hayo Manninga was een gereformeerde
hoofdeling die in 1580 was uitgeweken en zich verplicht had de Ommelander zaak financieel te steunen
(AE i 49-50). De gereformeerde Johan Dercks, die op of kort na 3 maart 1580 is uitgeweken (AE i 49),
werd in 1586 op voorspraak van de katholieke raadsheer Vinckenborg – die toen verklaarde voor hem in
te staan – aangesteld tot stadsdienaar in het Oldambt, maar korte tijd later ‘um oersaken’ vervangen door
Jelto Coene, de broer van Julsing (DA 656-657).
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Te Parijs wordt de duurte van graan erger; vlees kost 34 en boter 24 stuivers per
pond. De koning van Navarra zal triomf gezongen worden.
Zondag 25 november 1590
Men zegt dat de hertog van Parma en de koning van Navarra een geregelde
veldslag hebben geleverd en dat beide partijen elkaar over en weer zware
verliezen hebben toegebracht. De overwinning zou evenwel aan de koning van
Navarra zijn. Dit lijkt echter volstrekt onwaarschijnlijk, want het wijkt af van
alles wat we tot dusver aan nieuwsberichten hebben ontvangen.
De koning van Navarra heeft zijn leger naar de winterkwartieren gebracht,
opdat ze bij het begin van het voorjaar des te meer gereed en willig zijn om alle
mogelijke

[44]
oorlogsrisico’s onder ogen te zien. Het valt evenwel zeer te vrezen, ja, het is
zelfs zonder enige twijfel te verwachten, dat de bloedingen, de pestepidemie
en eindeloze andere narigheden het hele legerkamp zullen aandoen en er
geducht zullen huishouden. Hiermee, als met een roede, kastijdt de goede God
gewoonlijk het menselijk geslacht, dat elke weldaad vergeet.
Buckhorst242 is enkele dagen geleden teruggekeerd uit Keulen. Hij vertelt
dat een ontelbaar aantal mensen te Parijs aan de pest is gestorven en dat geen
van de beide legers, noch dat van Parma noch dat van Navarra, gevrijwaard
zijn van de epidemie. Toch blijft er voor alle vromen goede hoop dat de loop
van het evangelie binnenkort voor allen vrijer zichtbaar zal zijn en dat overal
Christus gepredikt zal worden en de naam van de Allerhoogste zal worden
verheerlijkt.
Zaterdag 15 december 1590
Oom Christoffers243 knecht heeft mij een brief van hem gebracht, met een
klein stukje papier dat daar binnenin was gevouwen. Er stond in dat de koning
van Navarra de stad Corbeil244 weer heeft ingenomen, de Spanjaarden de bek
heeft afgespeeld245 en dat er veel artillerie en ammunitie is binnengebracht. Dat
krijgstuig zou te Parijs zijn geweest; er zou daar grote sterfte zijn als gevolg van
honger en ellende. Later heeft iemand (Herman Wyfrink246) mij laten weten dat
Navarra op vier achtereenvolgende dagen aan Parma heeft aangeboden een alge242 Johan Buckhorst was een Groninger koopman die regelmatig zaken deed in Westfalen en het Rijnland.
Kort nadat Julsing deze notitie maakte schijnt hij opnieuw naar Keulen te zijn gereisd. Toen hij op 29
november 1590 uit die stad naar het noorden terugkeerde en onderweg de stad Münster aandeed werd
hij daar door de gerechtsdienaar in hechtenis genomen en tegen achterlating van een halve last boter
als onderpand weer vrijgelaten. De reden hiervoor was een geschil tussen Münsterse crediteurs en het
stadsbestuur van Groningen over de betaling van een schuld (zie MH i 146-147). Over deze zaak is nog
lange tijd gecorrespondeerd tussen Groningen en Münster.
243 Zie voor Christoffer Berends de toelichting bij de aantekening van 8 maart 1590 op p. [11].
244 Stad aan de Seine op 25 km ten zuidoosten van Parijs. De hertog van Parma had de stad in oktober 1590,
na een belegering van een maand, weten in te nemen. De koning van Navarra heroverde Corbeil echter
weer op 10 november 1590 (Van Meteren, Historie v 359).
245 ‘Iemand de bek afspelen’ betekent: ‘iemand doden’.
246 De identiteit van deze persoon kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Misschien gaat het om een
zoon van Johan Wyfrink (c. 1500-1571), die getrouwd was met een dochter van de kroniekschrijver Sicke
Benninge en vele jaren burgemeester en hoofdman is geweest.
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mene krachtmeting te houden en dat Parma heeft geweigerd in een geregelde
veldslag de oorlog te beslissen en het katholieke gezag in de waagschaal te
stellen.247

[45]
Loech Schults schrijft dat het binnenkort zo zal zijn dat degenen die verbannen zijn en zich ver van de vaderlandse bodem ophouden beter af zijn dan
degenen die hier gebleven zijn.248 Ik weet niet of hij zinspeelt op een militaire
operatie of een vijandelijke inval. Een aanval in dit deel van de Nederlanden
zou, naar wordt gezegd, het doel zijn van de vrij omvangrijke strijdmacht die
in Duitsland bijeen wordt gebracht.249 Misschien doelt hij op de komende
vervolging door de jezuieten,250 maar God weet de pogingen van de bozen af te
wenden met onverwachte en voor mensen allerminst te voorziene middelen.
[Maart 1591]
Er wordt gezegd dat Parijs op 8 februari is overgegeven. Ik heb dat op 4 maart van Gosen
van der Eem gehoord.251
‘Ick wil se mit vromichijt oedmetikijt van spreken underholden’252; de Here wil mij
behoeden voor toorn, waartoe men mij veel aanleiding geeft. Ik geloof dat Johan van Deest253
op niets anders uit is dan mijn woede op te wekken en mij het mijne afhandig te maken.
Hiertegen is geen beter verweer dan geduld te oefenen en zo bij mijn tegenstanders respect
af te dwingen; misschien zal hij zich bedenken en doen wat hem is opgedragen.254

247 Eind november besloot Parma zich uit Frankrijk terug te trekken naar Wallonië en op 4 december 1590
arriveerde hij weer in Brussel. Er was sprake van onenigheid tussen zijn mensen en de Fransen. De
Franse steden waren ook niet bereid zijn soldaten binnen te laten. Farnese liet zijn terugtocht dekken
door de hertog van Mayenne. Geschat werd dat een derde deel van het interventieleger als gevolg van
honger, ziekte en oorlogsgeweld is omgekomen. Naderhand stierven nog velen in ziekenhuizen in Artois
en Henegouwen. De veldtocht had – behalve het ontzet van Parijs – weinig voordeel opgeleverd voor de
Spaanse koning, maar wel de Fransen vervuld van grote haat tegen de Spanjaard (Van Meteren, Historie
v 359-360).
248 Loech Schultens of Schultz is een gereformeerde kennis van Julsing. Abel Eppens meldt dat hij op 3 maart
1580 is gearresteerd (AE i 48). Zijn losgeld werd bepaald op ƒ150. Kort tevoren was hij aangesteld als
collecteur der generale middelen, de belasting die geheven zou worden ter dekking van de kosten van
de opstand tegen Filips II (DA 495). Na de Reductie zou Schults lid worden van de raad. In deze notitie
heeft Julsing uiteraard de gereformeerde Groningers op het oog, niet de burgerij en ingezetenen in het
algemeen.
249 Aan het einde van 1590 vielen de graaf van Overstein en andere Staatse bevelhebbers met een strijdmacht, bestaande uit Duitse en Engelse troepen, Westfalen en het Stift Münster binnen. Koningsgezinde
Groningers vreesden dat het bij deze operatie uiteindelijk om Lingen of Groningen ging (DA 812 en Van
Meteren, Historie v 388). Op 4 januari 1591 schreven burgemeesters en raad van Groningen aan Verdugo
dat het vijandelijke leger dat het Münsterland was binnengevallen omstreeks 3000 man telde, infanterie
en cavalerie, en dat nog niet duidelijk was wat het doel van de actie was (MH i 154v). Vanuit Lingen werd
op 3 februari 1591 gemeld dat de Staatsen zich uit Münsterland hadden teruggetrokken (rvr 1463.102).
250 Zoals eerder vermeld stond voor vele Groningers de oprichting van een jezuietencollege gelijk aan de
invoering van de inquisitie (zie het commentaar bij de aantekening van 13 januari 1590 op p. [6]).
251 Zie voor Gosen van der Eem de aantekening bij p. [38].
252 Het is onduidelijk waarop Julsing doelt. Ook de transcriptie is niet in alle opzichten zeker.
253 Johan van Deest is stadsrentmeester en sinds 1581 ook raadsheer.
254 Julsing toont zich een goede leerling van Epicurus (zie het commentaar bij de aantekening van 28 april
1590 op p. [17]). Overigens is niet duidelijk wat hem dwars zit.
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De syndicus wordt een grote meester; hij handelt alles af, gaat zijn eigen gang en is daarbij
– naar ik meen – meer op eigen voordeel uit dan op de welvaart van het [vaderland] en de
bevordering van het algemeen belang.255

[46]
Er is door Parma een brief gestuurd aan de heren van de eerbare raad waarin staat dat hij
onze brief heeft ontvangen [en] dat ....256
De kwestie van de jezuieten is uitgesteld; ze heeft veel twist onder de burgers
veroorzaakt. Er worden nauwelijks een of twee aanhangers van hen gevonden. De ambachtsgenootschappen (de gilden) zijn zo goed als eensgezind en
eendrachtig en hebben zich luidkeels verzet; ze bedreigen hun hovelingen
met alles wat maar verschrikkelijk is wanneer men niet ten enenmale van het
voorgenomen jezuietencollege afziet.257 In alle herbergen worden de jezuieten
belachelijk gemaakt en bespot door de goede burgers, niet alleen door de

255 Na de Reductie zal Julsing zijn mening over Hammonius herzien. Zie hiervoor de inleiding (p. 32-34).
256 Vermoedelijk doelt Julsing op het antwoord dat de gouverneur-generaal op 3 februari 1591 schreef op de
jammerklachten die het stadsbestuur en de verordenten van Stad en Lande hem op 31 december 1590
hadden toegestuurd. Daarbij hadden ze voor de zoveelste keer aangedrongen op een krachtdadiger aanpak van de oorlog. Parma’s brief (rvr 1463.101) kwam op 8 maart 1591 te Groningen aan. De landvoogd
gaf daarin toe niet over de middelen te beschikken om meer te doen dan hij al deed. Hij liet weten dat hij
Verdugo – deze was met het doel om druk uit te oefenen op de regering te Brussel naar Brabant gereisd
– weer naar het noorden had gestuurd en hem een flinke som geld had meegegeven. Deze brief leidde
bij de Groningse autoriteiten tot diepe teleurstelling. Stad en Lande schreven op 10 maart 1591 opnieuw
aan de landvoogd om hem te laten weten dat de problemen – ze deelden mee ‘an een sijden draet’ te
hangen – niet konden worden opgelost met het sturen van wat geld. Er moest offensief oorlog worden
gevoerd (MH ii 8-8v).
257 In het voorjaar van 1590 was de raad tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig zou zijn om de
oprichting van een jezuietencollege door te zetten. Er was een groot gebrek aan geld en de vooruitzichten
waren slecht. De raad had dit op 28 en 30 april 1590 schriftelijk aan de hertog van Parma, de pauselijke
nuntius te Keulen en de provinciaal der jezuieten te Brussel meegedeeld. Hij had daarbij aangetekend
dat het om uitstel ging en dat geldgebrek de enige reden was om voorlopig van de oprichting af te zien.
Als Parma de kosten van het jezuietencollege voor rekening van de koning zou kunnen nemen was uitstel
niet nodig. In dat geval, aldus de Groningse raad, moesten de paters maar zo spoedig mogelijk komen.
Tegelijkertijd vroeg de raad aan Parma en de nuntius om door te gaan met hun bemoeienissen die ertoe
moesten leiden dat de goederen van vervallen kloosters in de Ommelanden ten goede zouden kunnen
komen van het op te richten jezuietencollege. Daartoe was de instemming van de apostolische stoel
noodzakelijk, omdat de orden waaronder die goederen ressorteerden uiteindelijk alleen de paus zelf als
opperhoofd erkenden. Van zijn kant beloofde de Groningse raad ook al het mogelijke te zullen doen om
de oprichting van een jezuietencollege in de stad naderbij te brengen (MH i 106-108).
Op grond van dit alles zou men kunnen veronderstellen dat de kwestie van het jezuietencollege voorlopig
van de baan was en dat er voor Julsing in het begin van 1591 weinig reden was om er weer over te beginnen. Er was in januari 1591 echter iets gebeurd wat aanleiding gaf tot grote commotie onder de geestelijkheid in Stad en Lande en ook de gilden in de stad niet onberoerd liet. Eén van de kloosters wier goederen ten behoeve van het jezuietencollege zouden worden aangewend was Oldenklooster in de Marne,
ter plaatse van het huidige Kloosterburen. De abt van dat Praemonstratenser klooster, Nicolaas van
Geelmuiden, was op 25 januari 1591 te Groningen overleden en de kerkelijke autoriteiten, vicaris-generaal
Arnoldus Nijlen voorop, wilden voorkomen dat het handjevol overgebleven nonnen een nieuwe abt zou
kiezen. Nijlen steunde daarbij op richtlijnen die hij vanuit Brussel had ontvangen (VH ii 144v). Wanneer
er geen abt was zou het gemakkelijker zijn de goederen van het klooster een andere bestemming te
geven. Deze opzet mislukte echter. Nog vóór de autoriteiten hadden kunnen ingrijpen kozen de nonnen
Theodoricus Amnius tot abt (Norbertus Backmund, Monasticon Praemonstratense ii (Straubing 1952) 218
noot 197). Julsing was zelf nauw bij de zaak betrokken omdat hij samen met raadsheer Garbrand Heinens
naar het sterfhuis van de abt aan het Kromme Jat was gegaan om de door hem nagelaten goederen in
consignatie te nemen (rvr 23.1, 26 januari 1591).

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 103

103

26-04-18 14:19

papisten, maar ook door de gereformeerden.258 Moge het Gods wil zijn dat ze even
eensgezind de verdediging van het geteisterde vaderland ter hand nemen.
Verdugo is uit het Hof teruggekeerd zonder soldaten en geld, de zenuw van de
oorlog.259 Ik vraag me af wat hij zal proberen te doen wanneer hij hier aankomt.
Hij kan niet stil blijven zitten en durft dat ook niet omdat de gemoederen van
de burgers (ellendig genoeg) al te geprikkeld en verbitterd zijn. Wat zal er
gebeuren wanneer de hulptroepen, die hem – naar men zegt – binnenkort zullen volgen, wat langer onderweg blijven of wanneer die stellige verwachting
van hun aankomst niet snel bewaarheid wordt?
Het is de vraag wat de burgers dan gaan doen. Er hangen ons beslist woelingen boven het hoofd

[47]
en er is geen twijfel mogelijk: oproer en rellen komen er aan. ‘Een vermoeid
rund zet zijn poten zwaarder neer.’260 Als de oorlog tegen de komende meimaand niet op een volstrekt andere manier wordt aangepakt zullen ze ongetwijfeld gaan omzien naar een andere regering van de staat.261 Och, konden de
burgers maar een verstandig man vinden, iemand die wijs is en zorgzaam voor
het verarmde volk; iemand onder wiens schutse en scherm zij zich kunnen
begeven, die met recht een kwaadwerende Hercules genoemd kan worden en dat
ook metterdaad kan zijn. Een man die ons vernietigde en tot uiterste armoede
gebrachte vaderland kan herstellen in zijn oude en ware vrijheid.
De gemeente of de burgerij (met zeer weinig uitzonderingen) is eensgezind,
de mensen willen alleen maar bevrijd worden van het Spaanse juk. Moge God

258 Men zou verwachten dat Julsing de aanhangers van beide religies in omgekeerde volgorde zou noemen:
‘De jezuieten waren het lachertje van de goede burgers, niet alleen de gereformeerden, maar ook de
papisten’. Maar misschien lag de zaak voor Julsing anders: in zijn ogen hadden de katholieken wellicht
meer te vrezen van de ‘gewetenspolitie’ dan de gereformeerden die in het katholieke Groningen toch al
onderdrukt werden.
259 Op 1 februari 1591 schreef Verdugo vanuit Luxemburg – hij bevond zich daar ter regeling van enkele privézaken – dat hij niet naar het noorden wilde terugkomen zonder de middelen mee te brengen die volgens
hem nodig waren om de vijand te verslaan (rvr 1463.96). De hertog van Parma gebood hem echter om
meteen naar zijn gouvernement te vertrekken. Verdugo gehoorzaamde, maar liet zijn superieur wel weten
dat zijn terugkeer zonder geld of manschappen meer schade zou aanrichten dan voordeel brengen,
omdat zowel de soldaten als de bevolking erop rekenden dat de stadhouder uit het Hof een oplossing
zou meebrengen voor de problemen. Naar eigen zeggen vertrok Verdugo in een wanhopige stemming
en had hij niet eens honderd escudo’s voor zijn reis kunnen loskrijgen (Lonchay, Verdugo 116-117). Op 13
maart 1591 arriveerde de stadhouder te Anholt, daarna verbleef hij nog geruime tijd te Zutphen, Deventer
en Ootmarsum. Uiteindelijk keerde Verdugo pas op 2 mei 1591 terug in Groningen.
260 Antiek spreekwoord. Zie het Adagiorum chiliades tres, sive sententiae proverbiales Graecae, Latinae, &
Belgicae, ex praecipuis autoribus collectae, ac brevibus notis illustratae van Joannes Sartorius (Leiden 1656).
Hier wordt de zegswijze als volgt vertaald: ‘De slagh der grijzen mag men wel voor ijsen’. Ter toelichting voegt Sartorius toe: ‘Significat senes lacessitos gravius ferire, quippe qui provocati pro senili sua
tardaque virtute acrius saeviunt ad urgent’ (Dit betekent dat grijsaards, wanneer ze worden uitgedaagd,
harder slaan. Dit komt omdat zij als ouderen weliswaar trager reageren maar als ze uitgedaagd worden
heftiger tekeer gaan en aandringen). Met andere woorden: ‘een verzwakte vijand is dubbel gevaarlijk’. Het
is de gevaarlijke stemming die onder de Groningse bevolking heerst die Julsing aan dit spreekwoord doet
denken. De burgerij is nu al zolang voor de gek gehouden en getergd dat haar reactie wel eens desastreus
zou kunnen zijn.
261 Zie de toelichting bij de notities van 4 februari 1590 op p. [9].
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gauw een leidsman geven die het kwade verjaagt, zo iemand wordt in het bijzonder door de gemeente verlangd.262
Er zijn misschien mensen die nooit in zichzelf afdalen en die eigenlijk voor
niets anders te houden zijn dan stomme dieren, mensen die van de ene dag
in de andere leven en die het niets kan schelen dat alles zich omhoog en omlaag
beweegt,263 maar ik geloof dat er niemand gevonden kan worden die zo dom,
grof, stompzinnig en gevoelloos is, dat hij, wanneer vrijelijk gekozen zou kunnen
worden voor een verandering,

Uit: Giovanni Boccaccio, Cayda de
principes (Toledo 1511).
De titel van Boccaccio’s boek betekent ‘val van vorsten’. Links op de
gravure zien we vrouwe Fortuna (yo
soy la fortuna = ik ben de fortuin) die
het rad van fortuin met een zwengel
in beweging houdt. Boven zit de
regerende vorst (reino = ik regeer),
rechts van hem komt de toekomstige vorst naar boven (reinare = ik
zal regeren), links is de gewezen
heerser op weg naar beneden (reine
= ik heb geregeerd) en helemaal
onderaan bungelt de vorst die noch
voor- noch achteruit zicht heeft op
de troon (sin reino so[y] = ik ben zonder rijk).

262 De gedachte dat het ‘de welgezinden’ vooral aan goede leiding ontbrak lijkt populair geweest te zijn onder
de gereformeerde Groningers. Eerder hoopten velen van hen dat koningin Elizabeth van Engeland en
de graaf van Leicester voor uitkomst zouden kunnen zorgen, later vestigde men zijn hoop op de Franse
koning Henri IV. Ook de uitgeweken Ommelander Abel Eppens zag in het gebrek aan leiding het grootste
probleem voor ‘de gemene zaak’ (zie de inleiding, p. 34-35).
263 Mogelijk denkt Julsing hier aan een passage uit de Epistolae morales van Seneca, boek v nr. 44 vers 4:
Platon ait neminem regem non ex servis esse oriundum, neminem non servum ex regibus. Omnia ista longa
varietas miscuit et sursum deorsum fortuna versavit (‘Plato zegt dat er geen koning is die niet van slaven
afstamt en geen slaaf zonder koninklijke voorouders. Heel die lange afwisseling heeft een mengelmoes
veroorzaakt en het lot heeft de weg omhoog en omlaag verwisseld’). Julsing wijst erop dat een mens
zich, anders dan de redeloze dieren, bewust is van de eindeloze op- en neergang die bepaald wordt
door lot. Deze beweging wordt in de antieke en middeleeuwse iconografie gesymboliseerd door het rad
van fortuin. Wat boven is bevindt zich na een halve slag van het wiel weer onderaan. Volgens Julsing
behoort deze universele wet een mens tot nadenken te brengen; een wijs mens doet er goed aan vrede te
hebben met onontkoombare veranderingen en gebruik te maken van de mogelijkheden die hem worden
geboden.
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[48]
de huidige oorlogsrampen niet zou willen inruilen tegen de voordelen van
de vrede. We moeten dit alles aan de onveranderlijke voorzienigheid Gods
overlaten, waartegen geen enkele menselijke macht, noch ook de duivelse of
papistische razernij opgewassen is.
Woensdag 3 april 1591
Joachim Nachtegaal is uit Friesland teruggekomen met een vrijgeleide van
graaf Willem Lodewijk voor Christoffer, Hilla Hiddinga en mijn schoonmoeder.264 Het is haar toegestaan om binnen een tijdsbestek van vier maanden naar
Emden te vertrekken en vandaar terug te keren. Nachtegaal heeft verteld dat de
graaf uit Den Haag in Holland naar Friesland is teruggekeerd en dat besloten
is om het legerkamp elders in de nabijheid op te slaan. 10.000 man te voet en
500 ruiters.265
Zaterdag 6 april 1591
Er zijn vele mondelinge berichten en ook brieven van allerlei afzenders aan
verschillende mensen over het succes van de koning van Navarra; er zouden
dagelijks vele steden naar zijn zijde overgaan. Parijs zou enger zijn ingesloten
en in grotere benauwenis zijn geraakt dan ooit tevoren. De Navarrener zou

[49]
met de hand over het hart strijken en toestaan dat daarheen toch wat noodzakelijke levensmiddelen worden vervoerd, zij het tegen betaling van hoge
imposten. Ik verwacht dat hij de halsstarrige en verharde gemoederen van
sommige katholieken wel zal breken of althans enigszins verzachten.

264 Het gaat blijkbaar om een zaak die de familie van Julsing betreft. Met Christoffer zal weer ‘oom’
Christoffer Berends bedoeld zijn, de broer van Julsings schoonmoeder, Anna van Coevorden. Blijkens
een aantekening in het protocol van civiele zaken trad Anna van Coevorden in 1587 op als borg voor een
betaling die Hille Hiddinge moest doen aan ‘Dubbelbiers kynder’ (RA III a, 3 december 1587).
265 Deze notitie betreft de krijgsvoorbereidingen aan Staatse zijde, maar lijkt prematuur. In april 1591 was het
nog niet duidelijk waar het Staatse leger zijn zomercampagne zou aanvangen. In het begin van de maand
bestond te Groningen de vrees dat de Staatsen een invasie zouden willen ondernemen aan de zuidzijde
van de Dollard en zouden proberen daar een versterking op te werpen. Het doel daarvan zou zijn de
toevoerwegen van Groningen verder af te sluiten. Zie hiervoor de brief die de garnizoenscommandant
te Delfzijl, Hilbrand Engelberts, op 4 april 1591 aan de autoriteiten te Groningen schreef (rvr 1463.119).
Halverwege april 1591 vonden onder leiding van Maurits en Willem Lodewijk in Westerlauwers Friesland
en de andere Geünieerde Provincies nieuwe oorlogstoebereidselen plaats. Er werden vele stukken
geschut bijeengebracht die vervolgens per schip de Rijn op en de IJssel afgevoerd werden. Men wilde de
vijand zo lang mogelijk in het ongewisse laten over het doel van de operatie: het kon om Geertruidenberg,
Nijmegen en Zutphen gaan. Het was de bedoeling dat het leger, dat gelicht moest worden uit de Friese,
Zeeuwse, Hollandse en Overijsselse garnizoenen, op 14 mei 1591 te Hattem bijeen zou komen (Phebens
125 en Van Reyd ix 167). Enkele dagen daarna (17 mei 1591) wist de hertog van Parma al aan de koning te
melden dat de vijand het op Gelderland begrepen had (CPH iii 573, nr. 1431)
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Graaf Filips van Hohenlohe
(1550-1606).
Gravure uit: P.C. Hooft,
Nederlandsche historiën, 1708.
Groninger Archieven, THAG
4225.

Van de graaf van Hohenlohe wordt gezegd dat hij zich in Denemarken – met
de toestemming van de koning aldaar – met elf vaandels266 in een stadje heeft
neergezet en dat daar een flinke troepenmacht bijeen wordt gebracht. Deze zou
vervolgens deze kant op komen. Op Terschelling is Wilhelm Hulck bezig met
het bijeenbrengen van soldaten; men zegt dat er een grote toeloop is daarheen
uit de aan zee gelegen steden. Ze kunnen daar zonder angst voor de tegenpartij
veilig heen gaan en vandaan komen. De strijdmacht die op verschillende plaatsen wordt opgebouwd zou het aantal van 18.000 infanteristen en 8000 ruiters
te boven gaan. Zo’n aantal is haast te groot dan dat het erom zou gaan ons te
onderwerpen; misschien is het de bedoeling Parma zelf aan te vallen.267 De tijd
zal onthullen wat verborgen is.

266 Hier worden geen compagnieën bedoeld maar echte vaandels. Het was de bedoeling dat in Denemarken
soldaten werden geworven die onder deze vaandels zouden gaan dienen.
267 Zie ook de notitie op p. [56].
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God richte alles en ieder ding naar de glorie van Zijn naam, amen. Want in
menselijke aangelegenheden geschiedt niets en kan niets geschieden wat niet
voorzien is door de Allerhoogste. Van Hem immers hangt de afloop van de
oorlog af. Ik twijfel er niet aan

[50]
dat Hij de oorlog zal leiden tot het door de vromen verhoopte einde. Als goede
en barmhartige vader weet Hij wat wij, die Christus als God vereren, nodig hebben. Hemelse Vader, verdedig toch ijverig Uw eigen zaak, het gaat om Uw zaak,
het is op U dat zij hun pijlen richten die de Christenen dood en opgeruimd
willen hebben omdat ze Uw hoogheilige naam bekennen. Ons hangen duizend en nog eens duizend gevaren boven het hoofd; nu zal vooreerst de gruwel
der verwoesting268 zijn kracht laten zien. Gij, goede God, meedogende Vader,
bescherm ons; laat nooit de belijdenis van Uw naam ons verlaten, mogen onze
harten niet verslappen en, als ze verflauwen, richt ze weer op; als ze beginnen
te wankelen, laat ze dan niet in de verdrukking komen; troost ons en prent
het stevig in onze geest in dat niets ons gebeurt, hoe moeilijk te dragen het
ook moge zijn, wat niet door U en door Uw toedoen op ons afkomt. Daar dit
alles immers vastgelegd is zal niets ons verontrusten; we zullen ons gemoed
steeds op God en zijn goddelijke beloften gericht houden, en laat ons eraan
vasthouden dat zij ons vanwege de goddelijke voorzieningheid voorzeker te
beurt vallen. Zo zullen we nooit afwijken van het ware en van hetgeen past bij
de dienst aan God en zullen we, als verenigd en opgenomen in God, door onze
enige middelaar en smekeling Jesus Christus veilig staande blijven

[51]
in alle stormen en zullen we altijd in een veilige haven verkeren; geen wind
zal ons treffen, geen werveling ons angst aanjagen, niet zullen wij ons laten
verlammen door wat voor verschrikkelijke berichten ook. Om kort te gaan: we
zullen de borst ongeschokt en als van brons keren naar alle rampen die ons
worden bericht, alles stellende in de voorzienigheid van de meest barmhartige
God en Zijn raad, die ons niet zwaarder belast dan wij aankunnen.
Wij zijn Zijn schepsel, Hij weet tot waar onze krachten zich strekken. Hoe
slecht ons lot ook uitvalt, deze tijdelijke dood van ons zal het einde van alle
ellende met zich meebrengen; dan zullen we met Christus een eeuwige sabbatsrust beleven, waar de dood is verzwolgen, wereldse rampen niet meer worden
gevoeld, alles rustig, kalm, vreedzaam is, ver verwijderd van alle beweging,
de eeuwige vreugde, blijdschap voor altijd, oneindige lust en een verscheidenheid aan gewaarwordingen zonder dat het teveel kan worden, Gods liefde
zonder weerzin.
De mens die in de geest herboren is en dood is voor de wereld zal dit steeds
overdenken, zoals we wormen in deze wereld belagen, op zoek naar een plaats

268 Naar Mattheus 24 vers 15: ‘Wanneer gij de gruwel der ontheiliging ... zult zien.’

108

Broek vd.indd 108

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

van rust.269 De ware rust, verenigd en verkleefd met Christelijke lust, is nergens anders te vinden dan wanneer wij, na ons lot te hebben doorstaan, met
een waar en oprecht geloof dat op

[52]
Christus is gericht, dit tranendal achter ons laten, en met sereen gelaat zijn gekomen tot dat levenseinde waarheen Hij ons moge leiden, die machtig is boven
alles en niet van Zijn beloften kan afwijken; die beloofd heeft de zijnen altijd
te zullen helpen, en ons zelfs in het hoogheilige samenzijn van twee of drie
in Zijn allerzekerste woord als zijn eigen en door bemiddeling van Christus
aangenomen kinderen zijn bijstand heeft vergund.270
Ondertussen zijn de Christenen aan vele maalstromen en stormen blootgesteld,
ontmoeten ze op hun weg (al naar gelang de goddelijke macht het regelt) verschillende rampen en ongelukken, worden door eenieder gehaat, zijn het mikpunt van ieders laster en worden overgoten met schimpscheuten. Gemakkelijk
is het troost te vinden in God, die zo ijverig de Zijnen liefheeft, en de menselijke geest die zich van het juiste bewust is heeft niets beters om tot rust te
komen dan de beschouwing van datgene waarop de goede God ons twijfelloze hoop geeft. Deze beschouwing zal eindigen wanneer wij, bevrijd uit dit
tuchthuis van het vlees, door de tijdelijke dood zijn teruggegeven aan het
hemelse vaderland en door het ware en eerlijke geloof in Christus zijn verenigd
met God en het allerheiligste koor van Zijn engelen. Dit moet zo ongeveer
de enige overweging zijn van een mens die vertrouwd is met de Christelijke
godsdienst.

[53]
Want hiervan, als van een bron en overvloedige wel, hangt een zekere en
betrouwbare troost af: dagen en nachten lang in de geest de dingen te overwegen die ons te boven gaan. Dit kunnen we echter niet alleen op eigen kracht
bereiken; om in ernst en in gemoed hiertoe te komen moeten we in voortdurende gebeden de hulp afsmeken van God, als maker en verstrekker van alle
goeds, die nooit Zijn hulp vanuit de hemel heeft ontzegd aan wie daarom van
harte bad.
Terecht zou iemand genoeg kunnen hebben van het leven,271 vooral iemand
die een beter leven na het huidige verwacht, als we niet altijd de mogelijkheid
hadden om in onze drukkende ellende en rampspoed onze toevlucht te nemen
tot hulp van Godswege. Want het is een vrijwel zeker teken van Gods liefde en
269 Hetgeen zich hier laat lezen levert geen zinvolle tekst op. In ieder geval laat de grammaticale constructie te wensen over. Mogelijk is ‘wormen’ geen object in de zin, maar hoort het bij het onderwerp van
‘obrepimus’. Het is niet duidelijk wat in dat geval het lijdend voorwerp van dit werkwoord moet zijn. ‘Wij
bereiken ... stilletjes, als wormen in deze wereld, op zoek naar een plaats van rust....’
270 Ook hier is de grammaticale constructie van deze zin gebrekkig. De vertaling volgt het origineel zo
getrouw mogelijk.
271 Verwijzing naar de woorden Tædet animam meam vitæ meæ (‘Ik walg van het leven’; aanhef van de tweede
les uit de Metten van het dodenofficie, naar Job 10: 1).
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genegenheid voor ons wanneer wij op de proef gesteld worden, wanneer we
slagen te verduren krijgen en er nauwelijks iets naar onze zin gaat, wanneer
we van zo goed als geen enkele tegenslag worden gevrijwaard, alles volgens
de regel: ‘ik bemin die ik tuchtig’.272
Rampspoed, schade en andere ongemakken die onze goede vrienden en ook
onszelf kunnen treffen moeten ons meer oprichten

[54]
en tot grotere liefde tot God brengen in plaats van ons te doen verslappen en
te versagen. Laten we de standvastigheid der martelaren voor ogen nemen die,
onverschrokken alsof het om een feestmaal ging de dood hebben ondergaan
voor de belijdenis van Christus. Laten we ook denken aan de verschillende
manieren waarop ze de dood vonden, ja de folteringen en martelingen die ze
moesten doorstaan alvorens ze als schapen ter dood werden gebracht. Hun
leden worden verminkt, hun gewrichten verwrongen, ze worden met roeden
gebeukt totdat het lichaam overdekt is met bloed, niet anders dan zoals runderen worden gekeeld en vee wordt gevild; en dat alles zonder enig menselijk
medeleven of medelijden van hen die leiding geven aan een dergelijke slachtpartij, mensen van wie het lijkt alsof ze de menselijke natuur geheel hebben
afgelegd en zich beroepsmatig in wilde dieren hebben veranderd, zonder te
denken aan de vergankelijkheid van dit leven, dat als een bloem verwelkt en
in het korte bestek van weinige dagen vergaat.
Hierbij moet vooral in de beschouwing worden betrokken het vluchtige
karakter van ons leven hier, dat meestal verbonden is met grote zorgen, onrust,
vrees en hoop, zozeer dat het ons nauwelijks vergund wordt een dag door te
brengen in kalmte en rust. Steeds is er die beweging, een soort onbestendigheid van de gemoederen en verandering die nergens tot stilstand komt,

[55]
maar altijd door winden bewogen wordt die hier- en daarheen waaien, totdat
ze eindelijk, na het voltooien van haar loop, een rustige en kalme haven vindt,
waar ze het schip kan onderbrengen en het anker op veilige bodem kan werpen. Moge de Zoon van de allerhoogste God ons daarheen brengen, die als
enige daartoe in staat is en ook heeft beloofd dit te zullen doen, zonder wiens
bijstand en helpende hand wij helemaal niets zijn. We zijn zelfs veel slechter
dan de onredelijke beesten, want daaronder worden er gevonden die ons
overtreffen in gezichtsvermogen, in smaak, tastzin en andere dingen, ja zelfs in
snelheid. Tenslotte heeft de mens aan de buitenkant niets waarin hij niet door
de dieren mijlenver overtroffen wordt. Dat is boven alle twijfel verheven en
zozeer bekend dat het niet de moeite waard is het te bewijzen. Verscheidene
soorten levende wezens kunnen worden aangehaald die ons overtreffen en
boven ons uitsteken in vermogens of fysieke activiteiten; zaken die in het bijzonder door de geleerden van onze tijd genoegzaam zijn aangetoond en toegelicht.

272 Bij Tertullianus (De patientia xi 4) staat het andersom: ‘Ik tuchtig degene die ik bemin.’
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Daarvoor kan men zich tot hen wenden; voor ons is het genoeg om die dingen
oppervlakkig te hebben aangetoond die nader geput kunnen worden uit bronnen van anderen en die het nadere bewijs van het voorgaande leveren.

[56]
De koning van Navarra, bewogen door medelijden, laat toe dat de inwoners van Parijs
enige proviand aangevoerd krijgen, zij het tegen zware licenten, opdat ze niet allemaal van
honger omkomen.273
Dezer dagen is Eilard Hoendricx uit Bremen teruggekomen, die wonderlijke
maar wel veel te summiere274 informatie (zoals de uitkomst enkele dagen
hierna heeft laten zien) heeft gegeven over het samentrekken van troepen en
over het feit dat de graaf van Hohenlohe een of ander stadje in Denemarken
is binnengetrokken om daar zijn loopplaats te hebben, alsmede over het feit
dat de inname van dat stadje gebeurd is met instemming van de koning van
Denemarken, dat er elf vaandels aan de stokken zijn gehecht en dat daar
tot 15.000 infanteristen en 4000 of daaromtrent cavaleristen bijeengebracht
moeten worden. Dat aantal is te groot om ons te onderwerpen; het is alleen
al onmogelijk om proviand voor zo’n strijdmacht uit dit gewest te halen, laat
staan dat ze hun soldij van hier kunnen krijgen.275
18 april 1591
Uit Brussel wordt geschreven dat Parijs uit zijn omsingeling is bevrijd, dat de
Navarrener een mislukte aanslag heeft gepleegd op een of andere stad en daarbij
vele verliezen heeft geleden. Er wordt ook gemeld dat de onzen276 in Bretagne
een zeer geschikte haven (waarvan de naam echter wordt verzwegen) hebben
bezet.277 Bijzonderheden worden niet vermeld: wiens actie het was, wie het
bevel voerde, of er geweld aan te pas kwam of dat het met instemming van de
inwoners is gebeurd. Deze nieuwtjes komen uit plaatsen die hier ver vandaan
liggen; des te minder geloof kan er aan gehecht worden. Zijne Hoogheid278
ziet af van de lang voorbereide veldtocht naar Frankrijk; naar men meent te
weten vanwege het ontbreken van voldoende transportmogelijkheden, geld en
andere noodzakelijke dingen.

[57]
Men zegt dat die van Navarra de onderkoning van Napels met zijn hele leger verslagen zou
hebben en ook dat de Luikenaars vele Spanjaarden zouden hebben gedood. De tijd zal het
allemaal openbaren.279

273 Zie voor hetzelfde bericht ook p. [49].
274 Of: ‘onwaarschijnlijke’?
275 Zie ook de aantekening op p. [49].
276 De Spaansgezinde partij.
277 Het Groninger stadsbestuur kreeg hiervan op 11 mei 1591 bericht van zijn zaakwaarnemer dr. Peter Cornet
te Brussel (brief van 11 april 1591, rvr 1463.125 en DA 824).
278 Alexander Farnese, hertog van Parma en gouverneur-generaal der Nederlanden.
279 Juan de Zúñiga y Avellaneda, graaf van Miranda, was van 1586-1595 vice-koning in Napels (Patrick
Williams, Philip II 240-241).
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Over de nederlaag, die de Spanjaarden – naar men zegt – op Luiks grondgebied
geleden zouden hebben door toedoen van de inwoners daar, worden bijzonderheden verteld die niet helemaal onwaarschijnlijk zijn. Mettertijd zullen
verborgen zaken aan de dag komen en geheimen worden onthuld.
Er wordt verteld dat enkele dagen geleden de ruiterbende die het Rode Vaandel
voert en onder bevel staat van Verdugo – die Mendo als zijn luitenant heeft
aangesteld – wel 200 of 300 arme boeren in het Osnabrückse heeft vernietigd.
Die hadden zich teruggetrokken in een veld dat enigszins beveiligd was door
de aanwezigheid van kreupelhout en wallen. Mendo heeft bedienden en helpers – hun aantal doet in dat vendel niet onder voor dat van de paarden – ertoe
gebracht om het kreupelhout, de wallen en verdedigingswerken uit elkaar te
halen, waarachter de arme boeren zich veilig waanden. Toen dat gebeurd was
zijn ze – begrijpelijkerwijs – allen op een chaotische manier naar huis gevlucht,
met uitzondering van degenen die het leven met de dood hadden verwisseld.
Hun aantal zou volgens het verhaal de 300 overschrijden of tenminste 200
zijn.280 Ziedaar de ondraaglijke wreedheid van het Spaanse leger,

Zwerfsteen met opschrift
ter herinnering aan de
slachting die op
29 maart 1591 bij Üffeln
plaatsvond.
280 De hier bedoelde slachting vond op 29 maart 1591 plaats in de buurt van Üffeln, een plaatsje op c. 30 km
ten noordoosten van Osnabrück. Een zwerfsteen met opschrift en een bordje herinneren ter plaatse aan
dit ‘Blutbad am Gehn’. Het gebied tussen Lingen en Osnabrück werd al lange tijd geteisterd door plunderingen. Het had in het bijzonder veel te lijden van de troepen van de Spaanse koning die in Twente en
het gebied van Lingen gelegerd waren. Toen in het vroege voorjaar van 1591 een nieuwe inval dreigde hadden de drosten van Vörden en Fürstenau de boeren van hun ambtsgebieden bij elkaar geroepen om zich
gewapenderhand te verzetten. Het boerenleger, volgens de overlevering zo’n 800 man sterk, verschanste
zich op een plek ten oosten van het dorpje Üffeln. Toen de Spaanse ruiters inderdaad binnenvielen en
het tot een treffen kwam bleken de boeren geen partij voor Verdugo’s geoefende strijdmacht: zo’n 300
van hen kwamen om. De plek waar het bloedbad plaatsvond staat nog altijd bekend als de Totenkuhle.
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[58]
die terecht door alle vorsten van Christelijke naam beteugeld en ingetoomd
moet worden. Moge God zijn Geest hiertoe willen schenken. Zonder Zijn
wenk en goddelijke inblazing zal al onze inspanning in ijdelheid vergaan.
Van alle beweging en actie van de mens is God wel de oorzaak, maar Hij
begunstigt alleen het goede. Dat is een zin bij Lipsius die het waard is om te
onthouden. Ze staat in zijn Boeken over de Standvastigheid waarin veel staat
in gevleugeld....281
Gerrit van Haltern een daler geleend.
Dinsdag den 21 maij 1591
Onder de burgers wordt overal het gerucht verteld dat Nijmegen zich onder
de druk van de langdurige belegering heeft overgegeven. Ook over Zutphen
wordt gezegd dat de soldaten van het garnizoen en de burgers – nadat ze zo
goed als de stad uitgedreven waren door een extreem gebrek aan alles wat
noodzakelijk is – zich eensgezind onder het gezag van de vijanden hebben
begeven. Dit verhaal gaat rond ofschoon die van ons hun uiterste best doen
om berichten geheim te houden die niet gunstig genoeg zijn en onvoldoende
in ons voordeel.282 In een grensgebied kunnen dingen echter niet lang geheim
blijven. Bijna iedere dag trekken kooplieden daarheen en komen vandaar
terug, zodat de werkelijke toestand niet lang verborgen kan blijven. Als de
overgave echt waar is, zoals gemeld, dan vraag ik me af wat de burgers hier
over hun nering zullen besluiten. Zullen ze nog langer, door al te lang te aarzelen, te gronde willen gaan?283

281 De humanist, filoloog en wijsgeer Justus Lipsius (Joost Lips 1547-1606) schreef, net zoals Julsing, een
gemaniëreerd Latijn waarin hij archaïsche elementen combineerde met uitdrukkingen uit de latere latiniteit. Zijn De constantia libri duo zagen in 1584 te Antwerpen het licht, dat wil zeggen: in de periode dat
hij te Leiden doceerde (1578-1591). In dit werk propageerde hij een christelijk stoïcisme, waarin constantia
(standvastigheid) de hoogste deugd is. Zelf was hij vooral standvastig in het aanpassingsvermogen dat
hij gedurende zijn leven aan de dag legde; in levensbeschouwelijk opzicht was hij dat allerminst. Geboren
in het nabij Leuven gelegen Overijse, groeide Lipsius op in een katholieke omgeving, studeerde bij de
jezuieten te Keulen en daarna aan de katholieke universiteit te Leuven. Toen hij in Jena doceerde (15721573) werd hij luthers, in Leiden gereformeerd (1579-1592) en tenslotte, opnieuw te Leuven (1592-1606)
was hij weer katholiek. Overigens zou het onjuist zijn de geestelijke wendbaarheid van Lipsius alleen als
opportunisme te zien. Hij huldigde de in zijn tijd opmerkelijke opvatting dat er verschillende vormen van
christelijk geloof naast elkaar konden bestaan. Op grond van dit pluralisme streefde hij zijn hele leven
naar verzoening op politiek en religieus gebied (J. Kluyskens, ‘Justus Lipsius’ levenskeuze: het irenisme’,
BMGN 88 (1973) 19-37).
282 Deze berichten waren prematuur. Inderdaad bedreigde het Staatse leger reeds vroeg in het seizoen de
stad Nijmegen, zozeer zelfs, dat de hertog van Parma op 8 april 1591 aan de koning schreef dat hij zich
zorgen maakte over de situatie aldaar (CPH iii 568, nr. 1418). In de loop van de volgende maand werd
geleidelijk duidelijk dat Maurits en de zijnen eerst de IJsselsteden zouden gaan aanpakken. Zoals gemeld
zou het Staatse leger eind mei 1591 te Hattem bijeenkomen voor het begin van de campagne (zie het
commentaar bij de aantekening van 3 april 1591 op p. [48]).
283 Als we deze woorden mogen geloven was het handelsverkeer met (en via) de IJsselsteden en een stad als
Nijmegen voor Groningen van zeer groot belang.
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[59]
De trotse heerschappij van een heel klein kliekje en de ondraaglijke controle
die dit uitoefent weerhouden de gemeenschap ervan een besluit te nemen dat
in haar voordeel is. Maar er kan geen twijfel aan zijn dat men, nu de overheid
zo’n slecht beleid voert, toch zijn vertrouwen in de zaak begint te verliezen en
het geknaag van een wormpje bespeurt. In het huidige geval moeten we ons
het voorbeeld van Aratos van Sikyoon en Thrasyboulos van Athene ter harte
nemen, anders komt er een verwarring die nooit meer tot rust te brengen of
helemaal te herstellen is.284
22 mei 1591
Hilbrands285 schijnt datgene te zullen bereiken waarop hij lang heeft gejaagd.
Ik twijfel er niet aan of hij heeft daartoe onderwereldmethoden gebruikt. Alles
wordt tegenwoordig immers bepaald door die blinde god van Aristophanes;286
die maakt alles recht en correct, voorafgegaan door een goudkleurige
heraut.287
Ik zal die weg niet volgen. Als ik het niet kan krijgen, dan moeten ze het maar houden. God
zal me toch wel helpen. Ach, mocht ik deze ....288
15 juni 1591
Nadat Zutphen is overgegeven en Deventer met geweld is veroverd289 komen
er berichten over de overgave van Nijmegen en Grave.290 Als dat waar is moet

284 De staatsman Aratos (271-213 voor Chr.) bezorgde zijn stad Sikyoon, gelegen ten westen van Korinthe,
een leidende plaats in de Achaeïsche bond, waarin de Griekse steden zich tegen Macedonië verenigden.
Thrasyboulos (overleden in 388 voor Chr.) was een Atheens staatsman en veldheer. Beiden worden hier
door Julsing als lichtend voorbeeld aangehaald vanwege hun verdiensten voor de democratie in hun
vaderstad. Aratos verdreef de door de Macedoniërs gesteunde tyrannie in Sikyoon en Thrasyboulos herstelde de Atheense democratie na een oligarchische periode. In de ogen van de gereformeerden bestond
er grote overeenkomst tussen Thrasyboulos’ streven naar democratie en hun eigen ijveren voor de zaak
van de ware religie. Ook daarin moest de ‘gemeente’ het voor het zeggen hebben en niet de overheid. Zie
ook de opmerking van Abel Eppens over Thrasyboulos (AE i 597).
285 Warmold Hilbrands, de stiefzoon en erfgenaam van de overleden Ommelander rentmeester Herman
Wijnbrugge. De financiële administratie van Herman Wijnbrugge betrof de periode vóór 1580, toen Stad
en Lande een – moeizaam – gezamenlijk beleid voerden. De afwikkeling van Wijnbrugges financiële
beheer was uiterst gecompliceerd en omstreden geweest en had zich als gevolg daarvan jarenlang voortgesleept. Op 21 mei 1591 hechtte de raad zijn goedkeuring aan een akte die een einde moest maken aan
de slepende zaak (VH ii 182v).
286 Julsing duidt hier op de blinde god Ploutos (‘weelde’), die de hoofdfiguur is in een van de komedies van
Aristophanes.
287 Julsing suggereert dus dat Warmold Hilbrands door middel van omkoperij een voor hem gunstig besluit
van de raad heeft weten de bereiken.
288 Het lijkt erop dat Julsing – net zoals Warmold Hilbrands – een vordering had en deze niet uitbetaald kon
krijgen. Anders dan Hilbrands is hij echter niet bereid steekpenningen te betalen om het zijne terug te
krijgen.
289 Zutphen is op 30 mei 1591 door zijn gouverneur, luitenant-kolonel Jarich van Liauckema, op akkoord
overgedragen aan de Staatsen; Deventer werd op 10 juni veroverd.
290 Deze geruchten zijn onjuist. Nijmegen viel eerst op 31 oktober 1591. Ook stadssecretaris Egbert Alting
meldt op deze dag de overgang van Nijmegen naar de Staatse zijde (DA 827).
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Op 30 mei
1591 droeg de
commandant van
het koninklijke
garnizoen, de Friese
officier Jarich van
Liauckema, de stad
Zutphen over aan
Maurits van Nassau.
Gravure uit Pieter
Bor; boek xxviii,
fol 26v.

Na een zwaar bombardement kreeg Maurits de stad Deventer op 10 juni 1590 in handen.
Gravure uit Pieter Bor; boek xxviii, fol 28.
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ten zeerste betwijfeld worden of Parma inderdaad met een groot leger in aantocht is – dat wordt althans beweerd;291 de tijd zal leren wat ervan waar is.

[60]
Dinsdag 18 juni 1591
Een brief die door de hertog van Parma aan Verdugo is geschreven is gepresenteerd aan de burgemeesters, later aan de hele raad. De hertog wil dat de
raad iemand naar hem toestuurt. Ook Verdugo moet in eigen persoon bij hem
komen of iemand sturen die weet wat er volgens de stadhouder moet worden
gedaan.292 De raad heeft de syndicus aangewezen om op reis te gaan, in gezelschap van iemand uit de entourage van Verdugo. Ze moeten morgen vertrekken.293
De hertog is met een behoorlijk groot leger bij Rees aangekomen, maar de Rijn
is hij nog niet overgestoken.294 De vijand zal het, overeenkomstig zijn gebruikelijke manier van opereren, niet wagen een formele slag te leveren.295 De tijd
zal ons leren wat er gaat gebeuren.

291 Parma had op 7 juni 1591 vanuit Brussel aan Verdugo geschreven dat hij op weg ging: ‘Ik bestijg nu mijn
paard’ (aldus Verdugo in een brief van 14 juni 1591, rvr 1463.135). Op 10 juni bevond de hertog zich echter
nog steeds in Brussel. Op die dag stuurde hij nog brieven naar de koning, waarin hij meedeelde dat de
noordelijke gewesten in gevaar waren en dat hij besloten had er persoonlijk heen te gaan (CPH iii 580 nr.
1446). Later op de dag vertrok de hertog in de richting van Maastricht (rvr 1463.131) om via het gebied
langs de Maas naar het noorden te reizen. Op 17 juni 1591 noteerde stadssecretaris Alting het bericht
dat Parma enkele dagen tevoren met 7000 soldaten en 2000 ruiters in Roermond was gearriveerd (DA
827).
292 Vanuit het klooster te Marienbaum, waar hij zijn tijdelijke hoofdkwartier had gevestigd, schreef de
hertog van Parma niet alleen aan Verdugo, maar ook aan het Groninger stadsbestuur (16 juni 1591).
Burgemeesters en raad beantwoordden dit schrijven op 18 juni, maar maakten in hun brief geen melding
van het sturen van een gezantschap of van Parma’s uitnodiging hem een vertegenwoordiger van de raad
tegemoet te zenden. In zijn antwoord drong het stadsbestuur erop aan dat Parma toch vooral in eigen
persoon naar het noorden zou komen; volgens de stadsregering was dat de enige manier om de zaak
hier voor de koning te redden (MH ii 34).
293 De gebeurtenissen verhinderden dat meteen aan Parma’s verzoek werd voldaan. Een Gronings gezantschap kon eerst begin juli naar de landvoogd vertrekken (zie de toelichting bij de notitie van 23 juli 1591
op p. [63]).
294 Volgens Parma zelf was hij met een leger van 5000 man te voet en 700 ruiters te velde getrokken (Parma
aan Filips II, 24 juli 1591; CPH iii 587, nr. 1469). De koninklijken beschikten te Rees over een versterking
aan de Rijn. Hopman Rijneveld had op 8 juni 1591 vanuit deze schans aan Verdugo geschreven dat het
koninklijke leger dat voor de expeditie naar de noordelijke gewesten was aangewezen op dat moment
compleet was. Op 9 of 10 juni zouden de troepen de Rijn oversteken (brief van Verdugo van 10 juni 1591
uit Coevorden, rvr 1463.135). Dat gebeurde echter niet. Parma’s adviseurs raadden hem aan om nog
even in Marienbaum te blijven en te kijken wat de vijand precies van plan was te gaan doen. Volgens
Jean Richardot, president van de Geheime Raad, zou dit oponthoud Groningen niet in gevaar brengen.
‘We zijn er zeker van dat de vijand het niet zal aandurven een zo sterke stad als Groningen aan te vallen,
die bovendien zo’n ijverige bevolking heeft. Houdt moed’ (brief van 22 juni 1591, rvr 1463.133). Korte tijd
later viel het besluit om met het koninklijke leger niet verder te trekken naar Friesland, maar een poging
te doen het tegenover Nijmegen gelegen fort Knodsenburg te veroveren.
295 De toekomende tijd die Julsing in deze notitie gebruikt doet wat vreemd aan, want het was duidelijk dat
de Staatse legerleiding besloten had niet de confrontatie te zoeken met de oprukkende Parma. Daags
tevoren, op 17 juni 1591, waren Staatse troepen, compleet met geschut, al via het Reitdiep bij Groningen
aangekomen (MH ii 34). Julsing heeft dit uiteraard geweten en moet op de hoogte zijn geweest van het
feit dat ook de rest van het Staatse leger naar Groningen onderweg was. In de late avond van vrijdag 14
juni 1591 had Verdugo vanuit Coevorden aan de autoriteiten te Groningen geschreven dat de vijand die
middag ‘omtrent 11 of 12 uur’ besloten had de stad Groningen aan te vallen. De hele strijdmacht en vele
stukken grof geschut zouden worden ingezet (rvr 1463.135).
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Donderdag 20 juni 1591
De vijand heeft met al zijn strijdkrachten Helpman bereikt.296 Onze soldaten
hebben zich twee dagen geleden uit de schansen in de omgeving teruggetrokken en hebben zich tot onder de stadsmuren begeven;297 ze voeren lichte
schermutselingen met de vijand.298 De onzen hebben een molenberg299 bezet
om veiliger te zijn tegen schoten van de vijand.
Er wordt gezegd dat het leger van de vijand zes infanterie-regimenten telt
en achttien ruiterafdelingen.300
Ten huize van Leo301 heb ik gesproken met een vrouw die uit Leeuwarden
gekomen is om haar oude moeder

[61]
mee naar Friesland te nemen. Zij heeft verteld dat het vijandelijke leger groter
is dan de krijgsgevangene302 heeft willen zeggen en dat er ook zeer veel stukken geschut, zogenaamde ‘kartouwen’, zijn met kogels, buskruit, krijgsgereedschap en belegeringsmateriaal.
3 januari april: Zutphen overgegeven.303
10 juni 1590: Deventer ingenomen.
Donderdag 20 juni 1591
[Het Staatse leger is] voor Groningen gekomen en op 25 juni weer weggetrokken. Acht vendels zijn naar de Opslag gegaan, de rest naar Delfzijl.304

296 Maurits van Oranje, Willem Lodewijk van Nassau, de graaf van Solms en Brederode hadden rond 100
vendels te voet en 20 of meer cornetten ruiters tot hun beschikking. Met deze strijdmacht waren zij van
de IJssel naar het noorden getrokken. Een deel van de Staatse troepenmacht, in hoofdzaak bestaande uit
Engelsen, was op bevel van Willem Lodewijk met de uit Leeuwarden afkomstige artillerie reeds per schip
bij Aduarderzijl in ‘Gronings Friesland’ aangekomen. Daarnaast kwam het Friese regiment via Grijpskerk
en Niezijl naar Groningen (brief van hopman Otto van der Zanden van 16 juni 1591 uit Noordhorn aan
Groningen; rvr 1463.139 en Phebens 126).
297 De koninklijke bezetting van Aduarderzijl en die van de schans bij Aduarder Steentil waren op de vlucht
geslagen op de nadering van de vijandelijke schepen over het Reitdiep en het Friese regiment uit de richting van Niezijl. Ook de andere kleine bases werden door de koninklijken verlaten, met uitzondering van
die te Delfzijl, de Opslag, Enumatil en Lettelbert (Phebens 126). Omdat de koninklijke troepen de stad
niet binnen mochten waren zij gedwongen zich in de Schuitenschuiversschans te legeren of zich aan de
westzijde van de stad in te graven.
298 Op de eerste avond van het beleg deden enkele koningsgezinde ruiters een kortstondige uitval tegen
vijandelijke soldaten die rondscharrelden in de moestuinen die vlak buiten de stadswallen gelegen waren.
Ze maakten enkele gevangenen, anderen verwondden en doodden ze (Phebens 126).
299 Vermoedelijk een molenberg buiten de Boteringepoort.
300 Deze opgave is wat lager dan die van Phebens (ib.).
301 Waarschijnlijk bedoelt Julsing hier Leo Alberti, die als klerk dienst deed op de secretarie.
302 Een van de Staatse soldaten die voor de wallen van Groningen zijn opgepakt?
303 In plaats van 3 staat er misschien ‘30’. De naam van de maand is in ieder geval onjuist. Luitenant-kolonel
Jarich van Liauckema, die belast was met de verdediging van Zutphen, droeg de stad op 30 mei 1591 over
aan de Staatsen.
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Dinsdag 2 juli 1591
Delfzijl is opgegeven zonder dat er een enkel schot op gelost is of zelfs dat
de artillerie daar opgesteld is geweest. Daarbinnen hebben vijftien of zestien
goede stukken geschut gestaan en was een goede voorraad van ammunitie en
leeftocht voorhanden. Over de voorwaarden van de overgave is nog niets met
zekerheid bekend.305

Verovering van Delfzijl door het Staatse leger, 2 juli 1591.
Groninger Archieven, THAG 4586.

304 De berichten over de afloop van de belegering van Groningen zijn niet geheel eensluidend. Stadssecretaris
Alting tekent op 25 juni 1591 aan dat 25 vendels via De Punt naar het westen zijn getrokken (DA 829).
Volgens Pieter Bor is het leger eerst de volgende dag om drie uur ’s morgens vertrokken. Hij suggereert
dat het hele Staatse leger naar Delfzijl trok. Het marcheerde de hele dag door. ’s Avonds rond zes uur
verscheen de voorhoede ervan voor Delfzijl. De achterhoede overnachtte in een klooster en kwam de
volgende dag voor Delfzijl (Bor xxviii 31). Phebens dateert net zoals Alting de aftocht van de Staatsen op
25 juni 1591. Op bevel van Verdugo werden ze achterna gezeten door de koninklijke troepen die zich voor
de stadswallen hadden ingegraven (Phebens 127).
305 Phebens en Bor vermelden details over de weinig eervolle overgave van Delfzijl (Phebens 127 en Bor xxviii
31v).
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Maandag 7 juli 1591306
Enematil De Opslag is overgegeven nadat het rondeel naast de dijk was wegen platgeschoten,307 naar wordt verteld.
Donderdag 11 juli 1591
Enumatil is opgegeven nadat het [zo] stevig beschoten is door het grof geschut,
dat men er wel met een wagen naar binnen had kunnen rijden.308 Dat vertellen
de soldaten die daarbinnen gelegen hebben.

[62]
Woensdag 9 juli 1591
Mijn schoonmoeder is van hier naar Emden vertrokken in gezelschap van
Aldrick, de dienaar van Christoffer.309
Dinsdag 16 juli 1591
Vijf van de Delfzijlster en één van de Opslagster soldaten zijn in de
Schuitenschuiversschans onthoofd.310
Woensdag 17 juli
Ongeveer 75 soldaten knechten hebben het bevel gekregen om ongewapend
de Schuitenschuiversschans te verlaten.311
Zondag 25 juli
Mijn vrouw is naar Emden vertrokken met onze twee zoontjes Bernard en
Nicolaas;312 naar ik begrepen heb is ze de dag daarop ongedeerd aangekomen.
Op 2 juli, na het avondeten, is mijn broer Jelto313 bij me gekomen. Hij vertelde
me dat de schans Delfzijl in handen van de vijand was gevallen. We zijn een

306 De hierna volgende aantekeningen, betrekking hebbende op gebeurtenissen van 7-25 juli, lijken in één
keer – en dus tegen het einde van juli 1591 – te zijn geschreven. Men merke daarbij op dat de aantekeningen niet alle in chronologische volgorde zijn genoteerd: 7, 11, 10, 16, 17, 25, 2, 23 en 24 juli.
307 Dezelfde bewoordingen gebruikte Julsing in de brief die hij op 8 juli 1591 uit naam van burgemeesters en
raad aan de stadsgezanten Ubbena en Hammonius schreef en waarin hij melding maakte van het verlies
van de Opslag (MJ ii 345v). Alting dateert deze gebeurtenis op 5 juli. Hij weet te melden dat er 103 schoten
zijn afgevuurd (DA 831).
308 Zo wijd was de bres die de belegeraars in het aarden bolwerk hadden geschoten.
309 Zie de inleiding voor informatie over Julsings familie.
310 De vijand had, nadat hij de schans te Delfzijl in handen had gekregen, de soldaten van het koninklijke
garnizoen van die plaats, bestaande uit de vendels van de kapiteins Engelberts en Herema, toestemming gegeven vrij af te trekken. Dezen hadden zich daarop naar Groningen begeven, waar ze in de
Schuitenschuiversschans werden geïnterneerd. Een op bevel van het stadsbestuur en Verdugo ingesteld
onderzoek wees uit dat er er geen militaire noodzaak was geweest voor de snelle overgave van de belangrijke basis. De soldaten die het meest onwillig waren geweest om hun plicht te doen werden daarop ter
dood gebracht. Verdugo besloot ook de vendels van de hoplieden Herema en Engelberts op te heffen. Zie
ook DA 833 en stadsarchief rvr 1159.
311 Het gaat hier om soldaten van het garnizoen te Delfzijl. Na de opheffing van de vendels van Herema en
Engelberts werden deze manschappen ‘afgedankt’ (uit de dienst ontslagen) en kregen ze het bevel de
Schuitenschuiversschans te verlaten.
312 Zie de inleiding, p. 7.
313 Jelto Coene, ‘Julsincks broeder’ was sinds 30 januari 1586 dienaar van de drost in het Oldambt, als opvolger van Johan Dercks (DA 657). Zie ook de inleiding, p. 5.
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Herepoort (afgebroken in 1610).
Gewassen pentekening door J. Stellingwerf, c. 1745.
Groninger Archieven, THAG 3457.

wandeling gaan maken en zijn de muur afgegaan bij de Herepoort,314 waar
Balthasar Hindricks315 met Johan Hindricks wachtdienst aan het doen waren.
Ze hebben ons gezelschap gehouden tot aan de Steentilpoort.316 We zijn daar
naar beneden gegaan en bij mijn broer Jelto naar binnen gegaan, die ons van
zijn bier te drinken heeft gegeven.
De burgers die op de wal bij de Steentilpoort317 op wacht stonden (hun
aantal was behoorlijk groot) gingen vrijmoedig en ongeremd tekeer tegen
de raad: met instemming en goedvinden van de raadsheren zouden de soldaten, die hun schansen min of meer verraderlijk hadden overgegeven, de
Schuitenschuiversschans zijn binnengelaten; we zouden uiteindelijk hetzelfde

314 Julsing noemt deze stadspoort de porta Heroa, hetgeen letterlijk ‘Heldenpoort’ betekent. Herous is overigens een vreemd woord en heeft een dichterlijke bijsmaak. Zie voor de naam ‘Herepoort’ ook Julsings
aantekening van 9 maart 1590 en de toelichting op p. [11].
315 Een broer van hoofdmansdienaar Albert Henrici die in 1585 tijdelijk uit zijn functie was gezet wegens
‘geuserie’ (DA 646).
316 Steentilpoort. Eigenlijk staat er ‘Stenen poort’.
317 Julsing schrijft ‘de poort van de steen’.
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moeten vrezen.318 Ze wilden dat de heren van de raad hen serieus namen,
anders zou de wachtdienst hun nog opbreken.319 Ik heb hen er toen op gewezen dat zij het zelf waren die schild en wapen droegen, dat zij [als burgers]
degenen waren die wachtdienst deden en niet de heren van de raad; zij waren
verantwoordelijk voor de verdediging van de stad en ieder van hen was persoonlijk evenveel waard als een burgemeester of raadsheer. Wanneer er een
garnizoen binnen de stad320 gebracht zou worden zou er weinig onderscheid
gemaakt worden tussen verschillende personen.321
Vanwege deze woorden of de dingen die daarop volgden ben ik zwaar
aangeklaagd bij Verdugo. Die heeft over deze zaak zijn beklag gedaan bij de
vier burgemeesters, die mij op 3 juli bij zich hebben geroepen. Maar omdat ik
toen niet aanwezig was heeft burgemeester Upkena322 me daags daarop van
deze laster op de hoogte gesteld. Hij zei me dat Verdugo ook enkele raadsheren
voor verdacht hield. Mijn geweten is zuiver en dat is voor mij een bronzen
muur.323

318 De leden van de burgerwacht gingen ervan uit dat de soldaten de versterkingen rondom de stad eigenmachtig hadden opgegeven. Volgens Van Reyd daarentegen had Verdugo de garnizoenen in de bedoelde
schansen opgeroepen om naar Groningen te komen (Van Reyd ix 171). Julsing wil vermoedelijk zeggen
dat zijn gesprekspartners geen vertrouwen hadden in het koninklijke leger. Ze waren bang dat de soldaten – indien ze in Groningen zouden worden toegelaten en er het heft in handen zouden nemen – de
stad uiteindelijk net zo verraderlijk zouden opgeven als de schansen die ze zojuist hadden ontruimd.
Op 17 juni 1591, de dag waarop de voorhoede van het Staatse leger de stad bereikte, had een moeilijk
gesprek plaatsgevonden tussen Verdugo en de Groninger autoriteiten (luitenant en hoofdmannen,
burgemeesters en raad, oud en nieuw, gezworen meente en bouwmeesters van de gilden). Verdugo had
de heren voorgehouden dat de stad ten onder zou gaan zonder de hulp van de soldaten die hij bij zich
had. Burgerij en soldaten zouden de handen ineen moeten slaan om de vijand gezamenlijk af te weren.
Daarom moesten zijn soldaten op een veilige plaats worden ondergebracht: op het Schuitendiep (dat wil
zeggen: in de Schuitenschuiversschans buiten de Steentilpoort) of elders. Wanneer hij zijn zin niet kreeg
zou hij met zijn troepen terugkeren naar Coevorden. Hij was bereid te zweren dat hij geen bezetting in
de stad wilde leggen; hij wilde slechts duidelijk maken dat men de soldaten nodig zou hebben, indien de
vijand inderdaad tot een stormaanval zou overgaan. Na lange deliberatie was besloten dat de soldaten
op het Schuitendiep mochten worden gelegd of elders bij de poorten. Nadat dit besluit aan Verdugo was
meegedeeld hadden beide partijen elkaar trouw gezworen en had Verdugo nog een extra eed afgelegd ter
bevestiging van zijn belofte dat hij niet de minste afbreuk zou doen aan de privileges van de stad en geen
bezetting binnen zou brengen (VH ii 189v).
319 De strekking van Julsings woorden is duister. De centrale gedachte van de passage is de argwaan van de
Groninger burgerij jegens de soldaten van het koninklijke leger. De burgers zijn van mening dat de raad
veel te ver was gegaan in zijn samenwerking met Verdugo en diens officieren. Als de raad niet oppaste
zouden de leden van het burgerregiment zich wel eens tegen de stadsbestuurders zelf kunnen keren.
320 De tekst vanaf ‘binnen de stad’ tot aan ‘bronzen muur’ staat dwars in de marge. Dit duidt erop dat Julsing
deze passage heeft geschreven nadat hij de volgende notities (van 23 en 24 juli 1591) al had vastgelegd.
321 Zolang de Groningers onder elkaar waren golden rang- en standsverschillen en maakte het misschien wat
uit of iemand gewoon burger of lid van de raad was. Wanneer een garnizoen zou zijn binnengelaten zou
alles op zijn kop komen te staan; dan zouden de legerofficieren – of nog erger, de soldaten – het voor het
zeggen krijgen en dan had een burgemeester niet meer gezag dan een eenvoudig burger.
322 Presiderend burgemeester gedurende het tweede ‘pand’ van 1591 (van Pinksteren tot Vrijmarkt 1591; zie
de inleiding, p. 10).
323 Naar de bekende passage bij Horatius (Epistulae I 1,60): Hic murus aheneus esto – nil conscire sibi (‘laat
dit een bronzen muur zijn – zichzelf van geen kwaad bewust te zijn’, ofwel: een goed geweten is als een
bronzen muur).
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[63]
Dinsdag 23 juli 1591
De soldaten uit de Schuitenschuiversschans zijn, net zoals degenen die voor
de Apoort lagen, naar Selwerd vertrokken. ’s Ochtends is Verdugo naar Zijne
Hoogheid naar Nijmegen afgereisd, daartoe schriftelijk door de hertog opgeroepen. Dit is bij brief meegedeeld aan onze gezanten.324 Men had liever gezien
dat de soldaten te Winsum en in Appingedam waren gelegd.325
Woensdag 24 juli 1591
Aan de heren gezanten is geschreven dat de soldaten de arme uitgemergelde
boeren leegplunderen en beroven en dat hierdoor de aanvoer van goederen uit
de Ommelanden wordt verhinderd. Deze beide brieven zijn in haast geschreven en er is geen minuut van gehouden.326
Dinsdag 17 september 1591, St. Lambertusdag
Het vendel van Prenger is gemonsterd buiten de Apoort.327 De doorluchtige
graaf Herman van den Berg heeft dezelfde dag schriftelijk bericht gekregen dat
het leger van de Staten het stadje Anholt heeft ingenomen. Hij heeft dit meegedeeld aan enkele raadsheren, die bij deze militaire plechtigheid aanwezig
zijn geweest.328

324 Burgemeester Joachim Ubbena en syndicus Hammonius waren in de vroege ochtend van 3 juli 1591
vanuit Groningen naar Marienbaum vertrokken voor overleg met de hertog van Parma. Het gezantschap
keerde op 9 augustus 1591 in Groningen terug. Julsing zelf voorzag, uiteraard in opdracht van het stadsbestuur, de gezanten van informatie over de gang van zaken in Groningen. Van de hier bedoelde brief
heeft Julsing geen minuut gehouden; zie de aantekening van de volgende dag.
325 Zodat de vijand wat verder op afstand gehouden zou kunnen worden en er minder kans was dat het
koninklijke leger Groningen binnen zou willen dringen.
326 Op 25 juli 1591 schreven het stadsbestuur en de verordenten van Stad en Lande aan de gezanten Ubbena
en Hammonius dat zij ‘gisteren en eergisteren’ een beeld hadden geschetst van ‘de bijna wanhopige
toestand van Stad en Ommelanden’. ‘Het is niet mogelijk precies op te schrijven hoezeer de soldaten
zich misdragen. Boeren die met hun goederen op wagens onderweg zijn worden gehinderd, zodat ze
niet meer naar de stad durven te komen. U begrijpt dus wel wat wij aan contributies uit de Ommelanden
kunnen verwachten’ (MJ ii 347v-348). Overigens is deze brief door de vijand onderschept.
327 Zoals eerder gemeld (toelichting bij de aantekening van 16 juli 1591 op p. [62]) had Verdugo de ‘Duitse’
vendels van de kapiteins Herema en Engelberts opgeheven. Deze eenheden hadden onder beheer
van Stad en Lande gestaan. Om toch nog weer over ‘eigen troepen’ te kunnen beschikken hadden de
Groningse autoriteiten van de stadhouder toestemming gekregen om hopman Wolfard Prenger te belasten met de werving van een nieuw vendel ter sterkte van 300 koppen.
328 Zoals Julsing op 23 juli 1591 aantekende was Verdugo op die dag vanuit Groningen naar Nijmegen vertrokken. Omdat de hertog van Filips II opdracht gekregen had om zich opnieuw met het leger naar Frankrijk
te begeven teneinde zich daar in de strijd tegen Henri IV (Hendrik van Navarra) te mengen, wilde hij
de ervaren veldheer Verdugo inzetten als zijn plaatsvervanger in de functie van opperbevelhebber van
de koninklijke troepen in de Nederlanden. Graaf Herman van den Berg werd belast met de waarneming
van Verdugo’s gouvernement. De hertog van Parma deelde dit aan het Groninger stadsbestuur mede
in een brief van 4 augustus 1591 die hij aan de beide stadsgezanten, burgemeester Ubbena en syndicus
Hammonius, meegaf (rvr 1463.143).

122

Broek vd.indd 122

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:19

Buiten Apoort. Gewassen pentekening door J. Stellingwerf, c. 1745.
Groninger Archieven, THAG 3457.

Donderdag 19 september 1591
Afgelopen nacht hebben de Staatse soldaten triomfschoten gelost. Het is onduidelijk om welke reden, of het moest vanwege de verovering van Anholt zijn.
Enkele dagen geleden is vanuit Brussel een brief aan Hammonius geschreven,
waarin werd aangegeven dat een Duits leger door Lotharingen en Bourgondië
is getrokken en in het graafschap Montbéliard is aangekomen.329 Daar zouden
zich Zwitserse troepen bij hen voegen. Dat is een marsroute die door niemand
werd verwacht. Men zegt dat ze gezamenlijk door Savoye zullen trekken.

[64]
Maurits heeft de stad Hulst in Vlaanderen bezet.330 Loech Schults331 heeft mij en
iemand anders wat nieuwtjes geschreven, die op grond van latere gebeurtenissen niet onwaarschijnlijk lijken.
329 Montbéliard (Monpeligant of Mömpelgard) aan de bovenloop van de Doubs, c. 50 km ten westen van
Basel.
330 Op 15 oktober 1591 werd te Groningen een brief ontvangen van Verdugo waarin hij meedeelde dat Hulst
door de Staatsen was veroverd (stadsarchief rvr 1463.155). Hulst was op 24 september 1591 in Staatse
handen gevallen.
331 Zie voor deze persoon de toelichting bij p. [45].
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Maurits van Nassau, prins van
Oranje (1567-1625).
Kopergravure door Herman
Müller (c. 1550 – c. 1596).
Foto: akg-images, Berlijn.

Zaterdag 7 december 1591
Joachim Canter heeft op 7 december rond drie uur in de ochtend het leven met
de dood gewisseld.332
Dinsdag de laatste december 1591
Naar ik hoor is door graaf Willem Lodewijk een brief aan presiderend burgemeester Ulger gestuurd, waarin een brief aan de gezamenlijke heren was ingeslo-

332 Joachim Canter (c. 1537-1591) was een stiefzoon van stadssecretaris Egbert Alting. Hij was o.a. in 1588
gildrechtsheer en in 1589 taalman. Op 29 maart 1588 legde hij de eed af als kerkvoogd ter A (DA 722).
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ten. Omtrent elf uur voor de middag heeft Ulger de brief ontvangen en Johan ten
Buer heeft er ook een aan burgemeester [Wyfrink] gegeven.
Wat er in staat weet ik niet.333
Donderdag 2 januari 1592
De oude raad en de gezworen meente zijn bijeengekomen. Naar ik van Duert
Ulger334 begrijp zouden de brieven hun worden voorgelezen. ’s Ochtends is
alleen [burgemeester] Ulger aan het woord geweest.335
Woensdag 29 januari 1592
Burgemeester Johan Thedema336 is omtrent tien uur ’s avonds in de Heer overleden. Gezegend zij zijn nagedachtenis. Hij is op woensdag, de achtste dag na zijn
overlijden, op eervolle wijze ter aarde besteld.337 De hoofdmansdienaren hebben hem volgens oude gewoonte gedragen; hij was een goed, vroom, oprecht
en serieus heer. Boven alle lof en kritiek verheven.

333 Burgemeester Johan Wyfrink meldde deze ochtend in de raad dat hij een gesloten brief van graaf Willem
Lodewijk had ontvangen en dat er ook een brief was die bestemd was voor presiderend burgemeester
Evert Ulger. Indien die zijn brief nog niet had ontvangen zou dat, aldus Wyfrink, wel niet lang meer duren.
Wyfrink gooide daarop de brief op tafel en zei erbij dat de raad er maar mee moest doen wat hij wilde.
Voorzitter Ulger zei dat hij geen brief had ontvangen en van niets wist. De raad besloot hierop Wyfrinks
brief ongeopend te laten en af te wachten of er die middag nog meer brieven zouden komen. Diezelfde
avond meldde burgemeester Ulger dat er inderdaad ook bij hem thuis een brief was afgegeven. Om
ongeveer twaalf uur, voordat hijzelf was thuisgekomen, had zijn kleindochter een briefje aangenomen
van een onbekende man met een witte kraag, die meteen weer was weggegaan. Net als Wyfrink legde
ook burgemeester Ulger de brief ongeopend op tafel. De raad besloot hierop de brieven te openen. De
brieven bleken vergezeld te gaan van een schrijven dat aan de raad van Groningen was gericht. Nadat hij
kennis had genomen van de inhoud van die brief besloot de raad de zaak met de gezworen meente te
bespreken (VH ii 209v). In zijn schrijven aan de Groninger raad van 25 december 1591 (15 december 1591
oude stijl) bood Willem Lodewijk gunstige voorwaarden voor het geval Groningen zou besluiten spoedig
de zijde van de Staten-Generaal te kiezen (stadsarchief rvr 1147.7; het in het stadsarchief bewaarde stuk
is een afschrift dat op 3 januari 1592 is gemaakt).
334 Deze was in de jaren 1588 en 1589 olderman en voorzitter van het gildrecht.
335 Voor de bespreking van Willem Lodewijks brief werd het stadsbestuur in zijn breedste samenstelling
bijeengeroepen: raad, oud en nieuw, taalmannen, gezworen meente, bouwmeesters van de gilden, met
de drie aanwezige hoofdmannen Ubbena, Thedema en Van Ballen. Nadat de tekst van Willem Lodewijks
brief door de syndicus was voorgelezen, besloot de vergadering het orgineel van de brief naar het Hof te
sturen om daarmee te laten zien hoe onverzettelijk en trouw de stad Groningen was (VH ii 211).
336 Het woord ‘burgemeester’ is in dit geval een titel, niet de aanduiding van de functie die Johan Thedema
vervulde. Thedema was voor het laatst in 1590 burgemeester geweest. Na afloop van zijn termijn als
burgemeester, februari 1591, was hij hoofdman geworden. Als zodanig had hij begin 1592 nog een vol jaar
te gaan, omdat het gewoonte was dat een hoofdman twee jaren achtereen in het ambt bleef.
337 De uitvaart en begrafenis van Thedema vonden plaats op woensdag 5 februari 1592.
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[65]
Op 7 april 1592 is de gravin Van den Berg338 hier gearriveerd. Een dag of twee,
drie tevoren [is er geschreven] over de drieduizend kronen, die beloofd waren
tot onderhoud van de armen.339
Gijsbert Arends, artilleriemeester en ambtshalve grossier in salpeter en buskruit, heeft aan Stad en Lande 8565 pond salpeter verkocht voor 46 dalers per
100 pond, in totaal 3941 daler en 2,5 brabantse stuivers.340 Johan van Deest341
heeft hiervoor op 27 april 1592 een betalingsopdracht gehad. Een keurige en
slimme truc. Hij beheert salpeter en buskruit, verkoopt het aan Stad en Lande
in ’t groot, voor een buitensporige som als genoemd; daarna neemt hij het weer
in beheer. Hij heeft het salpeter laten brengen door zijn zoon, die overigens van
de lakenhandel leeft. De passages zijn echter gevaarlijk en daarom behoort hij
338 Julsing bedoelt Maria van Nassau, een zuster van Willem van Oranje, die sinds 1586 weduwe was van
graaf Willem van den Berg. Zij was de moeder van de graven Herman en Frederik van den Berg, die
dienst deden in het koninklijke leger. Ten tijde van haar bezoek aan Groningen bevond Verdugo zich te
Maastricht en nam Maria’s zoon Frederik diens functies in Stad en Lande waar. Gravin Maria was bij haar
aankomst te Groningen vergezeld van vier jonge dochters (Catharina, Anna, Elisabeth en Charlotte; DA
848; A.P. van Schilfgaarde, Het archief van het huis Bergh (Nijmegen, 1932), Inleiding 54-55).
339 In de zomer van 1591 waren burgemeester Joachim Ubbena en syndicus Wilhelmus Hammonius in
opdracht van het stadsbestuur naar de hertog van Parma gereisd die zich toen aan de Rijn ophield (zie
de toelichting bij Julsings notitie van 23 juli 1591 op p. [63]). Terwijl deze gezanten daar waren en te horen
kregen dat Parma van de koning bevel had gekregen om zich met zijn leger naar Frankrijk te spoeden om
de opmars van de protestantse Henri IV te stuiten, veroverde het Staatse leger in de Ommelanden de ene
schans na de andere. Voor het Groninger stadsbestuur, dat erop had gerekend dat Parma die zomer met
het veldleger naar het noorden zou komen om de stad te bevrijden van de Staatse bezettingen te Oterdum
en Niezijl, betekende deze ontwikkeling de zoveelste teleurstelling. De vijand had de Ommelanden zo
goed als geheel onder controle, maar desondanks moesten Stad en Lande de acht vendels koninklijke
troepen onderhouden die rond de stad lagen. Op 30 september 1591 schreven burgemeesters en raad
een rekest aan de hertog van Parma waarin zij om lastenverlichting vroegen. Een van de punten die ze de
landvoogd voorlegden was de deplorabele toestand van de ingezetenen van de stad, in het bijzonder de
‘arme hantwercksluijden’. Deze leden zwaar onder de economische blokkade en er dreigde gebrek. Zeker
nu de winter voor de deur stond zou dit een goede voedingsbodem kunnen zijn voor arglistige pogingen
van de vijand om de stemming van de Groningers te ondermijnen. Het stadsbestuur drong daarom aan
op een subsidie van 10.000 kronen (ƒ25.000) voor het aanleggen van een graanvoorraad. Het was de
bedoeling om, als de nood werkelijk aan de man kwam, daaruit rantsoenen uit te delen aan de armste
leden van de bevolking. De besluitvorming en vooral de uitvoering van Parma’s besluit verliepen echter
uiterst traag, hetgeen kenmerkend was voor het gebrek aan effectiviteit van de toenmalige Brusselse
regering. Op 5 november 1591 schreef de hertog aan Groningen dat hij vrijwel geen geld had, maar toch
3000 kronen voor de voelselhulp ter beschikking stelde. Dit bericht arriveerde op 28 november 1591 te
Groningen (VH ii 204). In de volgende maanden gingen er voortdurend brieven over en weer tussen
Groningen en Brussel, maar geld kwam er niet. Uiteindelijk zou het nog tot eind juni 1592 duren alvorens
het beloofde bedrag inderdaad in Groningen aankwam (MH ii 127v). In zijn tekst refereert Julsing aan
het besluit van het stadsbestuur om tegenover enkele hoge autoriteiten zijn verwondering en mismoedigheid tot uitdrukking te brengen over het feit dat de Brusselse regering zich zo weinig aan de noodsituatie
gelegen liet liggen waarin Groningen verkeerde. Syndicus Hammonius schreef inderdaad in deze geest
op 4 april 1592 aan graaf Peter Ernst van Mansfeld (die tijdens Parma’s militaire operaties in Frankrijk
te Brussel de honneurs waarnam), Parma’s raadsman Christophe d’Assonleville en stadhouder Verdugo.
Het stadsbestuur klaagde dat van Parma’s besluiten van 5 november 1591 nog altijd niets terechtgekomen
was. ‘Het lijkt erop dat deze dingen alleen woorden en papier zijn geweest. Dit schept wantrouwen. Als
zulke kleinigheden al zo moeilijk te verwezenlijken zijn, wat hebben we dan te verwachten ten aanzien van
het grote?’ (MH ii 97v-98v). De brieven kwamen echter niet over. Stadsbode Peter Filips viel in de buurt
van Münster in handen van Staatse soldaten die hem gevankelijk naar Doetinchem brachten. De brieven
zijn naar Den Haag gestuurd (MH ii 107).
340 Julsings som klopt niet precies. Het totaal bedrag zou 3939 dalers en 27 stuivers moeten zijn. Een daler
is ƒ1,50.
341 De stadsrentmeester.
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voor de reis van zijn zoon ruim betaald te worden. Hier schijnen twee belangen
elkaar op een of andere manier te vinden in strijd met de regels van filosofen en
rhetoren.342 In troebel water is het goed vissen.
Donderdag 7 mei 1592
Op de markt heb ik van raadsheer Derck Draper gehoord dat de genoemde koopman343 zo’n 700 dalers tegoed heeft van Marten van Dortmund vanwege boter.
Marten is failliet gegaan en het geld344 zou daaronder begrepen zijn. Zie wat een
uiterst smerig zaakje dat is!345

[66346]
[67]
Woensdag 18 maart 1592
De syndicus heeft een brief ontvangen waarin wordt meegedeeld dat de koning
van Frankrijk een zware nederlaag heeft geleden. Daarna zou hij binnen
Dieppe belegerd zijn. Zijn strijdmacht zou geheel verslagen zijn en zijn artillerie zou hij zijn kwijtgeraakt. Alle heren zijn hierna, samen met de gezworen
meente, bijeengeroepen. Aan hen is de brief voorgelezen, alsook aan de heren
luitenant en hoofdmannen.347

342 Julsing lijkt te suggereren dat rentmeester Van Deest en artilleriemeester Gijsbert Arends met elkaar
samenwerken in een louche zaak. Uit een kryptische notitie van maart 1591 op p. [45] blijkt dat de verhouding tussen Van Deest en Julsing allerminst vriendelijk was. Het is ook mogelijk dat Julsing alleen
maar wil zeggen dat de belangen van Gijsbert Arends en zijn zoon hier parallel lopen. De betekenis is
dan wellicht dat de zoon vanwege de onveiligheid van de wegen zijn gewone beroep van lakenhandelaar
niet kon uitoefenen en met de aanvoer van salpeter – dat onder convooi werd vervoerd – een lucratieve
en betrekkelijk risicoloze broodwinning had gevonden.
343 Gijsbert Arends.
344 Het geld dat door Gijsbert Arends namens Stad en Lande aan Marten van Dortmund was betaald in
verband met de bestelling van salpeter.
345 Reeds enkele maanden tevoren waren moeilijkheden aan de dag getreden in de handelsrelatie met
Marten van Dortmund. Zie voor (een deel van) deze kwestie de brieven die het Groninger stadsbestuur
op 14 november en 3 december 1591 aan zijn collega’s in Dortmund schreef (MH ii 70v, 71v-72). Op 2 april
1591 had de artilleriemeester Gijsbert Arends in opdracht van het stadsbestuur 10.000-12.000 pond salpeter besteld bij Marten Loveman, alias Van Castrup of Van Dortmund, en afspraken met hem gemaakt
omtrent de betaling daarvan (DA 821). Levering van de bestelde salpeter bleef echter uit. Loveman had
op grond van een in Groninger ogen onterechte vordering in Dortmund zelfs beslag laten leggen op geld
en goederen van Arends. Nu blijkt Loveman failliet te zijn en lijkt ook het Groninger geld verloren. Julsing
lijkt een boze constructie te vermoeden, opgezet door Loveman en Arends.
346 Deze bladzijde is niet beschreven.
347 Egbert Alting noteerde op 17 maart 1592 in zijn diarium de woorden: ‘Nouvelles van rencontre à Aumale’.
Volgens deze berichten zou de ‘prince van Byarne, alias Navarre’ gewond zijn geraakt en op de vlucht
zijn geslagen. Sinds november 1591 werd het katholieke Rouen belegerd door Henri IV. In februari 1592
had deze de belegering aan zijn maarschalk De Biron overgelaten en was zelf met enkele honderden
manschappen de hertog van Parma tegemoet getrokken. Deze was met een leger van 30.000 man vanuit
de Nederlanden onderweg om Rouen te ontzetten. Op 5 februari 1592 kwam het bij Aumale (30 km ten
zuidwesten van Amiens) tot een treffen tussen de ongelijkwaardige partijen. Daarbij dolven de strijdkrachten van Henri IV het onderspit. De koning zelf raakte gewond en werd door zijn medestanders uit
het strijdgewoel geëvacueerd.
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Wat betreft de brief over de nederlaag die de Montmorency tegen de hertog
de Joyeuse zou hebben geleden, verleden winter door de syndicus gepubliceerd:348 gelogen.349
Dinsdag 5 mei 1592
Lancelot350 heeft een brief uit Amsterdam ontvangen, heeft daarmee rondgelopen en de inhoud ervan overal bekend gemaakt. Er staat in dat Rouen is ontzet
en dat de koning van Navarra grote schade heeft geleden.351 Enkele dagen eerder is door Verdugo aan Engelbert van der Zanden352 een brief gestuurd waarin
staat dat Zijne Hoogheid weer in de buurt van Rouen is; de belegering van
Rouen zou nog altijd voortduren en er zou spoedig een slag geleverd moeten
worden; het is een waarschijnlijk verhaal; ‘de overwinning zal volgen op de
triomf’.353
Donderdag 14 mei 1592
’s Nachts hebben de geuzen met (naar men zegt) wel 200 man – Gerrit de
Jonge zou ook van de partij zijn geweest – meer dan veertig of vijftig nieuwe
stukken lijnwaad en veel ander textiel, eigendom van verschillende burgers,
weggehaald van de bleek buiten de Ebbingepoort. De bleekster Gese, die
toch al zwak is en al lange tijd met haar gezondheid sukkelt, is zwaar gewond
geraakt.
Ik heb 206 rijksdalers van Johan van Deest geleend. Ik heb het op 18 mei
terugbetaald.

348 De originele tekst is kryptisch en de syntaxis ervan laat verschillende interpretaties toe. De brief waarop
Julsing doelt handelde vermoedelijk over een gebeurtenis in de politiek verdeelde Zuid-Franse provincie
Languedoc. Bas-Languedoc – het gebied rond Montpellier – stond onder gezag van hertog Henri van
Montmorency (1534-1614). Deze voerde een gematigd beleid en steunde koning Henri IV. Haut-Languedoc
– Toulouse en omgeving – was in handen van de oude maarschalk Guillaume de Joyeuse († begin 1592)
en diens zoon Antoine-Scipion (1565-1592), die aan de kant van de Katholieke Liga stonden. Blijkbaar was
in Groningen het – valse – bericht ontvangen dat de katholieke Antoine-Scipion, die sinds 1587 de titel
van ‘Duc de Joyeuse’ voerde, zijn gematigde rivaal Henri de Montmorency zou hebben verslagen. Op 28
januari 1592 schreef de syndicus in opdracht van het Groninger stadsbestuur aan graaf Herman van den
Berg dat er allerlei geruchten over de strijd in Frankrijk binnenkwamen (MH ii 88).
349 Blijkbaar heeft de brief die syndicus Hammonius over de slag bij Aumale heeft ontvangen Julsing herinnerd aan het feit dat de syndicus enkele weken tevoren ook al een bericht over een gebeurtenis in Frankrijk
had vernomen. Dat bericht was niet waar gebleken; misschien was het bericht over de nederlaag van
Henri IV ook wel vals.
350 Zie de aantekening van 30 maart 1590 op p. [14].
351 De veldtocht die de hertog van Parma in de winter van 1592 vanuit de zuidelijke Nederlanden in NoordFrankrijk ondernam leidde niet onmiddellijk tot de opheffing van de belegering van Rouen. In maart wist
de hertog de stad te bevoorraden, maar de belegeraars kregen steun van Holland en Zeeland en konden
het beleg voortzetten. Op 20 april 1592 slaagde Parma er toch in het beleg van Rouen te breken (Williams,
Philips II 223).
352 Toen Verdugo, tegen zijn eigen verwachting in, in de zomer van 1591 door Parma werd aangesteld als zijn
plaatsvervanger aan het hoofd van de koninklijke troepen, was het hem duidelijk dat hij voorlopig niet
naar Groningen zou kunnen terugkeren. Op verzoek van Verdugo bracht Engelbert van der Zanden de
bedienden van de stadhouder vanuit Groningen met een bespannen wagen naar het leger (DA 837).
353 In het voorjaar van 1592 deden allerlei geruchten over de strijd in Frankrijk de ronde. Ook Phebens maakt
er in zijn kroniek melding van. Hij zegt dat de koningsgezinden willens en wetens geflatteerde of zelfs
geheel verzonnen verhalen over de successen van de koninklijke troepen in Frankrijk verspreidden om
het ‘onstabiele volk’ trouw te laten blijven aan de koning (Phebens 132). In deze context wordt de betekenis van de overigens duistere Latijnse woorden triumphum sequetur victoria duidelijk. ‘Als je maar vaak
genoeg roept dat je gewonnen hebt zal de overwinning eens jouw deel zijn.’
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[68]
Daags voor Pinksteren354 is de wijn gekeurd355 en is eenieder vervolgens weer
naar huis gegaan. Daarna zijn allen weer bij elkaar gekomen en zijn er brieven
voorgelezen, waarvan er een – naar men zegt – door de koning was ondertekend,
en een andere enkele dagen later door secretaris Diamant.356 Enkele dagen later
is er een brief van graaf Peter Ernst van Mansfeld met grote dankbaarheid gelezen. Alle brieven staan vol met de mooiste beloften, te weten dat men ons op
tijd te hulp zal komen als de vijand iets tegen ons zou ondernemen en dat Ernst
en stadhouder Verdugo opdracht hebben gekregen om ons te helpen.357
Dinsdag 16 juni 1592
De drost van Drenthe358 heeft een brief hierheen gestuurd, ik weet niet aan
wie, met de mededeling dat graaf Peter Ernst van Mansfeld 10.000 infanteristen en 1500 eenheden cavalerie stuurt om Steenwijk te helpen.359 Dit bericht
heeft heel wat mensen opgevrolijkt.360

354 Zaterdag 16 mei 1592.
355 Het gaat hier om het traditionele wijndrinken door bestuurders en ambtenaren ter gelegenheid van
grote feestdagen. Voor de leden van het stadsbestuur, hoge ambtenaren en officieren golden acht vaste
feestdagen: Pasen, de derde vrijdag na Pasen (een van de drie dagen waarop de schutten optocht hielden; Alting spreekt in 1586 (DA 662) van een ‘processie generael’), Ons Heren Hemelvaart (40 dagen
na Pasen), Pinksteren (50 dagen na Pasen), Sacramentsdag (donderdag na Drievuldigheidszondag, de
eerste zondag na Pinksteren), Maria Hemelvaart (15 augustus), Maria Geboorte (8 september, begin van
de Groninger Vrijmarkt) en Kerstmis (zie G. Acker Stratingh, ‘Vrije of goede wijnen’, in: BGOG iii 44-56).
Blijkens Julsings woordkeus (‘gecoeret’) behelsde de traditie (oorspronkelijk?) een element van ‘keuring’.
Daarmee komt de term overeen die de rentmeester in de stadsrekening gebruikt. Die noteert gewoonlijk
dat hij geld heeft uitgegeven voor ‘proevellwijn’.
356 Julsing bedoelt Nicolas Damant. Deze stond, na een indrukwekkende ambtelijke carrière in Brabant en
Vlaanderen, aan het hoofd van de Nederlandse kanselarij aan het hof van Filips II in Spanje.
357 Syndicus Hammonius noteerde op al deze brieven dat ze op zaterdag 16 mei 1592 zijn ontvangen. In
zijn brief (gedateerd te Madrid op 24 maart 1592, rvr 1463.180) verwees koning Filips II naar de vredesonderhandelingen waartoe keizer Rudolf het initiatief had genomen. Hij vroeg de Groningers ‘noch een
weijnich tyts ... patiencie’ te hebben om te zien wat het resultaat daarvan zou zijn. Ondertussen zou hij
maatregelen nemen ter voorbereiding van een offensieve oorlog en zorgen dat Groningen alles kreeg wat
het nodig had. De koning reageerde met deze brief op stukken uit Groningen die door graaf Peter Ernst
van Mansfeld, Parma’s plaatsvervanger in Brussel, naar Spanje waren doorgestuurd. Een van deze stukken was een op 13 januari 1592 gedateerde grote remonstrantie waarin het stadsbestuur een historisch
overzicht gaf van de gebeurtenissen tussen 1580 en 1592 en waarschuwde dat het niet aan Groningen en
een gebrek aan trouw van zijn bevolking lag wanneer de stad in handen van de vijand zou vallen. Volgens
de Groningse autoriteiten lag het aan het beleid van de regering te Brussel dat Stad en Lande tot uiterste
ruïne waren vervallen en dat de situatie in het noorden uitzichtloos geworden was (rvr 1141).
358 Evert van Ensse.
359 Op 27 mei 1592 was het Staatse leger begonnen aan de belegering van Steenwijk, dat verdedigd werd
door een garnizoen van 1000 ervaren soldaten en 60 lichte cavaleristen onder bevel van overste-luitenant
Anthonie de Cocquel. Het stadsbestuur van Groningen riep de volgende dag stadhouder Verdugo, die
zich te Rheinberg bevond, per brief op om onmiddellijk met een sterk veldleger ‘over de Rijn’ te komen
(MH ii 113). Begin juni gingen er in Groningen verhalen rond over een groot leger dat in aantocht zou
zijn om Steenwijk te ontzetten.
360 Dit bericht – en dus ook de vreugde daarover – miste elke grond. De Brusselse regering was niet in staat
iets substantieels te ondernemen tegen de operaties die het Staatse leger tegen Verdugo’s gouvernement
had ingezet en waarvan de belegering van Steenwijk de eerste fase was. Parma’s plaatsvervanger Mansfeld
schreef op 2 juni 1592 aan de koning: ‘De situatie is moeilijk. In vijf maanden heb ik vanuit Spanje maar
100.000 écu’s ontvangen. Verder heb ik zelf in Antwerpen 23.000 écu’s weten te lenen om naar Friesland
[Verdugo’s gouvernement] te sturen. De Hollanders [het Staatse leger] bedreigen dat gebied. Gouverneur
Verdugo smeekt om versterkingen maar ik kan ze niet leveren. De Groningers klagen ook. Ik doe mijn best
om hen op te monteren, soms met wat geld, maar vooral met beloften. Wanneer we ons alleen defensief
opstellen moeten we erop rekenen dat het gebied verloren gaat’ (CPH iv 56, nr. 139).
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Belegering van Steenwijk. De stad is op 4 juli 1592 door de koninklijke bezetting opgegeven.
Gravure uit Pieter Bor, boek xxix fol. 19.

De aanval op Steenwijk is op de dag voor Sacramentsdag begonnen.361 Graaf
Lodewijk van den Berg362 is door een musketschot vanaf de ‘lijmstang’363 door
het hoofd geschoten op 16 juni 1592.
Zaterdag 4 juli 1592
Steenwijk is overgegeven, omtrent drie uur na de middag, nadat er – naar
men zegt – 17.000 schoten op afgevuurd zijn en mijnen364 tot ontploffing zijn
gebracht, zodat de stad helemaal open ligt. De soldaten en de burgers die zich
al in de macht van de vijand bevonden zijn in genade opgenomen. De solda-

361 Stadssecretaris Alting en syndicus Hammonius noteerden beiden dat de Staatse aanval op deze dag (27
mei 1592) om 9 uur ’s morgens is begonnen (DA 851 en MH ii 113). Van Reyd en Bor houden het op 28
mei 1592 (Van Reyd ix 176 en Bor xix 19).
362 Lodewijk van den Berg (1574-1592) was een jongere broer van de graven Herman en Frederik van den Berg
363 De ‘lijmstange’ was een demontabele belegeringstoren die dank zij zijn vernuftige constructie eenvoudig
te transporteren was (zie voor een beschrijving Van Reyd ix 177).
364 Hier dient het woord ‘mijn’ in de oorspronkelijke betekenis worden opgevat: een onderaardse gang. Door
er springstof in te plaatsen en dit tot ontploffing te brengen kon men vestingwerken en andere hindernissen opblazen.
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ten die onder de hier in de buurt gelegerde vendels behoren hebben verlof
gekregen om zich weer bij hun onderdelen te voegen. De anderen is het bevel
gegeven zich over de Rijn terug te trekken. In Steenwijk hebben tien kapiteins gelegen; drie daarvan zijn doodgeschoten: graaf Lodewijk, Blondel en
Hessel.365

[69]
Maandag 13 juli 1592
Het geld is door Johan Ottens, de dienaar,366 uit het huis van de domdeken367
gehaald. Het bedraagt, naar men zei, ƒ8.000. Daarmee is op de tafel van de
raadkamer gespiegeld,368 mede in aanwezigheid van de gezworenen, die daags

Belegering van Coevorden.
Gravure uit Pieter Bor, boek xxix fol. 25v.

365 Van de niet gesneuvelde kapiteins waren de meesten gewond geraakt. Kapitein Hessels was afkomstig
uit Gent en een zoon van de procureur-generaal in Vlaanderen, Andries Hessels (Van Reyd ix 184).
366 Johan Ottens wordt in 1588 ‘ordinaris uthkundiger upt Wynhues’ genoemd, maar komt in de stadsrekening niet voor onder de stadsofficianten.
367 Met deze spotnaam bedoelt Julsing stadssyndicus dr. Wilhelmus Hammonius (zie de inleiding, p. 32-33).
368 Het is mij niet duidelijk wat het woord ‘spiegelen’ in deze context betekent.
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tevoren hiervoor waren opgeroepen. Het geld is vanwege de koning hierheen
gebracht voor het onderhoud van de arme burgers.369
Er zijn verschillende klachten over Verdugo te berde gebracht. We zouden vergaan zoals ijzer in het vuur of roest; commissarissen van de vijand zouden op
het huis te Coevorden zijn onthaald, ze zouden op de hoogte gesteld zijn van alle
sterkten van het huis;370 men zou al meer dan twee jaar lang verzuimd hebben
om met de twee hierheen gestuurde Spaanse regimenten iets tegen de vijand
te ondernemen, maar ze wel de hele zomer bezig gehouden hebben met het
leggen van een dam.371
In de ochtend is met geen woord gerept over het hierheen roepen van Verdugo;
er is zelfs niets wat de gezworen meente minder wenselijk acht. Desondanks

369 Het gaat hier om een bedrag dat vanuit Brussel naar Groningen was gezonden ingevolge Parma’s besluit
van 5 november 1591 om een subsidie te verstrekken ten behoeve van de voedselvoorziening van de
armlastige ingezetenen van Groningen (zie de aantekening van 7 april 1592 op p. [65]). Julsings notitie
suggereert dat het betrokken bedrag op last van het stadsbestuur uit het huis van de syndicus is opgehaald zonder diens medeweten of zelfs tegen diens wil. Omdat Hammonius’ protocol over de periode
na 22 februari 1592 niet bewaard is gebleven zijn we minder goed geïnformeerd over de gebeurtenissen die zich in deze maanden in kringen van het Groninger stadsbestuur afspeelden. Vast staat echter
wel dat Hammonius zich ten tijde van de door Julsing beschreven gebeurtenis in de stad bevond. In
Hammonius’ brievenprotocol zijn minuten van zijn hand van 12, 13 en 14 juli 1592 ingeschreven.
370 De leden van de gezworen meente verwijten Verdugo dat hij functionarissen van de vijand in het fort te
Coevorden zou hebben ontvangen en hen bij die gelegenheid kennis heeft laten nemen van de verdedigingswerken. Het verhaal dat Verdugo te Coevorden Staatse commissarissen zou hebben ontvangen
berust op informatie van Verdugo zelf. Deze schreef hierover in een brief van 11 juli 1592, die in de ochtenduren van 13 juli in de raad werd besproken. Uit het feit dat Julsing deze brief niet noemt valt op te
maken dat hij zijn mededelingen over het besprokene baseert op hetgeen een ander hem heeft verteld.
De stadhouder deelde in deze brief mee dat hij in Coevorden bezoek had gehad van twee vijandelijke
commissarissen die overste Anthonie de Cocquel – de verslagen garnizoenscommandant van Steenwijk
– met zijn krijgsvolk naar de Rijn moesten begeleiden. De commissarissen hadden Verdugo gemeld dat
de Staatsen brieven hadden onderschept van de stad Groningen die gericht waren aan hem, Verdugo.
Daarin liet het stadsbestuur weten dat hij niet naar Groningen hoefde te komen als hij geen leger bij
zich had. Verdugo vatte deze woorden op als een belediging en reageerde daarmee precies zoals de
Staatsen hadden bedoeld – die waren erop uit zoveel mogelijk tweedracht te zaaien in het koninklijke
kamp. ‘Ik ga ervan uit dat dit een bedenksel van de vijand is’, zo schreef een gekrenkte Verdugo aan
het stadsbestuur, ‘en dat dit verhaal door kwaadwilligen wordt rondgebazuind. Het is treurig dat de
hele wereld ons uitlacht, maar met de hulp van God zal het tij keren.’ Ofschoon Verdugo zich hevig
stoorde aan het eigengereide gedrag van de Groningers diende dit hemzelf als instrument om het
Brusselse Hof onder druk te zetten. Op 29 januari 1592 meldde graaf Peter Ernst van Mansfeld aan
de koning dat hij met Verdugo gesproken had die naar Brussel gekomen was om nog eens te wijzen
op de ernst van de situatie in het noorden. De stadhouder had hem, Mansfeld, duidelijk gemaakt dat
hij niet meer naar zijn gouvernement durfde terug te keren als hij niet echt de hulp meebracht die
nodig was. De bevolking en autoriteiten waren niet langer tevreden met beloften (CPH iv 13, nr. 31).
In de hierboven genoemde brief van 11 juli 1592 liet Verdugo de Groningers weten dat er na de verovering
van Steenwijk in het vijandelijke kamp een groot dispuut was uitgebroken over de vraag wat men nu het
beste kon gaan doen. Volgens hem drongen de Friezen er krachtig op aan dat men Coevorden zou gaan
aanvallen, de anderen gaven de voorkeur aan Twente. ‘Als de vijand uw richting uitkomt, kom ik ook, ook
al zou me dat ’t leven kosten’ (rvr 1463.194).
371 De gezworen meente beschuldigt Verdugo ervan gedurende twee jaar (1590 en 1591) een slecht gebruik
te hebben gemaakt van de hem ter beschikkingen gestelde versterkingen. Van dergelijke hulptroepen is
voor wat betreft het jaar 1591 niets bekend. Parma had toen grote moeite om een leger bijeen te brengen.
Hij kwam pas begin juni te velde en bleef aan de Nederrijn hangen, in weerwil van zijn oorspronkelijke
voornemen om naar het noorden te komen. Wel is Verdugo in juni van dat jaar met zijn eigen troepenmacht van 1500 man vanuit Coevorden naar Groningen getrokken omdat de stad toen door Maurits werd
bedreigd (Bor xxviii 30v en Van Reyd ix 171). Zoals we gezien hebben had Verdugo in 1590 inderdaad wel
substantiële versterking gehad, maar heeft hij daarmee – afgezien van de herovering van Enumatil – geen
militaire successen behaald (zie Julsings eigen aantekeningen over de maanden mei-augustus 1590 en
het commentaar daarbij, pp. [19] evv).
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heeft de domdeken ’s middags een brief geschreven waarin gevraagd wordt om
zijn komst hierheen met zoveel soldaten als hij op de been kan brengen, voor
het geval dat de vijand zich in deze richting zal begeven.372
Woensdag 15 juli 1592
Er is weer een brief aan Verdugo geschreven, kort na de middag, met het verzoek om hierheen te komen.373
Donderdag 14 augustus 1592
Voor de middag hebben omtrent 300 ruiters (naar men zei) zich zo goed als
onverhoeds laten zien aan deze kant van het gericht374 en ze hebben al het vee
uit de kampen375 weggedreven. Onze soldaten zijn uit de schansen gekomen
en erop af gegaan, maar hebben weinig roem behaald.376
Een paar dagen eerder heeft burgemeester Johan van Ballen377 zich weinig
respectvol over mij uitgelaten in het voltallige college.

[70]
Woensdag 26 augustus 1592
Johan Vrese, de dienaar, is in de kamer378 gekomen en heeft gezegd dat een van
de drie secretarissen379 boven moest komen, hetgeen mij vanwege de onwaardigheid van de zaak niet weinig heeft gespeten gespeten. Ik zou wel willen
weten waarom dit is gebeurd, maar veel is te wijten aan de kwaadwilligheid
372 ’s Middags schreef syndicus Hammonius inderdaad een brief aan Verdugo waarin het stadsbestuur aan
de stadhouder meedeelt dat het ‘wel zou wensen’ dat hij meteen en wel vóórdat hem de pas naar het
noorden zou worden afgesneden naar Groningen zou komen, de hoofdstad van zijn gouvernement. Het
zou bovendien heel aangenaam zijn als Verdugo een goed aantal soldaten zou kunnen meebrengen
(MH ii 136v). Het stadsbestuur zag in de persoonlijke aanwezigheid van Verdugo een soort garantie:
het Brusselse Hof zou zijn gewaardeerde veldheer immers niet zomaar in handen van de vijand laten
vallen. Ook het stadsbestuur had gehoord dat er in het Staatse kamp onenigheid heerste over de te
volgen strategie. Het had vernomen dat de Friezen een aanval op Groningen bepleitten op grond van
de veronderstelling dat de inzet van grof geschut het moreel van de Groningse burgerij wel spoedig zou
breken. Anderen, aldus het stadsbestuur, wilden Twente of Coevorden aanpakken. Korte tijd later besloot
het Staatse opperbevel om Coevorden te gaan belegeren. Op 25 juli verscheen de voorhoede van Maurits’
leger voor de vesting en de volgende dag begon de belegering.
373 Een dergelijke brief ontbreekt in het brievenprotocol van Hammonius.
374 Julsing bedoelt de zuidzijde van het Gericht van Selwerd, ook wel Gorecht genaamd. Secretaris Alting
noteerde op 13 augustus 1592 dat Staatse ruiters en andere soldaten die deelnamen aan het beleg van
Coevorden ’s morgens om acht uur het vee tussen Groningen en Helpman hebben weggehaald (DA
853).
375 Een kamp is een door houtwallen omgeven stuk land. ‘Kampen’ waren (en zijn nog altijd) karakteristiek
voor het landschap op de hoge gronden ten zuiden van de stad Groningen en het aangrenzende Drenthe
(zie voor het bekampen van oorspronkelijk open gebied: Feenstra, ‘Stapelrecht’ 169).
376 De tegenactie werd uitgevoerd onder bevel van graaf Herman van den Berg (DA 854). De koninklijke
troepen waagden zich te ver van hun bases, werden omsingeld en leden zware verliezen (Phebens 136).
377 Johan van Ballen was een telg uit een Groningse patriciërsfamilie en door huwelijken gerelateerd aan de
adellijke families De Ligne en Mulert en het Ommelander hoofdelingengeslacht Lewe. In zijn lange carrière vervulde hij onder meer de functies van stadsartilleriemeester en commissaris voor het leger (een
soort ‘minister van defensie’). Daarnaast was hij vele malen lid van de raad, burgemeester en hoofdman.
In de zomer van 1592 was hij presiderend burgemeester.
378 Julsing bedoelt de schrijfkamer op de begane grond van het raadhuis.
379 Er waren destijds inderdaad drie secretarissen: de oude Egbert Alting (destijds 74 jaar), tweede secretaris
Johannes Julsing (in dienst sinds 1570) en de klerk Leo Alberti, die vermoedelijk in 1592 Johannes Martens
opvolgde.
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van de mensen en het onrecht der tijden. Ik zal toch, om mijn eer te bewaren,
bij de presiderend burgemeester Johan van Ballen hierover navraag moeten doen
om mijn gemoed te ontlasten. De boodschap van de genoemde dienaar is ’s middags gekomen en Gijsbert Arends, de artilleriemeester, was er bij aanwezig.380
Dinsdag 15 september 1592
Er is een brief geschreven aan Verdugo, waarin hem verzocht wordt dat tenminste de gewone garnizoenen weer hierheen gezonden worden.381

Zoutkamp

Delfzijl
Oterdum

Reide

Zwaagsterzijl
DOLLARD
Groningen
Enumatil
Lettelbert

Slochteren
Noordbroek
Winschoten

Bellingwolderzijl

Veerhuis
Wedde

Bourtange

De routes tussen Groningen en Westfalen, schetsmatig aangegeven.
Nadat Oterdum in Staatse handen was gevallen (1583) was de route via Delfzijl zo goed als afgesloten. In de daarop volgende jaren is gewerkt aan een scheepvaartverbinding via Slochteren,
Zuidbroek, Winschoten en Winschoterzijl. Via de Westerwoldse A of door een speciaal gegraven
vaart kon men per schip tot aan Wedde komen. Vanaf Wedde was er een wagenweg die over de pas
te Bourtange naar het Eemsland en Westfalen leidde. Een andere wagenroute verbond Winschoten
met Bunde in Reiderland, Weener en Leer. Toen Bellingwolderzijl in Staatse handen was gevallen
(april 1593) vervielen deze route en die over de Westerwoldse A. Bij droog weer kon men tussen
Winschoten en Noordbroek ook gebruik maken van landwegen, terwijl het gedurende langdurige
vorstperioden mogelijk was om met bespannen sleden over het veen ter hoogte van het huidige
Hoogezand-Sappemeer te trekken.
380 Er is elders geen andere informatie gevonden die enig licht kan werpen op deze gebeurtenis, die Julsing
blijkbaar als kwetsend heeft ervaren.
381 Zie Hammonius brievenprotocol (MH ii 148v). In dit schrijven herinnerde het stadsbestuur aan zijn
brief van twee dagen tevoren, waarin het Verdugo erop had gewezen dat er door de val van Coevorden
(11 september 1592) een nieuwe situatie was ontstaan. Het wilde dat de stadhouder met de kort tevoren
aangekomen versterkingen Stad en Lande te hulp zou komen. Echter, als Verdugo er de voorkeur aan
gaf met deze troepen iets anders te gaan ondernemen, zouden burgemeesters en raad graag zien dat
althans de door de Ommelanden betaalde garnizoenen weer naar Groningerland zouden komen onder
aanvoering van een geschikte bevelhebber. Het stadsbestuur was vooral bang dat de als enige overgebleven aanvoerroute over Bourtange door de vijand zou worden afgesloten.
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Woensdag 16 september 1592
Door de syndicus is een brief geschreven aan Verdugo. De inhoud ervan is mij niet
bekend.382 In opdracht van de domdeken heeft Leo383 het opschrift geschreven.
Donderdag 17 september 1592
Verdugo heeft geschreven dat hij brieven van Maurits heeft ontvangen, waarin zou
staan dat Stad en Lande ertoe neigden een overeenkomst met hem aan te gaan.384
Zaterdag 19 september 1592
Verdugo verlangt raad en advies van de heren; daarop is niet weinig gefulmineerd.385
382 Van deze brief is geen minuut gehouden, maar de strekking ervan kennen we uit een notitie van syndicus
Hammonius in diens missivenprotocol (MH ii 148v). Het stadsbestuur waarschuwde Verdugo ervoor op
te letten dat hij met zijn leger niet van Groningen zou worden afgesneden. Men refereerde hierbij aan
een brief die hopman Wybrand van Schoten aan graaf Herman van den Berg had geschreven en waarin
hij melding maakte van een mogelijke aanslag van de vijand op Wedde. Het ‘Huis te Wedde’ lag op een
vitale plek aan de route die Groningen met het Eemsland verbond.
383 Sc. Leo Alberti, de klerk. Hammonius heeft ook van deze brief geen minuut gehouden, maar noteerde in
zijn brievenprotocol dat op 16 september 1592 nogmaals aan de stadhouder is geschreven om hem te
waarschuwen voor de mogelijkheid dat hij en het leger van Groningen zouden kunnen worden afgesneden (MH ii 148v).
384 Maurits had aan Verdugo laten weten dat hij bezoek had gehad van afgevaardigden van de stad Groningen.
Deze mededeling zal de Spaanse stadhouder allerminst hebben verrast, want die verkeerde permanent in de
overtuiging dat de Groningse magistraat niet te vertrouwen was. Hij veinsde echter het tegenovergestelde
toen hij in een brief van 15 september 1592 het stadsbestuur op de hoogte stelde van Maurits’ verhaal.
Verdugo schreef dit bericht niet te kunnen geloven vanwege ‘tgoet gevoelen’ dat hij steeds over de Groningers
had gehad (rvr 1463.201). In het antwoord dat het stadsbestuur daags daarop verstuurde liet het weten dat
het hier om een verzinsel moest gaan en diende de Spanjaard en passant een steek onder water toe: ‘Wij
hadden gedacht dat het vorsten, graven en heren paste de waarheid te spreken en niet zo lichtvaardig op te
treden. Wij, burgemeesters en raad van Groningen, doen aan deze spelletjes niet mee en volgen het voorbeeld van onze “geëhrten voerolderen”. Het is ons bekend dat dergelijke verhalen onlangs ook aan het Hof
in Brussel zijn verspreid. Verstandige lieden hechten er echter geen geloof aan. Wij bidden God dat hij de
harten van ’s konings gouverneurs zal opwekken om te doen wat nodig is voor het behoud van Groningen.
Wij zullen onze plicht blijven doen en hopen dat men dat aan ’s konings zijde ook zal doen.’ Ofschoon deze
stellingname waarschijnlijk in overeenstemming met de waarheid is, kan het bericht van Maurits aan Verdugo
wel degelijk gebaseerd zijn op contacten tussen vooraanstaande Groningers en hemzelf. Men kan zich
voorstellen dat vanuit Groningen, of door uitgeweken ex-leden van de Groninger magistraat, een poging is
gedaan om Maurits zover te krijgen dat hij Groningen een zodanig aanbod zou doen dat de stad op eervolle
en pijnloze wijze naar de Staatse zijde kon overstappen. In ieder geval hadden Maurits en de Staten-Generaal
een brief laten opstellen aan het Groninger stadsbestuur. Deze werd op 19 september 1592 te Groningen
bezorgd (DA 855). Het gaat hier echter niet om een heel recente ontwikkeling: op 6 augustus 1592 had Van
Oldenbarnevelt het voorstel gedaan om ‘een goede brief’ naar Groningen te sturen en daags daarna was
het ontwerp vastgesteld (RSG 542-544). In de brief boden de Staten-Generaal aan alle door de Groningers
veroorzaakte ellende terzijde te stellen en de stad tot de Unie toe te laten. Als Groningen echter niet bereid
was naar de Staatse zijde over te stappen dreigde complete verwoesting door de oorlog. Het stadsbestuur
stuurde de bode zonder antwoord terug, tot grote woede van het Staatsgezinde deel der burgerij (Phebens
140-141). Zie het commentaar bij de aantekening van 25 september 1592 op p. [71].
385 Na het verloren gaan van Coevorden had Verdugo vanuit Veldhausen (in het graafschap Bentheim) geschreven dat hij met het leger daar bleef liggen in afwachting van berichten over de wensen van burgemeesters en
raad. Zij moesten maar aangeven wat hij met het leger moest doen, dan zouden de heren wel zien hoe welgezind hij jegens hen was (rvr 1463.201; 14 september 1592). Deze brief, die op 17 september in Groningen
aankwam, veroorzaakte grote woede. Een van de belangrijkste grieven die Stad en Lande tegen Verdugo
koesterden, betrof juist het feit dat de stadhouder geen overleg pleegde en voortdurend zijn eigen gang
ging, zonder gebruik te maken van de ervaring en kennis waarover de Groninger autoriteiten beschikten.
De verliezen van de afgelopen jaren werden door de Groningers dan ook zonder meer toegeschreven aan
de wanprestaties van Verdugo. Nu de stadhouder door zijn eigengereide beleid zowat alles had verprutst
mochten de Groningse bestuurders zeggen hoe het verder moest. Het is overigens opmerkelijk dat Julsing
niets meldt over de trompetter die op deze dag vanuit Coevorden met brieven van de Staten-Generaal en
Maurits te Groningen arriveerde (DA 855). Zie Julsings aantekening van 25 september 1592 op p. [71].
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Belegering van Coevorden.
Groninger Archieven, THAG 3313.

[71]
Zondag 20 september 1592
’s Middags is graaf Herman met Moysteen en de domdeken naar Euvelgunne uit
gereden.386
Vrijdag 25 september 1592
Er is een betalingsopdracht gegeven aan Gijsbert Arends voor 920 dalers voor
de aankoop van 2000 pond salpeter; de naam van de verkoper staat er niet in.
Misschien dient hij zowel koper als verkoper.

386 ‘Graaf Herman’ is graaf Herman van den Berg, ‘Moysteen’ is Frederick Moysteen, reeds vele jaren lid van
de Groninger raad en in 1592 burgemeester, de ‘domdeken’ is syndicus Hammonius en Ovelgunne of
Euvelgunne is een buurtje op ruim twee km ten zuidoosten van het oude Groningen, aan de voormalige
Hunze. Te Euvelgunne bevond zich, net als te Oosterhoogebrug, een schans waarin soldaten van het
koninklijke leger in garnizoen lagen. De vraag is wat het belang geweest kan zijn om dit feit te vermelden.
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In antwoord387 op de opwekkingsbrieven van Maurits en de Staten is een
rechtvaardiging van onze positie388 aan Maurits gestuurd, die nog in het legerkamp bij Steenwijk verblijft. De datum van deze stukken weet ik niet.389
Er zijn brieven geschreven aan de keizerlijke en koninklijke majesteiten en de
hertog van Parma; de datum weet ik niet.390
Dinsdag 3 november 1592
Burgemeester Ubbena en de syndicus zijn op weg gegaan naar de hertog van
Parma, zoals door iedereen wordt verteld, geëscorteerd door een behoorlijk
groot aantal soldaten. ’s Nachts391 hebben ze ten huize van Egge Tyackens392
gelogeerd; er zijn grote klachten over de verschrikkelijke onbehouwenheid
[van de soldaten], het plunderen, beroven en bestelen van de boeren, ondanks
de aanwezigheid van de genoemde heren en de meerderen van de soldaten.
Die hebben hen niet in toom kunnen houden.393
Maandag 9 november 1592
Aan de voltallige gezworenen is de instructie voorgelezen waarmee de eerdergenoemde gezanten naar de hertog zijn gereisd. Verder een brief aan de koning
waarin staat – naar ik begrijp – dat we op tijd geholpen moeten worden ofwel
ontslagen moeten worden van de eed394 omdat we onszelf niet langer kunnen
helpen. Daarbij ook het verzoek om een andere gouverneur te krijgen die in

387 De beide volgende notities zijn vermoedelijk niet op 25 september 1592 maar wat later geschreven.
388 De tekst van dit stuk ontbreekt in het brievenprotocol van Hammonius. Phebens geeft in zijn kroniek echter een samenvatting van de inhoud van het uitvoerige betoog. Burgemeesters en raad lieten de StatenGeneraal en Maurits weten waarom zij niet op het aanbod konden ingaan. Tegenover de beschuldiging
dat Groningen zijn woord gebroken had door zich van de Unie af te keren wees het stadsbestuur erop dat
Groningen geen enkele belofte had geschonden, maar dat het juist de Geünieerde Provincies waren die
hun eed aan de koning ontrouw waren. De stad Groningen daarentegen had niets anders gedaan en deed
niets anders dan trouw blijven aan die eens aan de koning, ‘haar wettige en natuurlijke heer’, afgelegde
eed. Het was de schuld van het Waalse garnizoen geweest (in 1576) dat het misschien even geleken had
dat Groningen zich bij de opstand tegen de koning zou aansluiten (Phebens 140-141).
389 Blijkens de aantekeningen van secretaris Alting werd het Groningse antwoord op 26 september 1592 aan
graaf Herman van den Berg voorgelezen en de volgende dag aan de gezworen meente en de hoofdmannen (DA 856).
390 De betreffende minuten bevinden zich in het brievenprotocol van Hammonius: MH ii 150-151v (aan
Parma), MH ii 154v-156 (aan de koning), MH ii 158-160v (aan keizer Rudolf II). De brief aan Parma is
gedateerd op 24 september 1592, die aan de koning en de keizer op 31 oktober 1592. Zie Julsings notitie
van 9 november 1592 op deze zelfde bladzijde.
391 Te oordelen naar de kleur van de inkt is de met dit woord beginnende aantekening wat later ingeschreven dan de voorgaande. Het is mogelijk dat zij van 5 november dateert. Op die datum arriveerde op het
raadhuis een brief van de gezanten Ubbena en Hammonius, waarin zij meedeelden dat ze vanwege het
ontbreken van ruiters op de eerste dag van hun reis niet verder waren gekomen dan Noordbroek. Omdat
de kosten van het onderhoud van het escorte zo hoog waren en het niet aanging deze alleen ten laste te
brengen van degenen die daadwerkelijk voor het logies en de voeding zorgden hadden de volmachten
van Noordbroek de beide heren gevraagd of die geen bevel zouden kunnen geven dat die kosten over
het hele kerspel moesten worden omgeslagen. De gezanten wisten echter niet of ze dat zomaar konden
doen en legden daarom de vraag aan het stadsbestuur voor. Dat moest nagaan wat in zo’n geval te doen
gebruikelijk was (rvr 1222.1).
392 Is het toeval dat er in deze tijd juist een geschil is tussen deze Egge of Ecko Tyackens en Albert Jarges,
de ambtman der beide Oldambten? De raad ging op 24 oktober 1592 akkoord met detentie van Tyackens
ten huize van de schrijver der beide Oldambten, Jelto Coene, Julsings ‘broer’. Op 7 november 1592 lijkt
het tot een minnelijke schikking te zijn gekomen (RA III a sub dato).
393 De gezanten maakten in hun brief geen melding van dit wangedrag van het militaire escorte.
394 Sc. de eed van trouw die Groningen aan de koning had afgelegd.
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staat is ons te laten blijven bij de oude rooms-katholieke godsdienst, onder
verwijzing naar onder meer het tractaat van 1536.395 Deze brief is in de vergadering ter hand gesteld aan de gardiaan396 die haar zelf zal bezorgen.

[72]
Donderdag 26 november 1592
Verdugo heeft een brief geschreven, gedateerd op 15 november j.l.,397 waarin
melding gemaakt wordt van een brief die aan de hertog van Parma was gericht
en die geroofd en onderschept zou zijn. In Holland zou men van plan zijn hem
te drukken.398 In Verdugo’s schrijven staat ook een beschuldiging aan het adres
van Oswald, 399 die handel zou drijven met de vijand enz. Op 26 november is
geantwoord dat onze brieven niet onderschept zijn en dat wij al lange tijd niet
aan de hertog van Parma hebben geschreven; dat we daarom aannemen dat dit
door de vijand naar buiten is gebracht enz. Wat betreft hetgeen Oswald gezegd
zou hebben, kondigen we aan dat we hem na zijn terugkeer aan de tand zullen
voelen.400
Bij het insluiten van de brieven heeft Johan van Deest twee brieven binnen laten brengen zonder opschrift. Leo heeft daarop ‘aan Ubbena en de syndicus’
geschreven.401
Een maand of zo geleden zijn door Garbrand Peters aan Hillebrand in ‘de Kroon’402
de verschrikkelijke woorden gezegd dat ze de burgers in hun bloedige hemden
weer naar huis zouden sturen.403
Donderdag 3 december 1592
Aan de gezanten is geschreven over de overstroming waardoor talloze mensen
verdronken zijn en veel vee is omgekomen; nog een [brief] aan Verdugo, met

395 Zie voor de tekst van dit opmerkelijke schrijven het brievenprotocol van syndicus Hammonius (MH ii
154v-156). In het hier bedoelde tractaat – van 15 juni 1536 – beloofde Karel V dat hij Stad en Lande zou
‘bescutten ende beschermen tegens eenen ijegelicken, gelijck een goedt furst ende heere zijnen naetuerlicken ondersaeten behoort te doen’ (zie de tekst bij H.O. Feith (ed.), Werken van Johan Rengers van Ten
Post i-ii Kronyk (Groningen 1852) i 239-242).
396 Joannes de Bruxellis, gardiaan van de Minderbroeders te Groningen. Deze had van zijn overste opdracht
gekregen om voor zaken die de Orde der Minderbroeders betroffen naar Spanje te reizen (MH ii 163).
Hij keerde in december 1593 vanuit Spanje met gunstige berichten van de koning in Keulen terug (rvr
1463.229).
397 Een brief van Verdugo van genoemde datum is niet in het stadsarchief aanwezig.
398 Het gaat hier wellicht om de ‘Italiaanse brieven’ die door soldaten van kolonel Morgans garnizoen te
Bergen op Zoom waren onderschept. Deze zouden worden gedrukt en naar Groningen gestuurd met de
bedoeling het moreel van de stadjers te ondermijnen. Uit de brieven zou blijken dat de Brusselse regering
niet in staat (of niet van plan) was Groningen te assisteren (6 augustus 1592; zie RSG 542).
399 Hindrick Oswald (‘Osewold’) was in deze tijd samen met de boekbinder Marten Hubbelinck in
Amsterdam; zie de brief van burgemeesters en raad van 14 december 1592 aan Verdugo (MJ ii 370v).
400 Het voeren van de correspondentie met de stadhouder maakte deel uit van het takenpakket van de syndicus. Nu deze uitstedig was werd Julsing met het schrijven van dit soort brieven belast. De minuut van
deze brief bevindt zich dan ook in Julsings eigen missivenprotocol (MJ ii 369v-370).
401 Johan van Deest was behalve stadsrentmeester ook lid van de raad. Uit deze aantekening blijkt dat de
raad Julsing buiten de meest gevoelige correspondentie hield. Het personeel van de schrijfkamer hoefde
de door anderen geschreven brieven alleen maar van een opschrift te voorzien en in het pakket te doen
dat voor de bode werd klaargemaakt.
402 Een herberg in de Herestraat te Groningen.
403 Mogelijk betreft deze mededeling Groninger burgers die door Staatsen in gijzeling werden gehouden.
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een verzoek om 700-800 goede soldaten te sturen, voorzien van een voldoende
hoeveelheid geld enz. Beide zijn door Popco geschreven.404
Vrijdag 15 januari 1593
Burgemeester Derck Schaffer is op zijn buitenhuis in de buurt van de stad aan
de derdedaagse koorts in de Heer overleden. Hij is in ballingschap gestorven.405
Op 27 januari zijn de beide graven Herman en Frederik van den Berg enz. met
een vrij omvangrijk militair escorte naar Lingen gereisd, een grote lading salpeter tegemoet. Naar men zegt heeft stadhouder Verdugo dit door vier vendels
infanterie en een afdeling ruiters laten brengen.406

404 De meeste brieven die vanuit Groningen aan de gezanten Ubbena en Hammonius zijn geschreven
zijn van de hand van Popco Everardi, de secretaris van de Hoofdmannenkamer. Daar waar het om
politiek gevoelige zaken ging schakelden de bestuurders liever deze katholieke ambtenaar in dan de
protestantse Julsing. De brief aan de gezanten over de overstroming dateert van 27 november 1592.
Hierin wordt een vergelijking getroffen met de verwoestende Allerheiligenvloed van 1570. Een kopie
van de brief aan Verdugo (van 3 december 1592) is eveneens aan de gezanten Ubbena en Hammonius
toegezonden (rvr 1018.3). De overstromingen waren het gevolg van stormen die in het najaar van 1592
enkele weken aanhielden. Reeds halverwege oktober is sprake van overstromingen in de buurt van
Oterdum (Van Vervou, Gedenckweerdyge geschiedenissen 50), een week later wordt bericht over overstromingen bij Oosterhoogebrug en Euvelgunne (DA 858) en halverwege november is de verwoesting in de
Ommelanden compleet (MJ ii 368v).
405 De gereformeerde Derck Schaffer was vóór 1580 lid van de Groninger raad geweest. Sinds 1561 vervulde
hij herhaaldelijk de functie van burgemeester en hoofdman. Eppens noemt hem een populair bestuurder
die in de conflicten tussen Stad en Lande een verzoenende rol speelde (AE ii 501). Ten tijde van de coup
van Rennenberg (3 maart 1580) werden hij en Reint Alberda – de beide gereformeerde leden van het in
religieus opzicht paritair samengestelde college van burgemeesters – gevangen gezet. In 1582 volgde
Schaffers verbanning uit de stad (DA 729), waarna hij zich in het Oostfriese Leer vestigde. Enkele jaren
later verzoende hij zich met de hertog van Parma (DA 659) en kreeg hij als gevolg daarvan zijn indertijd
verbeurd verklaarde goederen terug. Daartoe behoorde ook de Groenenburg bij Euvelgunne. Dat was
ook de plaats waar hij zich na zijn terugkeer uit het buitenland vestigde. Volgens Abel Eppens had hij
daar bij Oosterhoogebrug een ‘sommer- offte landthuyskijn’, waar hij als een privépersoon zijn oude
dag doorbracht (AE ii 501-502). Schaffers terugkeer uit Leer betekende overigens niet het einde van
zijn ballingschap. Hij werd niet toegelaten tot zijn vaderstad Groningen en hield ook op zijn buiten te
Euvelgunne de status van balling. Overigens stond de raad de nabestaanden wel toe om het lichaam van
Derck Schaffer in de stad ter aarde te bestellen bij de graven van zijn voorouders. Dat was echter niet zo
eenvoudig, omdat rechtzinnige katholieken daartegen bezwaar konden maken en deze lankmoedigheid
van de stadsbestuurders zouden kunnen aangrijpen om hen bij Verdugo of de Brusselse regering in een
kwaad daglicht te stellen. Daarom werd in overleg met vicaris-generaal Nijlen besloten dat de pastoor
van Middelbert – waaronder Euvelgunne viel – een attestatie over Derck Schaffer zou afgeven. Daarmee
zou het mogelijk zijn het stoffelijk overschot in het familiegraf in de Sint Maartenskerk te begraven (DA
861).
406 Volgens afspraak zouden Herman en Frederik van den Berg op 31 januari 1593 te Wedde een convooi
ontmoeten dat vanuit Lingen via Bourtange daarheen zou komen. Toen zij die dag op de afgesproken
plek arriveerden troffen zij echter niets aan. Ze hadden ook geen bericht gekregen dat het transport
vertraging had ondervonden. Op 3 februari 1593 schreef graaf Herman vanuit Slochteren dat het uit
36 wagens bestaande convooi daags tevoren tegen het einde van de middag in Wedde was aangekomen. De goederen moesten toen nog van de wagens worden overgeladen in boten. Het was toen niet
meer mogelijk om die avond nog naar Groningen af te varen. De graaf zelf was ’s avonds nog wel naar
Winschoten vertrokken; het transport zou de volgende ochtend volgen. Na aankomst in Slochteren hadden de schippers echter gezegd dat ze niet meteen door konden varen naar de stad. De heren konden
het convooi daarom eerst op 4 februari verwachten (rvr 1462.450).
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[73]
Donderdag 4 februari 1593
De soldaten zijn teruggekomen en hebben een grote hoeveelheid salpeter meegebracht. Weging op de waag heeft uitgewezen dat het gaat om 18.665 pond.
Er waren ook nog 2000 ijzeren platen bij.407
Maandag 15 februari 1593
Tussen maandag en dinsdag, 16 februari, ’s nachts tussen elf en twaalf uur,
is burgemeester Johan Wyfrink schielijk overleden. Het ging zo snel dat
vrienden noch buren op tijd hebben kunnen komen, of het was al met hem
gedaan. Hij zou een kwaadwerende Hercules zijn geweest als hij langer zou hebben geleefd.408
De acht vendels409 zijn bij alle huizen rondgegaan om geld op te halen. In elk
kwartier is er een raadsheer bij geweest.410 De opbrengst bedroeg per kwartier
30 of 40 dalers, wat meer of minder. Dit geld is, tegelijk met de verzamelde
metalen voor het gieten van kanonnen, door de raadsheren aan de grossier in
kruit411 overgedragen, zonder dat hij er een ontvangstbewijs voor heeft gegeven. Zo groot is dus het gezag van die man.412
Dinsdag 23 februari 1593
Men is begonnen met de aanleg van het rondeel voor de Boteringepoort.413
Woensdag 24 februari
Burgemeester Johan Wyfrink is ter aarde besteld.
Zondag de laatste februari
Verdugo is hier in de stad aangekomen, ’s avonds, even na vijf uur, opgeroepen,
naar men zegt, door enkelen van zijn kliek.414

407 Behalve salpeter bracht het convooi ook zwavel, wijn en andere goederen naar Groningen (DA 864).
408 Blijkens deze woorden koesterde Julsing hoge verwachtingen van Wyfrink, die bij zijn overlijden 63 jaar
oud was (DA 866) en het ambt van hoofdman bekleedde. Zeker is wel dat deze een door Julsing zeer
gewaardeerde koers voer en altijd had pal gestaan voor de Groninger belangen. Dit had hem meer dan
eens in conflict gebracht met Verdugo. In de ogen van de Spaanse stadhouder was Wyfrink een van de
meest karakteristieke representanten van de Groningse magistraat, wiens beleid gekenmerkt werd door
een republikeinse inslag en een grote argwaan jegens hogere autoriteiten (Lonchay, Verdugo 46). Johan
Wyfrink komt sinds 1573 voor in de hoogste regionen van Stad en Lande (als burgemeester en hoofdman).
409 Sc. de acht burgervendels die wijksgewijs waren georganiseerd.
410 De betekenis van het wet woord ‘kwartier’ in deze context is niet geheel duidelijk. De stad was in vier
‘kluften’ ingedeeld, die elk een aantal ‘rotten’ telde. Er waren echter acht burgervendels, d.w.z. twee per
kluft. Mogelijk bedoelt Julsing met de ‘kwartieren’ de halve kluften, die de thuisbases waren van de burgervendels.
411 Bedoeld is hier uiteraard artilleriemeester Gijsbert Arends.
412 In de stadsrekening over 1593 is hierover niets te vinden.
413 Secretaris Alting meldt op deze dag het begin van de aanleg van de schans buiten de Oosterpoort (DA
866). Omdat het stadsbestuur in de komende lente een nieuwe belegering verwachtte, werden buiten
de wallen aanvullende versterkingen aangelegd en legerde men extra-soldaten in de buurt van de stad
(Phebens 142).

140

Broek vd.indd 140

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:20

Donderdag 4 maart 1593
’s Avonds, tussen acht en negen uur hebben drie Walen een vaandel naar het
logement van Verdugo gebracht. Ze hielden het onder hun mantels verborgen,
maar een stuk ervan hing er onder uit, zodat het toch te zien was;415 Johan
Draper heeft hierop van de gezamenlijke burgerhoplieden enz.416

[74]
13 maart 1593
De artilleriemeester Gijsbert Arends heeft een betalingsopdracht ontvangen
voor Johan van Deest ter hoogte van 6519 daler ende 6½ brabantse stuivers,
terzake van 13.500 pond salpeter, à 46 daler per honderd pond, en van 91 ijzeren platen, bestemd voor het beslag van de raderen van de kartouwen.417
vrijdag 28 mei 1593
’s Avonds ongeveer tussen vijf en zes uur is de moeder van mijn vrouw, Anna
van Coevorden, zalig in de Heer ontslapen. Op 9 mei, zondag Jubilate,418
’s morgens om vier uur is heer Paulus419 door de twee naaste buren bij haar
gehaald.420 Twee dagen tevoren waste zij zichzelf het gezicht en de handen.
Aan enkele buurvrouwen die, zoals de gewoonte is, haar tijdens haar ziekte
kwamen begroeten, heeft zij verteld over het huwelijk van zeven jaren.421 Op
10 mei was zij in tranen vanwege Nicolaas,422 die gewoon is haar elke dag in
zijn brabbeltaaltje beterschap toe te wensen. Ze heeft haar kleinkinderen erg
liefgehad. Het heeft haar veel verdriet gedaan en ze heeft er zeer onder geleden
dat haar zuster Hille423 haar kinderen in de verdeling van haar vaders goederen
zozeer heeft willen benadelen en tekort doen. Gedurende haar hele ziekbed,
dat behoorlijk lang is geweest, zelfs bijna een jaar, heeft ze altijd en aanhoudend tot God gebeden. Ik wens mijzelf en alle christengelovigen een zelfde
levenseinde toe. Amen.
414 Verdugo kwam na een lange afwezigheid vanuit Lingen weer terug in de stad met de bedoeling de bruiloft bij te wonen van Johanna de Mepsche, dochter van de vroegere luitenant-stadhouder dr. Johan de
Mepsche, en Assuerus Clant, de zoon van wijlen Egbert Clant [van Menkema van Uithuizen] (DA 867).
Hij had 300 soldaten bij zich, onder wie ook deskundigen op het terrein van vestingbouw. Dezen werden
ingezet bij de versterking van de stad (Phebens 142). De soldaten werden in de Schuitenschuiversschans
en omliggende versterkingen gelegd, maar veroorzaakten veel overlast. Behalve soldaten en 100 ‘quintalen’ (ongeveer vijf ton) buskruit bracht Verdugo ook hoopgevende berichten mee over de voorbereiding
van een groot leger tot bevrijding van Groningen (rvr 1018.3).
415 Julsing en zijn partijgenoten zagen hierin een aanwijzing dat Verdugo toch weer van plan was soldaten
Groningen binnen te brengen.
416 Het is niet duidelijk wat Julsing hier over Johan Draper wil zeggen en welke persoon hij bedoelt. Eén Johan
Draper is bekend als een van de vier personen die in het begin van de jaren tachtig gecommitteerd waren
tot de confiscatie van de goederen der uitgeweken rebellen en bekleedde dus een politiek gevoelig ambt;
daarnaast was hij hopman van een der burgervendels. Halverwege april 1593 blijkt hij te zijn overleden
(DA 870). Er is echter ook nog een andere Johan Draper. Deze was gereformeerd, werd in 1580 gearresteerd en is vervolgens uitgewezen (AE i 49).
417 Hierover is in de stadsrekening van 1593 niets aangetroffen.
418 ‘Jubilate’ is het Latijnse woord waarmee de wisselende gezangen van de derde zondag na Pasen beginnen.
419 Zie voor de priester Paulus Arends de aantekening van 14 oktober 1590 en de toelichting op p. [40].
420 Sc. voor de toediening van de laatste sacramenten.
421 De betekenis van deze woorden is mij niet duidelijk.
422 Zoontje van Johan Julsing en zijn vrouw Geertruida van Coevorden.
423 Bedoeld is Hille Berends, net als Anna van Coevorden zelf een dochter van Berend van Emden en Gysele
Daems.
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In juni heeft de artilleriemeester een betalingsopdracht gekregen van 304 dalers
en 11 brabantse stuivers.424
Donderdag 15 juli
’s Morgens vroeg heeft onze genadige heer stadhouder de Verdugo zich met
al zijn troepen op weg begeven naar Zuidlaren om daar zijn veldleger425 op
te slaan. In de schansen rondom de stad is bijna geen bezetting meer achtergebleven; ze hebben dertien of veertien ruiters van de vijand gevangen genomen.426

[75]
’s Anderendaags zijn de soldaten die gelegerd zijn in de schansen nabij de stad
weer teruggekomen. Dit op schriftelijk verzoek van de heren, die, naar men zei,
wellicht bang waren dat de burgers luidkeels om vrede zouden beginnen te
smeken. [Verdugo] is daar een dag of twee blijven liggen en heeft zich daarna
naar Haren begeven.427
Zondag 25 juli 1593
Verdugo’s dochter is ’s avonds hier in de stad aangekomen. Men zei dat een
convooi van wel 200 Staatse ruiters haar tot aan Rolde heeft geëscorteerd.428
Maandag 26 juli 1593
Het leger te Haren is weer uiteen gegaan en de soldaten zijn alle naar hun
schansen en forten getrokken. Er wordt verteld over de grote schade die onze
strijdkrachten toebrengen aan het graan en het vee van de goede boeren, ook
dat ze vijf ingezetenen van Glimmen hebben doodgeslagen.

424 Ook hierover is niets aangetroffen in de stadsrekening over 1593.
425 Het woord ‘leger’ wordt hier in de oorspronkelijke betekenis gebruikt: de plaats waar troepen – tijdelijk
– verblijf houden.
426 Verdugo is om zes uur ’s morgens op pad gegaan naar Zuidlaren met het doel ten strijde te trekken tegen
Willem Lodewijk, die zich met een Staats leger in de buurt van Ruinen bevond. Hij had ook de ruiterij
van Mendo vanuit Twente naar het noorden laten komen via een route door het moeras bij Schoonebeek.
Verdugo trok zijn troepen bij Zuidlaren samen en stuurde 25 ruiters als verspieders vooruit onder bevel
van kapitein Romero. Dezen stuitten bij Rolde op achttien bereden verkenners van de vijand, die ze op
één na alle gevangen namen (DA 876 en rvr 1462.471). Toen Willem Lodewijk – die het huis te Ruinen
had willen veroveren om de aanvoerroute naar Coevorden te beveiligen – vernam dat Verdugo met al zijn
strijdkrachten bij Groningen lag begreep hij dat die van plan was een inval in Friesland te doen. Hij keerde
daarom met zijn troepen snel naar Friesland terug (Van Reyd x 206).
427 Op 16 juli 1593, toen hij begrepen had dat Willem Lodewijk weer naar Friesland was teruggekeerd, stuurde
Verdugo de eenheden die de schansen rond te stad bezet hielden in allerijl terug, met het uitdrukkelijke
bevel dat niemand zijn kwartier zou verlaten alvorens duidelijk was wat de vijand van plan was te gaan
doen. De teruggestuurde soldaten stonden onder bevel van de hoplieden Prenger, Grootveld en Sickinge
(DA 876). De laatste zin van deze notitie lijkt op Verdugo te slaan. Deze heeft inderdaad enkele dagen te
Zuidlaren gelegen en was op 19 juli in Haren (Phebens 148). Dat er in Groningen tekenen van oorlogsmoeheid optraden zou men ook kunnen opmaken uit het feit dat het Verdugo ter ore gekomen was dat
‘kwaadwillenden’ in Groningen in het openbaar ‘selsaeme propoosten’ lieten horen (rvr 1462.471).
428 Een mededeling als deze wijst op de achterdocht die men in Groningen jegens Verdugo koesterde. De
Spanjaard stond kennelijk op zo goede voet met de Staatsen dat hij Groningen zonder veel wroeging
aan de vijand zou uitleveren. Alting meldt hetzelfde feit in wat neutraler bewoordingen: hij deelt mee dat
Verdugo’s dochter met een paspoort van Maurits vrijelijk van Luxemburg via Holland naar Groningen
had kunnen reizen (DA 876).
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Verleden zondag is een sterk convooi samengesteld om boter en kaas over de
weg naar Westfalen te brengen, en ook om rogge, zout, zeep, vis en allerhande
andere waren vanuit Meppen429 (die zouden daar in enorme hoeveelheden
door verschillende kooplieden bijeengebracht zijn) hierheen te brengen.
’s Anderendaags zijn ’s ochtends door de vijand ....430
Dinsdag de laatste augustus 1593
De vijand is met zeven of acht ruiterafdelingen over de Groeve naar Zuidlaren
getrokken. Ze hebben Slochteren verlaten. Ze hadden enkele dagen tevoren

Verovering van Wedde 1593.
Groninger Archieven, THAG 4583.

429 In de originele tekst staat ‘Meppell’, maar dit moet een vergissing zijn. Uit andere bronnen – o.a. een door
Julsing zelf geschreven brief aan Verdugo waarin het stadsbestuur om escorte vraagt – blijkt dat er niet in
Meppel, maar in Meppen (Eemsland) allerlei goederen bijeengebracht waren die naar Groningen vervoerd
moesten worden. De goederen waren al betaald door de Groninger kopers (23 juli 1593; MJ ii 379v).
430 Julsings notitie is niet af. Het convooi met boter en kaas dat deze goederen als retourvracht naar
Groningen zou brengen – 100 wagenspannen met een escorte van 200 militairen – is op maandag 26
juli 1593, toen het zich op de heenweg naar Westfalen bij Lutkelo (in de buurt van Blijham) bevond, in
een Staatse hinderlaag gevallen (DA 877, Phebens 148, Van Reyd x 206).
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Winschoten, Wedde, Gramsbergen, Steenwijkshuis en nog veel meer andere
schansen in handen gekregen.431
Dinsdag 7 september 1593
Er is bericht gekomen van de gezanten, gedateerd 4 september 1593. De laatste
soldaten van het ontzettingsleger zijn tussen Wesel en N, de Rijn overgezet.432
De dag daarop of twee dagen daarna zijn de kopieën gekomen van een Latijnse
brief van Guillelmus

[76]
van St. Clement, gewoon raadsheer van de koning van Spanje en bij het
keizerlijke Hof te Praag, gedateerd op 3 augustus;433 verder een kopie van de
brief van aartshertog Ernst van Oostenrijk.434 Beide kopieën zijn door de drost
te Lingen aan de raad gestuurd. Hij schrijft erbij dat hij op bevel van onze
genadige heer stadhouder de genoemde brieven had geopend. Ook al zijn de

431 Kort nadat de stadsgezanten Ubbena en Hammonius eind november 1592 in Brabant waren aangekomen
overleed de hertog van Parma, de koninklijke regering in een stad van ontreddering en machteloosheid
achterlatend. Gedurende de hele winter en het volgende voorjaar bleven de Groningers in de Zuidelijke
Nederlanden om de rampzalige situatie in het noorden onder de aandacht te brengen van regeringspersonen en bij hen aan te dringen op hulp. Als gevolg van gebrek aan middelen en onderling gekrakeel kon
de regering echter weinig doen. Een poging om de Staatse belegering van Geertruidenberg te breken –
een operatie die voor de Brusselse regering hogere prioriteit had dan de redding van het verre Groningen
– mislukte (24 juni 1593), maar het gevolg van dit débacle was wel dat er troepen vrijkwamen voor acties
in het noorden. Nog meer armslag kreeg de regering in Brussel nadat medio juli 1593 in Frankrijk een
wapenstilstand was gesloten en de koninklijke troepen uit Frankrijk konden worden teruggetrokken. Het
duurde echter nog tot augustus alvorens het regeringsleger voldoende op sterkte was gebracht en de
opmars in de richting van Groningen kon beginnen. Ondertussen kon Willem Lodewijk in het noorden
zijn gang gaan. Op 22 augustus 1593 eiste hij Gramsbergen op, waarvan de bezetting zich de volgende
dag overgaf. Daarna ontruimde de koninklijke bezetting de schans te Veenbrugge (nu Vennebrügge ten
zuidoosten van Gramsbergen in het graafschap Bentheim). Toen dit bekend werd verliepen ook de garnizoenen van Emmelkamp (Emlicheim), Steenwijkshuis (dat wil zeggen: het huis ‘ter Schere’ van Johan
van Steenwijk bij Coevorden) en Dalen (Van Reyd x 208). Wedde viel op 27 augustus 1593, Winschoten
en Slochteren volgden daags daarna (Van Reyd x 209, Phebens 151-152). Volgens secretaris Egbert Alting
is er op 31 augustus 1593 te Haren geschermutseld (DA 879).
432 Op 4 september 1593 schreven de stadsgezanten Joachim Ubbena en dr. Wilhelmus Hammonius, die met
het hulpleger naar het noorden trokken, vanuit het legerkamp – dat bevond zich toen tussen Wesel en
Dinslaken – dat zij die ochtend daar waren aangekomen en graaf Herman van den Berg hadden ontmoet.
De laatste manschappen zouden op die dag de Rijn oversteken. De gezanten waarschuwden het stadsbestuur dat het de bakkers en brouwers moest opdragen voorraden aan te leggen voor het leger. Volgens
de briefschrijvers was het moreel in het leger goed en hadden ze ƒ20.000 bij zich voor de aankoop van
proviand (rvr 1222.1.61)
433 Guillelmus a Sto Clemente vervulde de functie van permanent gezant van de koning van Spanje aan het
keizerlijk hof te Praag. Hij deelde in zijn brief aan het Groninger stadsbestuur mee dat de koning graaf
Peter Ernst van Mansfeld had opgedragen om Groningen te helpen. ‘Weest overtuigd van ’s konings
goede wil jegens u en geeft niet toe aan de verleiding om tot het vijandelijke kamp over te gaan. Er
zijn hier berichten dat gij u zoudt willen overgeven. Die lijken mij onwaarschijnlijk, gelet op uw lange
trouw. Zeker nu u ook zult hebben vernomen dat de oudste broer van de keizer, aartshertog Ernst van
Oostenrijk, het roer in Brussel gaat overnemen. We oefenen aandrang op hem uit, opdat hij zo spoedig
mogelijk uit Wenen vertrekt om zijn nieuwe functie te aanvaarden. Blijft ondertussen trouw. Weest niet
ongeduldig, want daardoor zoudt ge eeuwige roem verspelen’ (rvr 1463.210).
434 De brief van aartshertog Ernst is op 5 augustus 1593 te Wenen geschreven. Hij deelde het stadsbestuur
mee dat hij op het punt stond om naar de Nederlanden te vertrekken en wekte de Groningers op om
vooral standvastig te blijven (rvr 1463.210).
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kopieën niet door een notaris ondertekend, men zou hem hierin toch geloof
moeten schenken.435
Zaterdag 11 september 1593
Er zijn brieven en bericht gekomen dat genoemde aartshertog Ernst in Brussel
zal arriveren; hij is op 15 september met vele vorsten, hertogen en andere
heren – een aantal van hen wordt in de stukken met name genoemd – [vertrokken]. In Brussel zouden de kamers en vertrekken voor het onderbrengen van
deze heren en de gouverneur-generaal klaargemaakt worden.436

Aartshertog Ernst van
Oostenrijk. Broer van keizer
Rudolf II en neef van Filips II.
De Spaanse koning benoemde
hem tot gouverneur-generaal
in de Nederlanden als opvolger
van de hertog van Parma. De
aartshertog arriveerde op
30 januari 1594 op zijn post te
Brussel.
Gravure uit Pieter Bor, boek iv
fol. 4.

435 Julsing heeft blijkbaar de zending uit Lingen zelf gezien. Drost Peter Micault van Indevelde schreef op
4 september 1593 te Lingen aan burgemeesters en raad: ‘Ik heb een pakket brieven ontvangen, waaronder
een van de nieuwe gouverneur-generaal, aartshertog Ernst, aan de stadhouder, u en de hele gemeente.
Het is gevaarlijk om belangrijke brieven in originali door te sturen. Daarom heeft Verdugo mij bevolen
dergelijke brieven te openen en te kopiëren. Dat heb ik in dit geval ook gedaan. Om geen opzien te wekken heb ik er geen authentieke kopie van gemaakt’ (rvr 1462.474). Van Indeveldes brief met de bedoelde
kopieën zijn op 9 september 1593 te Groningen aangekomen.
436 Dezelfde mededeling doet Egbert Alting in zijn Diarium (DA 880). Zij lijkt te zijn gebaseerd op een brief
van Johan Hoefslag te Oldenzaal aan Evert van Ensse, de drost van Drenthe, die zich na de val van
Coevorden te Groningen ophield. Hoefslag deelde in deze brief mee dat graaf Herman van den Berg
– die persoonlijk had meegeholpen ’s konings hulptroepen over de Rijn te brengen – berichten had ontvangen over de aanstaande komst van aartshertog Ernst. Verwacht werd dat hij in vijf weken tijds in de
Nederlanden kon zijn. De datum 15 september 1593 wordt echter niet genoemd (rvr 1472.476).
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Zondag 12 september 1593
Er zijn nieuwsberichten:437 het ontzettingsleger zou de stad Ootmarsum met
geweld hebben ingenomen en niet alleen alle soldaten hebben gedood, maar
alle vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen, zonder aanzien van personen,
hoedanigheden of anderszins. Dezelfde dag heeft burgemeester Lewe438 [dit]439
aan zijn buren laten zeggen om hen op te vrolijken en wat leedvermaak te
bezorgen.
Maandag 13 september 1593
Onder de burgers wordt veel gepraat over de desertie van soldaten van het
hulpleger vanwege gebrek aan leeftocht en andere benodigdheden; er wordt
ook verteld dat de genoemde stad nog niet is genomen; God zij daarvoor
geloofd.
Berend Sandvoort heeft in de raad440 gezegd dat hij (een korte tijd) in
Amsterdam is geweest en gezien heeft hoe daar vele predikanten of dienaren
van Gods woord arriveren, die uit Frankrijk zijn uitgewezen door de koning
van Frankrijk en Navarra.441 De tijd zal alles onthullen; ik kan dat niet geloven,
want hij is een volstrekt leugenachtig mens.

437 Te beginnen met deze aantekening bedient Julsing zich van de Spaanse taal.
438 Johan Lewe, zoon van Joost Lewe te Peize, gehuwd met Anna Lewe van Ulrum. Zijn schoonmoeder
Willem Mulert was na de dood van haar man Evert Lewe hertrouwd met Johan van Ballen. Johan Lewe
(c. 1560-1615) duikt eerst in 1590 op als lid van het stadsbestuur. Hij wordt dan voor het eerst in de raad
gekozen.
439 In de vorm waarin Julsing deze notitie noteerde mist de zin een object. Vermoedelijk moet de inhoud
van het nieuwsbericht over Ootmarsum beschouwd worden als hetgeen Johan Lewe aan zijn buren liet
vertellen. Julsing ergert zich eraan dat de burgemeester een bericht over zulke barbaarsheden gebruikt
om zijn buren op te monteren.
440 Berend Sandvoort was geen lid van de raad, noch van de gezworen meente; hij is blijkbaar als informant
uitgenodigd om in de raad zijn verhaal te doen over zijn ervaringen in vijandelijk gebied.
441 Half augustus 1593 had Godfroy Moesyenbrouck, Groningens nieuwsbron in Keulen, geschreven over
de bekering van de protestantse ‘koning van Navarra’. Om als koning Henri IV van Frankrijk gekroond
te kunnen worden had hij op 25 juli 1593 te St. Denis ten overstaan van de aartsbisschop van Bourges
alle ketterij herroepen en zich een ‘warachtighe catholicque apostolicque unde romaijne’ verklaard (rvr
1462.472). In verband met deze stap van de troonpretendent zwegen in Frankrijk de wapens en konden de troepen die de Spaanse koning ter ondersteuning van de katholieke partij had ingezet naar de
Nederlanden terugkeren.
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[77]
Woensdag 15 september 1593
Onze commissarissen burgemeester Ubbena en syndicus Hammonius zijn uit
het Hof teruggekeerd omstreeks een uur na etenstijd. Ze hebben een enorm
hulpleger van goede soldaten te voet en te paard meegebracht.442
Donderdag 16 september
Hayo Stapert, Harmen van Harderwijk en Gosse Wessels hebben de eed
afgelegd als voormond en voogden voor de kinderen van wijlen Berend van
Coevorden, maar Hayo’s voormondschap geldt totdat de scheiding [van de
erfgoederen] naar behoren heeft plaatsgevonden. Daarna zal ik deze last op
mij moeten nemen of zal met instemming van alle betrokkenen iemand anders
daarvoor in de plaats gesteld moeten worden.
Zaterdag 18 septembris 1593
Slochteren is weer opgegeven,443 Winschoten en Rengershuis444 zijn door
de geuzen verlaten; Reide is bestormd.445 Een vrouw heeft 25 verschillende
ruiterafdelingen geteld. Een dag of twee geleden is Aduarderzijl met geweld
ingenomen; alle soldaten, niet veel meer dan 30 naar algemeen wordt gezegd,
zijn omgebracht.446

442 Volgens de stadsgezanten Ubbena en Hammonius was het ‘ein seer schoenen hoep ruteren ende voetvolck’ (rvr 1222.1.61). De opgaven omtrent de sterkte van het hulpleger lopen nogal uiteen. Moesyenbrouck
kondigde op 19 augustus 1593 de komst aan van hulptroepen te grootte van 4000 man te voet en 500 te
paard (rvr 1462.472). Volgens Van Reyd was de strijdmacht waarmee de gebroeders Herman en Frederik
van den Berg de Rijn overkwamen niet groter dan 2000 man te voet en 800 ruiters. Volgens deze auteur
hadden ze ook enkele stukken geschut bij zich. Het leger marcheerde op onder bevel van graaf Frederik,
die en passant 1000 man lichtte uit de garnizoenen van Groenlo, Bredevoort, Oldenzaal e.a. (Van Reyd
x 210). Met de 1000 man die in de omgeving van Groningen in garnizoen lagen kwam de strijdmacht in
totaal op rond 4000 man te voet en 1400 ruiters (Van Reyd x 211). De mededeling van Johan Hoefslag,
die in zijn brief van 8 september 1593 aan Evert van Ensse rept over de aankomst te Epe (bij Gronau) van
maar liefst 6000 man te voet en 1600 te paard (rvr 1462.476), lijkt schromelijk overdreven. Diezelfde dag
schreef de drost te Lingen dat graaf Herman weer naar Brabant teruggekeerd was om nog eens 2000
infanteristen op te halen (rvr 1462.474). Volgens de laatste was het hulpleger kleiner dan eigenlijk zou
moeten. De graaf meende echter dat dit niet aan de Brusselse regering lag. Die deed wat zij kon (graaf
Herman aan Groningen, 14 september 1593, rvr 1463.209).
443 Sc. door de Staatsen. Slochteren was pas twee weken tevoren in hun handen gevallen (DA 879).
444 In andere bronnen wordt deze schans aan de Westerwoldse A ‘het Veerhuis’ genoemd.
445 Dit wordt niet door andere bronnen bevestigd. Misschien bedoelt Julsing Wedde. Deze sterkte viel op
22 september 1593 in Verdugo’s handen.
446 Aduarderzijl werd door de koninklijke troepen veroverd op 17 september 1593. Inderdaad werd de gehele
bezetting uitgemoord (DA 880; zie ook Phebens 154 en Van Reyd x 211).
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Maandag 27 september
Alle infanterie en cavalerie is te Zuidlaren samengetrokken. Men zegt dat ze
over de Punt naar de Zwartedijk447 zullen trekken om de confrontatie met de
vijand aan te gaan.448
Donderdag 30 september
Het hele leger is weer in Zuidlaren gekomen. Daags tevoren heeft men veel
horen schieten.449
Maandag 4 oktober 1593
Rond elf uur, vóór het middagmaal, is luitenant Johan de Gouda overleden.
Zijn nagedachtenis zij gezegend.450
Maandag 11 oktober 1593
De vijand is bij Blankeweer en Haren gestuit op ons convooi van cavalerie
met wagens, beladen met allerlei voorraad van proviand voor het leger bij

447 Tussen Een en Bakkeveen.
448 Na de verovering van Aduarderzijl hadden de koninklijke troepen zich naar de oostelijke kwartieren van
Groningerland begeven. Een maand tevoren waren de Staatsen erin geslaagd de laatste toevoerweg van
Groningen, de pasweg door het Bourtanger Moor, af te sluiten. Het was voor het behoud van Groningen
van het grootste belang dat deze passage weer geopend werd. Verdugo heroverde zonder veel moeite
Slochteren, Winschoten, het Veerhuis en ook Wedde. Op 26 september 1593 was hij zover dat hij de
beslissende stap kon gaan zetten: het verdrijven van de Staatsen uit de nog niet geheel voltooide schans
te Bourtange. Uit angst voor een weersomslag en het gevaar afgesneden te worden trok Verdugo zich
echter – zeer tegen de zin van de Groningers – terug op Zuidlaren. Hij had ondertussen vanuit Groningen
het bericht ontvangen dat Willem Lodewijk zich met zijn troepen in de buurt van Tolbert ophield. De
Spaanse stadhouder besloot nu te proberen Willem Lodewijk tot een veldslag te verlokken. Indien hij erin
slaagde de Staatse hoofdmacht uit te schakelen zou hij tijd genoeg hebben om vervolgens de schansen
van de vijand één voor één aan te pakken. Over het onderhoud van zijn eigen leger hoefde hij dan ook
geen zorgen te hebben: hij kon zijn mannen dan op de bevolking van het vijandelijke Friesland laten
teren. Om te voorkomen dat Willem Lodewijk zou kunnen ontsnappen maakte Verdugo een omtrekkende
beweging om vanuit het westen te kunnen aanvallen.
449 Verdugo was op 28 september 1593 via de Zwartendijksterschans naar Siegerswoude getrokken. De
volgende ochtend verscheen hij met zijn strijdmacht – deze was, ondanks de versterkingen die Willem
Lodewijk had gekregen, veel groter dan die van zijn tegenstander – even ten zuiden van Tolbert. Daar
lag Willem Lodewijk met zijn leger bij de waterloop die vanuit de venen naar het noordoosten stroomde:
de Leek. De Staatse stadhouder was er echter in geslaagd om inderhaast een provisorische schans op
te werpen, de Wolveschans (een achttiende-eeuwse afbeelding ervan berust in de Groninger Archieven,
T1536 inv.nr. 1098). Hij liet zich niet tot een veldslag verleiden en bleef zitten waar hij zat. Voor Verdugo
zat er niets anders op dan een belegering te beginnen of de hele onderneming af te blazen. Er vonden
nog wel enige heftige schermutselingen plaats, maar halverwege de middag zag Verdugo in dat hij geen
snelle beslissing zou kunnen forceren. Hij trok zich daarop in de richting van Siegerswoude terug en
keerde vandaar opnieuw via de Zwartendijksterschans naar Drenthe terug (Van Reyd x 213).
450 Zie voor Johan de Gouda de aantekening van 8 januari 1590 en de toelichting op p. [5].
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Coevorden. Hij heeft het convooi in de pan gehakt, de proviand onbruikbaar
gemaakt en vernietigd, zoals algemeen wordt verteld.451
Dinsdag 12 oktober 1593
De luitenant is met luisterrijke plechtigheid ter aarde besteld. Johan de Gouda.
Zijn nagedachtenis zij gezegend.
Vrijdag 15 oktober 1593
Buckhorst is weer thuis met vele handelswaren van allerlei aard.452

[78]
Zondag 17 oktober 1593
De luitenant die gewoonlijk ‘de heer van Baden’ wordt genoemd, is overleden.453 Hij had negen kwetsuren overgehouden aan het treffen van 11 oktober,
hierboven genoemd. Gevraagd of hij een geestelijke wenste antwoordde hij

451 Na zijn mislukte poging om met Willem Lodewijk slag te leveren voerde Verdugo het leger naar Dalen bij
Coevorden. Hij had gehoord dat het Staatse garnizoen daar bevoorraad zou worden en wilde dat beletten.
Verdugo kwam op 3 oktober 1593 ’s avonds te Dalen aan (L. Mulder (ed.), Journaal van Anthonis Duyck,
advokaat-fiscaal van den Raad van State 1591-1602 (’s-Gravenhage-Arnhem 1862-1866) i 290). Eerder
had hij vanuit Zuidlaren nog eens schriftelijk aan het Groninger stadsbestuur uitgelegd waarom hij niet
– zoals de Groningers zo graag hadden gezien – Bourtange wilde aanpakken. In plaats daarvan zou hij
echter proberen Coevorden te nemen. Omdat de belegering van die sterkte veel tijd zou gaan kosten en
Groningen en het leger niet zo lang van toevoer verstoken konden blijven, zou hij tegelijkertijd een route
door de moerassen ten oosten van de schans, tussen Coevorden en Schoonebeek, begaanbaar maken.
Langs die weg zouden vanuit het Eemsland goederen kunnen worden aangevoerd. Eerder dat jaar had hij
al enkele weken gewerkt aan deze weg om contact te kunnen houden met de koninklijke strijdkrachten
in Twente (juni 1593; Van Reyd x 206). Inderdaad was het Mendo’s ruiters toen gelukt om via deze route
naar het noorden te komen, waarna het koninklijke leger zich in juli 1593 kon opmaken om een inval in
Friesland te doen. In de tijd evenwel dat Verdugo zich in de buurt van Groningen ophield had de Staatse
commandant van Coevorden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de met veel moeite aangelegde
weg door het moeras onklaar te maken. Hij liet de daar neergelegde boomstammen verwijderen en op
stapels gooien die hij vervolgens in brand liet steken. Door de droogte was niet alleen het hout in vlammen opgegaan, maar was ook het veen gaan branden. Het gevolg was dat de streek nog onbegaanbaarder was geworden dan hij vóór Verdugo’s inspanningen al was geweest (Van Reyd x 207). In het begin
van oktober verwachtte de Spanjaard echter deze weg nog weer te kunnen herstellen. Het weer sloeg
echter om en er brak een langdurige regenachtige periode aan. De werkzaamheden stokten daardoor
en Verdugo’s leger begon gebrek te lijden. Op 9 oktober arriveerde te Groningen een convooi dat de
stadhouder naar het noorden had gestuurd om proviand voor het leger op te halen. Het stadsbestuur
deelde mee over voldoende bier en brood te beschikken zodat de marketenters genoeg zouden kunnen
kopen (10 oktober 1593; MH ii 176-177). Daags daarna vertrok het convooi van 50 wagens in zuidelijke
richting, maar in de buurt van Haren viel het in handen van 500 vijandelijke ruiters onder bevel van Filips
van Nassau. De wagenmenners wisten zich met de paarden uit de voeten te maken, zodat de Staatsen
niet alles mee konden nemen wat ze op de wagens aantroffen. Bij dit treffen werd de Staatse ritmeester
Otto Gans, vrijheer van Putlitz, gevangen genomen. Deze stierf op 17 oktober 1593 te Groningen aan de
opgelopen verwondingen (Phebens 157, Van Reyd x 215). Verdugo reageerde nogal laconiek op het bericht
over het verloren gaan van het convooi: ‘Van de bode heb ik begrepen dat ons convooi getroffen is door
“eenich ongelucke”. Misschien valt het mee. Zoniet, dan moet je maar bedenken dat het bij de oorlog
hoort’ (Verdugo uit Dalen aan burgemeesters en raad, 12 oktober 1593; rvr 1463.216).
452 Johan Buckhorst was vermoedelijk een van de Groninger kooplieden die door Verdugo worden bedoeld
in de brief die hij op 9 oktober 1593 vanuit Dalen schreef. Zij waren met hun goederen in Lingen aangekomen en Verdugo verklaarde zich bereid om soldaten ter beschikking te stellen om hen naar Groningen
te escorteren (rvr 1463.216). Zie voor Buckhorst ook Julsings aantekening van 25 november 1590 op
p. [44] en het commentaar daarbij.
453 Misschien bedoelt Julsing de Staatse officier Otto Gans van Putlitz.
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dat hij bij zijn heer God gebiecht had en dat hij in de oorlog was gegaan om
dit te laten ophouden.454
Vrijdag 5 november455
Men zegt dat de vijanden de schans van Aduarderzijl hebben aangevallen met
meer dan 150 schepen.456
Zaterdag 6 november457 93
De graven Frederik en Hendrik van den Berg, gebroeders, zijn, begeleid door
vele soldaten te voet en sommige te paard, daarheen gegaan om het hoofd te
bieden aan de vijand en met hen slag te leveren. De tijd zal duidelijk maken
wat er gaat gebeuren.458

454 Het niet duidelijk wat Julsing precies bedoelt met de woorden ‘et que avia en la guerra por hazer dexar’.
455 Het origineel heeft ‘oktober’, maar dit moet op een vergissing berusten.
456 Julsing heeft geen aantekeningen gemaakt over de spectaculaire successen die Willem Lodewijk eind
oktober boekte. Deze was met een expeditieleger naar de Dollard gevaren, was bij Bellingwolde aan land
gegaan en had zich naar Wedde begeven. Die sterkte was ruim een maand tevoren door Verdugo veroverd
(zie het commentaar bij Julsings notitie van 18 september 1593 op p. [77]). De koningsgezinde bezetting
van het huis gaf zich meteen over (28 oktober). De volgende dag vielen ook Winschoten en Midwolda
weer in Staatse handen. Willem Lodewijk voer daarop naar Dokkum terug, maar op 2 november waren
er al weer berichten dat de Staatsen voorbereidingen troffen voor nieuwe acties in Groningerland en dat
ze het deze keer op Aduarderzijl gemunt hadden (MH ii 182v). Op 4 november was het zover: de vijand
trok met een groot aantal schepen en krijgsvolk via Zoutkamp het Reitdiep op. Hij legerde zich tegenover
Oldehove, veroverde de borg te Warfhuizen – de zgn. Iselmudenborg – en begon met de beschansing
van Schouwerzijl. Verdugo werd gewaarschuwd en hem werd gevraagd meer voetvolk uit de omgeving
van Coevorden ter beschikking te stellen van graaf Frederik van den Berg, die leiding gaf aan de defensie
in Groningerland (rvr 1463.222; DA 884).
457 Het origineel heeft ook hier abusievelijk ‘oktober’.
458 Op deze dag arriveerde graaf Frederik van den Berg met een koninklijke legermacht te Adorp. Hij was van
plan de volgende dag verder te trekken in de richting van Aduarderzijl. Zijn opmars werd gehinderd door
de slechte toestand van de wegen (rvr 1463.221). Het had voordien al veel geregend en volgens Van Reyd
regende het, nadat Willem Lodewijk voor Aduarderzijl was verschenen en de schans had opgeëist, twee
dagen lang (Van Reyd x 215). Vanwege het slechte weer kon Willem Lodewijk, die niet uit eigen beweging
aan de belegering van Aduarderzijl begonnen was maar dit onder druk van Gedeputeerde Staten van
Friesland had gedaan, geen graafwerk laten verrichten om Aduarderzijl nader te belagen. Toen hij vernam
dat graaf Frederik met een ontzettingsleger in aantocht was trok hij zich, na twee dagen belegering, terug
(rvr 1463.222). Hendrik van den Berg, geboren in 1573, was een jongere broer van Frederik.
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WADDEN

LAUWERSZEE
Zoutkamp

Delfzijl
Oterdum

Reide

Aduarderzijl
Aduardersteentil
Niezijl

Zwaagsterzijl
DOLLARD

Groningen
Enumatil

Slochteren

Lettelbert
Bellingwolderzijl
Winschoten

Wolveschans

Veerhuis

Zwartendijksterschans

Wedde

Breeberg

Bourtange

Slijkenburg
Steenwijk
Kuinre

Blokzijl
Dalen
Coevorden
Zwartsluis
ZUIDERZEE

Veenbrugge

Verdugo’s operaties in september 1593:
1 verovering van Aduarderzijl (17 september);
2 vergeefse expeditie naar Bourtange (16-26 september);
3 poging tot het leveren van een veldslag met Willem Lodewijk, die zich in de Wolveschans bij Tolbert
had verschanst (27-29 september). Omdat Willem Lodewijk weigerde uit de dekking te komen, zag Verdugo
zich genoodzaakt terug te trekken. Hij begaf zich naar Coevorden met de bedoeling die schans op de
Staatsen te heroveren.
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Zaterdag 7 mei 1594459
Er zijn berichten gekomen dat de vijanden de vesting Coevorden te hulp zijn
gekomen, dat de stadhouder met zijn ruiters en het grootste deel van de infan-

Gedurende de hele winter van 1593-1594 belegerde Verdugo de vesting Coevorden, die sinds
12 september 1592 in handen was van het Staatse leger. In mei 1594 slaagden Maurits en Willem Lodewijk
erin de belegeraars te verjagen en konden zij het garnizoen van Coevorden bevoorraden.
Gravure uit Pieter Bor, boek xxxi fol. 18v.

459 Waarom Julsing gedurende zes maanden geen aantekeningen in zijn dagboek heeft gemaakt is niet duidelijk. Als we de geschiedenis van die maanden overzien moeten we overigens vaststellen dat zich in en
om Groningen in die tijd ook geen ingrijpende gebeurtenissen hebben voorgedaan. Verbitterd vanwege
het eigengereide gedrag van Verdugo en ontgoocheld door de volslagen mislukking van diens beleid
besloten de heren van Stad en Lande eind november 1593 om opnieuw aan de koning zelf te schrijven en
hem te vragen Verdugo van zijn functie van stadhouder te ontheffen. Mogelijk is de protestant Julsing buiten de beraadslagingen over dit precaire onderwerp gehouden. Nu alle aanvoerwegen gesloten waren en
een groot deel van de Drentse bevolking uit angst voor plunderende soldaten een goed heenkomen had
gezocht binnen de Groningse wallen bestond in de stad een reëel gevaar voor hongersnood. De grootste
zorg van het stadsbestuur was dan ook de bevolking door de winter te helpen. Ondertussen lag Verdugo
nog altijd voor Coevorden en rekende erop dat de Staatse bezetting ervan ‘spoedig’ van honger en uitputting zou moeten opgeven. De enigen die opgaven waren echter zijn eigen strijdkrachten, voor wie hij
geen of te weinig betaling ontving en die ook onvoldoende te eten kregen. Verdugo’s soldaten stierven
als vliegen en degenen die overbleven deserteerden in drommen tegelijk. De bezetting van Coevorden
gaf geen krimp. Eind januari 1594 was opnieuw een gezantschap vanuit Groningen naar Brussel afgereisd om hulp te vragen aan de nieuwe gouverneur-generaal, aartshertog Ernst van Oostenrijk. Deze was
tezelfdertijd in de Zuidelijke Nederlanden gearriveerd. Eind april besloten de Staten-Generaal de vesting
Coevorden te ontzetten en op 5 mei 1594 trok het Staatse leger vanuit Zwolle oostwaarts.
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terie in de richting van Lingen is vertrokken en dat drie vendels voetknechten
naar hier zijn gekomen.460
Zondag 22 mei
De geuzen zijn in Helpman gearriveerd met vele vendels te paard en te
voet.461
Vrijdag Woensdag 25 mei 1594
De onzen hebben na middernacht vele schoten gelost achter de vijanden,
die een schans met een hoornwerk hebben gemaakt. Ze zijn begonnen
achter de tuin van mijn buurman en het werk gaat in de richting van de
Drenkelaarstoren.462

De Drenkelaarstoren op de zuidoostelijke hoek van de Groningse vestingwerken.
Gewassen pentekening door J. Stellingwerf, c. 1745.
Groninger Archieven, THAG 3461.
460 Op het verschijnen van het Staatse leger trok Verdugo zich terug op Laarwald, een buurtschap in het
Bentheimse, even ten zuiden van Coevorden. Bij hem waren ook graaf Herman van den Berg, die kort
tevoren met hulptroepen aangekomen was, graaf Frederik van den Berg en Evert van Ensse, de drost
van Drenthe. Vandaar trok hij verder terug naar Denekamp (DA 895). Egbert Alting maakt in zijn aantekeningen geen melding van de komst naar Groningen van drie vendels infanterie. Het zal hier gaan om
de 400 infanteristen die volgens Van Reyd ‘zonder trom of trompet’ naar Groningen werden gestuurd
en die onder leiding stonden van George van Liauckema (Van Reyd xi 232 en G. Overdiep, De Groninger
schansenkrijg. De strategie van Willem Lodewijk. Drente als strijdtoneel (Groningen 1970) 86-87).
461 Zie voor het verloop van de oorlogshandelingen voor Groningen: Jan van den Broek, ‘Het beleg van
Groningen, mei-juli 1594’, in: Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994
Groninger Historische Reeks 10 (Assen 1994) 9-44 en de verwijzingen aldaar.
462 Deze toren stond op de zuidoostelijke hoek van het bolwerk.
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Donderdag 26 mei
Afgelopen nacht zijn er oneindig veel schoten gelost.
Zaterdag 28 mei
De geuzen vluchten weg van hier. Er wordt verteld dat onze ruiterij de hele
cavalerie van de geuzen en een regiment infanterie in de pan heeft gehakt.
Ze zijn daarvan zo in paniek geraakt dat ze vluchten. Maar we zullen morgen
andere en meer waarheidsgetrouwe berichten krijgen.

[79]
Maandag 30 mei 94
De afgelopen nacht en gisteren hebben de onzen en de vijanden eindeloos
schoten gewisseld en voortdurend geschermutseld. Onze soldaten hebben
besloten een loopgraaf van de vijanden te veroveren terwijl de stedelingen de
wal en het oude rondeel bewaken.

Belegering van Groningen, 21 mei - 24 juli 1594. Aan de onderzijde van de afbeelding is het Staatse legerkamp te Helpman te zien. Aan de zuidzijde daarvan zijn over de hele breedte van de Hondsrug zware
verdedigingswerken aangelegd om de verwachte aanval van een koninklijk ontzettingsleger het hoofd te
kunnen bieden.
Groninger Archieven, THAG 3461.
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Dinsdag 31 mei 1594
De vijanden hebben de vesting Aduarderzijl veroverd en kapitein Prenger
gedood, met zijn luitenant en alle soldaten, nadat zij tevoren vele kanon
schoten hadden gelost.463

Verovering van Aduarderzijl door het Staatse leger, 30 mei 1594.
Detail van een gravure waarop de belegering van de stad Groningen is afgebeeld. De graveur heeft zich
vergist bij het weergeven van de naam van de schans en ook de plaats ervan (ten westen van de stad) is
onjuist.
Groninger Archieven, THAG 4661, detail.

463 Vrijwel alle leden van de 100 man tellende bezetting van Aduarderzijl vonden de dood. Slechts vijf personen overleefden de slachting en zijn op een wagen naar de stad gebracht. Drie van hen waren gewond, de
twee anderen ongedeerd. Daarna doken er nog drie of vier man op die zich verborgen hadden gehouden
(W.B.S. Boeles, ‘Een dagverhaal van het beleg van Groningen in 1594’, in: BGOG i 97-128, hier 101). De
overlevenden waren met het lijk van hopman Prenger en een Staatse trompetter naar Groningen gestuurd
om de bevolking en soldaten daar schrik aan te jagen (Bor xxxi 25). Het meedogenloze optreden van de
Staatsen werd uitgelegd als een wraakactie voor de manier waarop het jaar tevoren de koningsgezinde
troepen met hun vijanden hadden afgerekend die toen deze vesting bezet hielden. De Italiaanse soldaten
hadden toen de Staatse bezetting van weinig meer dan 30 koppen tot de laatste man afgemaakt (17 september 1593; zie Julsings aantekening bij 18 september 1593 op p. [77]).
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Woensdag 1 juni
Vóór de middag hebben ongeveer tweehonderd soldaten vele geuzen gedood
in een loopgraaf, zoals ze gisteren ook al hebben gedaan.
Donderdag twee juni
De geuzen zijn in Selwerd gekomen, in eerste instantie vier vendels voetvolk.464 Morgen zal Berend Henricus van hier vertrekken.465 Hij zal iets gaan
doen; hij is niet vertrokken.466
Vrijdag 3 juni
Mijn bijzonder dierbare en veelgeliefde buurman Egbert Simons is door een
kogel getroffen, ten gevolge waarvan hij kort daarna is overleden. Hij had een
poging gedaan een kijkje te nemen in de richting van zijn tuin en was daarvoor
even boven de borstwering uitgekomen. Hij laat vele zonen en dochters na,
me dunkt wel negen. Dezelfde dag zijn enkele anderen gewond geraakt door
vijandelijke haakbuskogels van buiten.
Zaterdag 4 juni 94
De geuzen hebben talloze schoten afgevuurd; ze zijn daarmee ’s morgens om
drie uur al begonnen.
Enkele soldaten zijn de stad binnengekomen om de wal te bewaken vanaf de
Drenkelaarstoren tot aan het oude rondeel. De reden is dat de burgers van hun
post zijn gevlucht en geen soldatendienst op die plek willen doen.467 Enkele
soldaten zijn gewond. Een schoenmaker is de helft van zijn hoofd kwijtgeraakt.
Hij laat vijf kinderen na. Gezegend zij zijn nagedachtenis.
Johan Kevelinck heeft mijn vrouw gezegd dat er in drie dagen geen enkele
Geus meer zal zijn.468
Dezelfde dag hebben we onze ‘reitter’papieren469 en ons goud- en zilvergeld
begraven onder de deur van ons kamertje, achter in ons huis.

464 Vermoedelijk gaat het om troepen die met Willem Lodewijk terugkwamen van Aduarderzijl. Graaf Maurits
kwam hen bij Selwerd tegemoet. Vandaar begaven ze zich via Oosterhoogebrug naar het legerkamp te
Helpman (Van Reyd xi 234).
465 Berend Henricus is een broer van Albert en Balthasar Henrici (Hinricus of Hinricks). Deze personen
hoorden tot de familie- of kennissenkring van Johan Julsing. Zie de notitie van 27 augustus 1590 en de
toelichting op p. [34].
466 De laatste woorden zijn later bijgeschreven.
467 De Staatse legerleiding vernam dat er onder de leden van het Groninger burgerregiment ongenoegen heerste omdat ze om de andere dag nachtwacht moesten doen. De burgerij zou voortdurend
bang zijn dat de jezuieten en uitgeweken Friezen de soldaten van het koninklijke leger vanuit de
Schuitenschuiversschans de stad zouden willen laten binnenkomen. Elke nacht werden nu 200 soldaten
binnengelaten om wacht te houden op de wallen. Hun aantal werd echter beperkt gehouden; aflossing
werd slechts toegelaten wanneer hun voorgangers afgetrokken waren (Bor xxxi 25).
468 Naar de betekenis van Julsings woorden ‘no terna nadie de los Gosios’ kan slechts worden gegist.
469 De betekenis is onduidelijk. Mogelijk gaat het om obligaties die Julsing al vele jaren tevoren had gekocht,
toen onder de burgerij geld werd ingezameld waarmee de ruiters van overste Maarten Schenck van
Nideggen en ritmeester George von Bülow konden worden afgedankt. Op aandringen van de graaf van
Rennenberg hadden Stad en Ommelanden van Groningen in november 1580 verklaard garant te staan
voor de betaling van de soldij van de ruiters (rvr 1450).
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Dinsdag 7 juni
De vijanden hebben afgelopen nacht enkele schoten gelost, maar niet zoveel
als de nacht daarvoor. Vandaag hebben ze weinig geschoten.

[80]
Woensdag 8 juni 94
Kapitein Prenger en mijn veel geliefde buurman Egbert Simons zijn voor de
middag begraven.470
Donderdag 9 juni 94
Jacob Thomas heeft commissie gekregen om zoveel helpers in dienst te nemen
als hem zal goeddunken. Hij zal bevel over hen voeren en ze zullen steeds
doen wat hij hun opdraagt.471
Vrijdag 10 juni 1594
Zwarte Johan heeft commissie gekregen om alle wilgen om te hakken en
schanskorven te maken.
Zondag 12 juni 1594
Johan ten Buer, naar wiens terugkeer met zoveel verlangen is uitgekeken, is
rond het middaguur gearriveerd in een met twee paarden bespannen wagen
en in gezelschap van een trompetter.472 Het wagenspan is meteen naar het
legerkamp vertrokken; de trompetter is buiten de Boteringepoort gebleven.473
Maandag 13 juni 1594
Voor de middag hebben de vijanden talloze schoten gelost
De trompetter is teruggekeerd met mooie aanbiedingen.474 De voornaamsten
van de burgerij zijn bijeengeroepen. Iedereen, met uitzondering van een paar
enkelingen, wil vrede.
470 De begrafenis van hopman Prenger geschiedde in het Jacobijnenklooster en ging gepaard met het nodige
eerbetoon. Ook de schoenmaker die op zaterdag dodelijk was getroffen is op deze dag begraven (Boeles,
‘Dagverhaal’ 103).
471 Jacob Thomas had in de voorgaande jaren als vrijbuiter de vijanden van de koning bestreden. Omdat hij
daarbij de handelsbelangen van de stad Groningen schond werd hem het burgerschap geweigerd (januari
1589; DA 778 en 780, VH ii 26v).
472 Het moet op de Groningers die Johan ten Buer aan de poort begroetten een vreemde indruk hebben
gemaakt dat Ten Buer een Staatse trompetter bij zich had. Ten Buer was op pad gegaan om te gaan
onderhandelen met de graaf van Hohenlohe en zou vervolgens doorreizen naar de stadsgezanten die
zich te Brussel bevonden. Deze missie vond plaats in het kader van de geheime opzet van het Groninger
stadsbestuur om de landsheerlijkheid op te dragen aan de hertog van Brunswijk. Op die manier hoopten
de heren vrijheid van godsdienst te kunnen behouden en te voorkomen dat de stad zich zou moeten
onderwerpen aan een partij die op de hand was van hun Ommelander tegenstanders. De Staatsen hadden Ten Buer en de papieren die hij bij zich had onderschept en hem vervolgens ingezet om met het
stadsbestuur in contact te treden. Zie over deze zaak: W.J. Formsma, ‘De aanbieding van de landsheerlijkheid over Groningen aan de hertog van Brunswijk in de jaren 1592-1594’, in: W.J. Formsma, Geschiedenis
tussen Eems en Lauwers, Groninger Historische Reeks 4 (Assen 1988) 71-83.
473 Daar was het veiliger dan aan de zuidzijde van de stad.
474 Op grond van Julsings eigen mededeling van 12 juni zou men kunnen veronderstellen dat de Staatse trompetter na zijn aankomst op zondag 12 juni niet naar het legerkamp is teruggegaan. De onderhavige mededeling lijkt te suggereren dat hij heen en weer is gegaan. Feit is dat Maurits en Willem Lodewijk vrede beloofden en dat hun aanbieding vele andere ‘schone heerlicke woorden’ behelsde (Boeles, ‘Dagverhaal’ 106).

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 157

157

26-04-18 14:20

Dinsdag 14 van bovengenoemde [maand] 94
De Friezen, vergezeld van de jezuieten hebben besloten de vredelievenden om
te brengen en te arresteren. De actie moest beginnen om zes uur ’s morgens;
dan zouden de poorten worden geopend en zouden de schuitenschuivers
met de soldaten binnenkomen. Het verraad is echter ontdekt door Jasper van
Bemmel.475
Het antwoord is met de trompetter gekomen.476
Er zijn veel schoten gelost.477
Woensdag 15 juni
De vijanden hebben voor het middageten talloze schoten gelost.
Donderdag 16 juni 94
Er zijn door de geuzen vele schoten gelost. Men zegt dat ze op de vlucht slaan,
dat de graven Herman, Hendrik en Frederik478 met Verdugo in aantocht zijn
met een grote troepenmacht. Men heeft schermutselingen gehoord in Haren,
daar komt dat idee vandaan.

[81]
Woensdag 22 juni 94
De oldermannen en hovelingen van alle gilden zijn bijeengekomen in het
Minderbroedersklooster en hebben besloten dat ze achter de raadsheren van
de stad willen blijven staan. Later op dezelfde dag zijn alle gilden, of het grootste deel ervan, samengekomen en hebben hetzelfde besluit genomen, te weten
dat ze zich overgeven en onderwerpen aan hun magistraat en niets anders dan
vrede willen.479
Donderdag 23 juni 1594
De burgers480 zijn opgeroepen om hun mening te zeggen en hebben bijna allen
besloten om vrede te maken en dat meteen te doen, opdat de huizen en mensen
niet langer beschoten worden, hetgeen zoveel schade aanricht. De raad heeft
– om niet allen bij elkaar te laten komen – een college van enkele personen

475 De coup was gepland voor 15 juni 1594. De uitgeweken Friese katholieken – die niets meer te verliezen
hadden – waren, samen met de schuitenschuivers – die alles meenden te zullen verliezen wanneer
Groningen in handen van de ‘Ommelanders’ viel – , de felste aanhangers van de koning. De jezuieten
werden door vrijwel iedereen, zowel protestant als traditioneel katholiek, verdacht. Overigens bevonden
zich niet meer dan drie jezuieten in Groningen. Behalve de al eerder genoemde Henricus Samerius – die
overigens geen ‘Duits’ sprak en dus niet met de bevolking kon communiceren – waren dat Adrianus
Arboreus en Zachaeus Ribecius (A.J. van Lommel, ‘Narratio historica seu descriptio status RomanoCatholicorum civitatis Groningensis necnon agri circumjacentis sive Ommelandiae et provinciae
Drenthiae, labentibus annis 1620-1641’ in: AAU vi (Utrecht 1879) 1-99, hier in het bijzonder 80-81).
476 Uit andere bron is duidelijk dat de trompetter niet alleen ‘gekomen’ is, maar ook weer vanuit Groningen
naar Helpman ‘gegaan’ (Boeles, ‘Dagverhaal’ 106).
477 Deze woorden staan in de marge.
478 De gebroeders Van den Berg.
479 De gildebroeders zijn dus (nog) niet van plan om tegen het stadsbestuur in opstand te komen, maar
willen wel dat er een eind aan de strijd komt.
480 Bedoeld is de zgn. ‘oude burgerij’. Zie de inleiding, p. 12.
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gevormd die als adviseurs zullen optreden. Ze hebben beloofd iets te zullen
ondernemen.481
De Friezen steken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken; die willen
geen vrede, maar willen de oorlog voortzetten. Ze hebben steun gekregen van
enkele van mijn buren en anderen, in het bijzonder de schuitenschuivers en
jezuieten, die geweldig naar mensenbloed dorsten; God zal voor ons zorgen;
Hij weet alles wat we nodig hebben.
Vrijdag 24 juni 94 – Sint Jan
Er zijn twee boden gekomen van onze gezanten. Een van hen is door de vijanden gevangen genomen, de andere is door de linies gekomen met een brief.482
De katholieken zijn opgetogen, hetgeen ik gezien heb toen ik van Luert483 over
de Markt liep en bij het huis van mijn buren kwam. ’s Avonds zijn vele oude
buren484 opgeroepen om morgenochtend bij de raad te verschijnen.
Zaterdag 25 juni 1594
Na zessen ben ik mijn huis uitgegaan in gezelschap van mijn buurman Reiner
Fricx.485 Toen we even op de Markt waren zag ik een groot aantal schooiers
aankomen, in wambuis en met hun blanke wapens. Het werd zo dreigend dat
de burgers486 zeiden niet naar boven, naar de raadkamer te willen gaan.487 Ze
waren bang dat dit gespuis de deur zou sluiten en hen zou ombrengen.

[82]
Waar het vandaan kwam weet ik niet, maar er is een tumult ontstaan en de
burgers zijn te wapen gesneld.488 De schuitenschuivers en de soldaten zijn
in grote razernij het bolwerk opgeklommen en vervolgens gewapend en wel
en in slagorde door de Oosterstraat opgerukt. Ze hadden allemaal een groen
twijgje op hun hoed, helm of op de borst, ten teken van hun koningsgezindheid. Een burgervendel trok hen tegemoet, maar de leden daarvan wisten niets
van dat teken. Het zou slecht zijn afgelopen wanneer de overste Liauckema

481 De betekenis is onduidelijk. Het kan zijn dat de adviescommissie beloofd heeft het een en ander te zullen
gaan doen, maar ook de raad kan een toezegging hebben gedaan om wat te gaan doen om tegemoet te
komen aan de vredeswens van de burgerij.
482 Een gezantschap, bestaande uit abt Bernard Mensema van het benedictijnenklooster te Rottum, hoofdman Joachim Ubbena en syndicus Wilhelmus Hammonius, was eind januari 1594 naar Brussel gereisd
om bij de nieuwe gouverneur-generaal, aartshertog Ernst van Oostenrijk, hulp te vragen. Zij werden in
Brussel maandenlang aan het lijntje gehouden. Op 24 juni 1594 zijn te Groningen verschillende brieven
ontvangen. Eén ervan was van het gezantschap dat meldde dat het nog steeds bezig was met zijn missie,
een ander schrijven was afkomstig van de aartshertog zelf. Hij riep de Groningers daarin op om vol te
houden en trouw te blijven aan de koning. Hij zou te hulp komen, maar een termijn noemde hij daarbij
niet (Boeles, ‘Dagverhaal’ 112).
483 Een bekende van Julsing waarover niets naders kan worden vermeld. Misschien gaat het om Luert
Huynge, een gereformeerd oud-raadsheer, die in 1583 is uitgewezen en wiens goederen enkele jaren later
gerechtelijk zijn verkocht (AE i 459 en HJK 420-428).
484 Vermoedelijk bedoelt Julsing de ‘olde borgers’ (zie de inleiding, p. 12).
485 Deze Reiner Fricx (of Freriks) was lid van de gezworen meente en zou na de Reductie tot de raad toe
treden. Zijn dochter trouwde met Julsings zoon Bernard.
486 Julsing bedoelt de leden van de ‘olde borgerie’ die waren opgeroepen om de raad van advies te dienen.
487 De raadzaal bevond zich op de eerste verdieping van het raadhuis (Schuitema Meijer, Historie van het
archief 57).
488 Met ‘burgers’ worden hier de manschappen van de burgervendels bedoeld.
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niet zijn uiterste best had gedaan om dat te verhinderen. Hij begaf zich tussen
de soldaten en schuitenschuivers en ging dan weer naar de burgers, daarbij
iedereen vragend en met onbedekt hoofd489 smekend om toch vrede en eendracht te bewaren. Zo is de zaak goddank gesust.
Meint Knokenhouwer is doodgeslagen en ook Johan Weier. Deze laat een
huis vol kleine kindertjes achter. Burgemeester Jarges krijgt veel lof voor het
stuiten en kalmeren van de verbolgen schuitenschuivers.490 Men ziet hen meer
als aanstichters dan de soldaten. Naar gezegd wordt zijn er vele aanwijzingen
dat er enkele lieden zijn geweest die met opzet hebben geprobeerd de geplande bijeenkomst491 te verstoren; ze wilden bloed zien. Timon Wyfrink, een van
de opgeroepen oude burgers, was door de raadsdienaar gevraagd om boven
te komen. Zij gingen daarop in hun mantels de trap op, zonder enig kwaad
te vermoeden, en toen zijn die kerels in hun wambuis en met hun wapens in
de hand op hen afgekomen. Gelijk sluipmoordenaars zijn de niet-opgeroepenen
diegenen te snel afgeweest die wel opgeroepen waren. Welmenenden moeten
wel aannemen dat de heren .....,492 maar er kan ook wel sprake zijn geweest
van een misverstand. God weet.
Zondag 26 juni 1594
De heren hebben een tamboer naar het legerkamp gestuurd met een brief
waarin ze zich verontschuldigen voor het feit dat de trompetter nog altijd hier
is en meedelen dat dit komt door een rel tussen de burgers en de soldaten.

[83]
Dinsdag Maandag 27 juni 94
De trompetter is rond het middaguur vertrokken. Met hem is een tamboer van
ons leger meegegaan om het antwoord in ontvangst te nemen op de brief die
de trompetter heeft meegekregen. Ik ben erg bang dat de vijanden vanaf nu
allerhande gewelddaden zullen plegen en dat ze meer zullen schieten dan ze
tot nu toe hebben gedaan.493

489 Om zich kwetsbaar te maken.
490 Zie over Jarges ook de inleiding, p. 12. Auteurs uit het Staatse kamp noemen burgemeester Albert Jarges
juist als aanstichter van het oproer van de schuitenschuivers. Hij zou ‘de enige tegenstander’ van onderhandelingen met de Staatsen zijn geweest (Van Reyd xi 233, Bor xxxi 25v). De achterban van Albert Jarges
bestond uit voerlieden, schuitenschuivers en andere arme lieden ‘die het op de geldkist van de rijken
voorzien hadden’ (Van Reyd xi 237).
491 De consultatieve bijeenkomst van de raad met de ‘olde burgers’.
492 Hetgeen hier in het origineel gelezen kan worden levert geen zinvolle betekenis op.
493 Het oproer van de schuitenschuivers was weliswaar gesust, maar de pleitbezorgers van de vrede hadden
aan het kortste eind getrokken. Volgens Van Reyd was de raad nu uitgeschakeld en waren het de soldaten
met het ‘schuym van de armste borghery’ en de geestelijken met de fanatieke Spaansgezinden die in
de stad de lakens uitdeelden. Zij zouden het zonder twijfel─sommigen uit boosheid en halsstarrigheid,
andere uit ‘plomheyt’ en uit onbegrip voor het gevaar waarin ze verkeerden─op het uiterste willen laten
aankomen (Van Reyd xi 237).
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Dinsdag 28 juni 1594
De luitenant van Alexander Grootveld en die van graaf Herman of Frederik
zijn met een edelman bij de Oosterpoort door schoten getroffen.
De trompetter is uit het legerkamp teruggekeerd.494
Woensdag – feestdag van Sint Petrus en Paulus – 29 juni 94
Er wordt gezegd dat Bartolt Land een brief aan zijn vrouw heeft geschreven dat
hij binnen tien dagen hierheen komt met het ontzettingsleger. Gelogen.
Donderdag de laatste juni 94
De raad en alle gezworenen hebben met Westendorp, broeder Arend 495 en de
andere geestelijken besloten niet met de vijand te gaan onderhandelen, maar
op het ontzet van Zijne Majesteit te wachten. Iedereen moet naar vermogen
bijdragen en zijn zilveren vaatwerk inleveren om er munten van te slaan. Allen
hebben beloofd dat te zullen doen.
Vrijdag 1 juli
De schurkenstreek is in mijn huis gedaan door Susewint.496
Zondag 10 juli 94
De vijanden hebben enkele dagen onophoudelijk geschoten met hun grove
geschut, talloze keren, zodat ik genoodzaakt was mijn huis te verlaten497 en
met mijn vrouw naar het huis van mijn buurman te gaan. Vele burgers en soldaten zijn getroffen en gedood. God hebbe hun zielen.
Vrijdag 15 juli 1594
Rond negen of tien uur ’s avonds hebben de vijanden het ravelijn buiten de
Oosterpoort met geweld ingenomen en vele soldaten gedood. Degenen die de
stadsgracht niet over konden komen zijn verdronken.
Zondag 17 juli 1594
Er zijn nu zes weken voorbij waarin de vijanden zonder ophouden de stad
hebben beschoten, te beginnen met de ochtend en dan dag en nacht door.
Johan ten Buer is gisteren met een tamboer naar het legerkamp vertrokken
om een boodschap over te brengen en om te beginnen met hetgeen de oproerkraaiers op de 25e van de vorige maand hebben verhinderd.

494 Hij bracht een brief mee van graaf Maurits waarin deze liet weten dat zijn geduld op was en de Groningers
verzekerde dat er geen koningsgezind leger onderweg was om de stad te ontzetten (rvr 1462.490).
495 Dr. Georgien van Westendorp was oud-syndicus van Groningen en later lid van het Hof van Friesland. In
1580 was hij naar Groningen uitgeweken. Broeder Arend is vicaris-generaal Arnoldus Nijlen.
496 Julsing bedoelt vermoedelijk Willem Susewint, over wie overigens niets naders bekend is. De betekenis
van deze notitie is duister.
497 Johan Julsing woonde aan de Vismarkt noordzijde.
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[84]
De bovengenoemde tamboer is uit het legerkamp teruggekeerd en vertelt dat hij
en Johan ten Buer daar als graven zijn onthaald op spijs en drank.498 Na etenstijd
is hij naar het kamp teruggegaan met een brief die geschreven is door Popco, de
ellendige schooier.499 We verwachten morgenochtend een trompetter.
Maandag 18 juli 1594
’s Avonds, toen ik in het huis van mijn buurman Reiner Fricx wat met hem zat
te praten en te bediscussiëren, zijn we allebei bijna gedood door een kogel.
Dinsdag 19 juli
Rond negen uur is een delegatie naar het legerkamp vertrokken om met de
vijanden te onderhandelen over beëindiging van de vijandelijkheden. Van
de zijde van de stad zijn gegaan Evert Ulger Ulger en Albert Eelts,500 van de
zijde van ’s konings kamer gingen Johan van Ballen,501 Frederick Moysteen
en secretaris Popco, 502 de abt van Aduard Joannes Greven en de commandeur
in Warffum503 en officiaal Johannes Krithe,504 taalman Hindrick Hovinck, en
bouwmeester Johan [Lubberts] Maler. Dezelfde dag om vijf uur na het middagmaal zijn de heer Van Wassenaer en andere leden van de Staten gekomen.505
Ze zijn ondergebracht in het huis van wijlen luitenant De Gouda.
Woensdag 20 juli 1594
Voor de middag heb ik met mijn broer Jelto een ommetje rond de stad gemaakt
en heb enorme ruïnes gezien en de beschadigingen aan alle huizen. Het was de
eerste keer dat ik van de Drenkelaarstoren tot aan het Papenpoortje heb durven
gaan sinds de belegering is begonnen.506
Donderdag507 21 juli 1594
Rond zes uur ’s avonds zijn alle bovengenoemde commissarissen uit het legerkamp teruggekeerd, met uitzondering van de burgemeesters Johan van Ballen
en Frederik Moysteen en de commandeur van Warffum.
498 Hij bracht een brief mee van Johan ten Buer, waarin deze meedeelde dat de Staatsen nog altijd bereid
waren te onderhandelen, maar dat Groningen nu wel gijzelaars moest stellen. Als het stadsbestuur
daartoe bereid was zou men vanuit het kamp de trompetter sturen met paspoorten voor de Groningse
gijzelaars (rvr 1462.493).
499 Julsing bedoelt Popco Everardi, secretaris van de Hoofdmannenkamer.
500 Ulger Ulger sr. was raadsheer, Albert Eelts burgemeester.
501 Hiernaast staat in de marge: Naar het kamp gaan ook [de abt van] Selwerd, burgemeester Evert Ulger,
Albert Eelts. Evert Ulger en Albert Eelts waren in 1594 burgemeester.
502 Johan van Ballen en Frederik Moysteen waren hoofdmannen; Popco Everardi was secretaris van de
Hoofdmannenkamer.
503 Joannes Apherdianus.
504 De commandeur van Warffum en de officiaal zijn gegaan namens de vertegenwoordigers van de
Ommelanden die trouw gebleven waren aan de koning van Spanje.
505 De gijzelaars die Maurits naar Groningen stuurde waren Herman van Wittenhorst, heer te Sonsfeldt,
Jorgh, vrijheer van Swartsenburg, gecommitteerde van de Staten van Friesland, Jacob de Grijst, de heer
Van der Noot en jonker Frederick van Vervou.
506 De Drenkelaarstoren stond op de zuidoostelijke hoek van de stadswal, het Papenpoortje lag in het verlengde van de Munnikeholm, dat wil zeggen: in de zuidwestelijke hoek van de stad. De broers hebben
dus de hele zuidzijde van de stad bekeken.
507 In de marge: ‘Vrijdag’.
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Zaterdag 23 juli 1594
Graaf Maurits heeft door een tromslager in de stad laten afkondigen dat al zijn
soldaten de stad moeten verlaten op straffe des doods en hij heeft vele wagens
gestuurd om onze soldaten uit deze stad te doen vertrekken.508

[85]
Zondag 24 juli509
Zes vendels infanterie zijn de stad binnengekomen rond het middaguur en de
onzen zijn uitgetrokken.
De graven Maurits en Willem zijn na het middageten de stad ingekomen en
zijn rond drie of vier uur weer naar het legerkamp teruggekeerd.

Verovering van Groningen, juli 1594.
Groninger Archieven, THAG 4579.

508 Op deze dag is in het legerkamp te Helpman het zgn. ‘Tractaat van Reductie’ getekend, waarbij de stad
Groningen zich gewonnen gaf en zich aansloot bij de Geünieerde Provincies. Zie Jan van den Broek, ‘Het
beleg van Groningen’ 39, en de tekst van het Tractaat in: Rondom de Reductie. 2-7.
509 In de marge staat nog: Zes vendels van de geuzen zijn ...
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Maandag 25 juli 1594
Dinsdag 26 juli 94
Mijn vrouw en ik zijn met onze zoon naar Emden vertrokken en de volgende
ochtend daar aangekomen. Nadat we enkele lappen stof hebben gekocht en
enkele andere inkopen hebben gedaan
Zondag 31 juli 94
zijn we uit Emden vertrokken en de volgende dag rond tien uur voor etenstijd
met onze boodschappen aangekomen.
Dinsdag 2 augustus 94
Graaf Willem Lodewijk heeft met enkele leden van de Staten andere raadsheren aangesteld. Alle oude zijn afgezet. Tot burgemeesters zijn gekozen Harmen
Koninck, Egbert Alberda, Mello Coenders en Joachim Alting.510 God helpe
hen opdat ze hun ambt naar behoren kunnen vervullen.
Woensdag 3 augustus 1594
De artikelen van de vrede en de rest zijn afgekondigd.
Donderdag 4 augustus 1594
Ik heb rond elf uur gezien dat drie stukken geschut vanuit deze stad zijn weggevoerd. Ze zijn over de Vismarkt voorbij gekomen terwijl ik voor mijn huisdeur stond.
Vrijdag 5 augustus 1594
Ik heb met graaf Willem Lodewijk van Nassau gesproken over de stukken
geschut die de generaal van de artillerie voor zich wil behouden, omdat er de
wapens van de koning op staan. De burgemeesters hebben veel moeite gedaan
om dit te voorkomen.511 De tijd zal het leren.

510 De gereformeerde raadsheer Harmen Koninck was één van de leden van het stadsbestuur die op
3 maart 1580 waren gearresteerd. Nadat hij zich met de koning had verzoend werd hij, overeenkomstig
de wens van de hertog van Parma, door het stadsbestuur weer geaccepteerd (21 februari 1588; DA
721). Egbert Alberda (1562-1604) was een zoon van Reint Alberda en Wilhelmina Coenders. Hij was
op 1 oktober 1579 naar Marburg vertrokken (H.O. Feith en J.A. Feith eds., ‘Reisjournaal van Jr. Frederik
Coenders van Helpen’, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 14 (’s-Gravenhage
1893) 114-226, hier 188). Ook in 1581 of 1582 bezocht hij de hogeschool aldaar, waar hij zijn stadgenoot
Eggerik Egges Phebens ontmoette (W.B.S. Boeles, ‘Beschrijving van eenige Alba Amicorum. III’, in:
BGOG ix 33-56, hier 50). In 1584 schreef hij zich in als student te Genève, op 16 november 1585 te
Heidelberg. Tijdens zijn afwezigheid vorderde hij grote sommen van Stad en Lande wegens de huur
van zijn huis aan de oostzijde van de Grote Markt en ter vergoeding van de daaraan ontstane schade.
Het huis was in juni 1583 door een explosie zwaar beschadigd (AE i 442). Mello Coenders behoorde
tot de oudere generatie gereformeerde Groningers. Hij was een van de vooraanstaande stadjers die
door de hertog van Alva waren gedagvaard (RF 1569.119, 17 mei 1569). Zijn huis was geconfisqueerd en
werd gebruikt door de Spaanse ambtenaar Francisco Vasquez, die daarvoor geen huur wilde betalen.
Joachim Alting was de gereformeerde zoon van de traditioneel-katholieke stadssecretaris Egbert Alting en
Aleid Hartgers. Geboren op 18 juli 1556, vertrok hij als jongeman uit Groningen voor studie in het buitenland. Zijn vader tekende op 28 november 1587 in zijn dagboek aan dat Joachim via Keulen uit Spiers in
Groningen was teruggekeerd ‘mit groot gefaer ende neet sonder schade an zijn boecken’ (DA 710).
511
Blijkbaar was het koningsgezinde stadsbestuur zo onverstandig geweest om enkele stukken van het stedelijke geschut van het koninklijke wapen te voorzien en beschouwde de Staatse generaal van de artillerie
deze stukken op grond daarvan als buit.
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Zaterdag 6 augustus 1594
De kapiteins der burgers hebben hun eed van loyaliteit en trouw afgelegd en
de raadsheren hebben bevolen dat ieder van hen alle burgers in hun kluft zullen laten tekenen.

[86]
Zondag 7 augustus 1594
Zijne Excellentie is rond vijf uur in de ochtend uit deze stad vertrokken naar
Holland, zoals iedereen zegt.
De afgevaardigden van de Ommelanden zijn in de raad geweest, maar ik weet
niet wat ze hebben voorgesteld of gedaan, want ik ben er niet bij geweest.
Maandag 8 augustus 1594
De burgemeesters, raadsheren en alle gezworenen van de stad zijn bijeen
gekomen om ....
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Tractaat van Reductie, aanhef.
De tekst luidt:
’Poincten ende conditien op de welcke Zyne Excie ende den welgeboren heere graeff Willem
Lodowyck van Nassauw etc. ter presentie ende met advys van den Raede van State der Vereenichde
Provincien begeren te verstaen tot reductie ende reconciliatie der stadt, burgeren ende ingesetenen
van Groeninghen’.
Groninger Archieven, rvr 638.

Tractaat van Reductie, datumregel met zegels en de handtekeningen van onder meer Maurits (links)
en Willem Lodewijk van Nassau.
De datumregel luidt:
’Aldus gedaen ende geresolveert int legher voor Groeninghen, den xxiiien july 1594’
Groninger Archieven, rvr 638.
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[1]
conqueritur iuvenis apud Homerum.
Utinam
brevem, quæ mihi restat, vitæ portionem peragere liceret. Diversa mens & consideratio iuvenis Homerici, qui, belli Troiani
molestiarum pertæsus, in patriam remeare cupiebat tranquillam & ab omnibus
belli motibus alienam.
		
Nos tenet nostræ patriæ (nec immerito) nausea & fastidium secundarium1 &
non per se. Motus enim bellorum, quibus abhinc fere toto seculo fuimus exagitati variis casibus jactati, qui multas & florentissimas Belgii provincias ad
internecionem redegit, suis colonis denudavit vario genere mortis, ut plurimum
tamen violentius, denudavit. Sunt in causa ut ducam satius primo quoque tempore secedere, quam hic diutius subsistere, neque in me locum habet dictum
illud po[etæ]: ‘Nescio qua dulcedine cunctos’ &c., dictum de illis, qui in patrio
solo tranquillo, pacato et omnium rerum abundantia affluente degunt, quibus
non necessum fores exosculari exterorum2 et ad nutum Hesperi,3 fere dixerim
Sarraceni, sese accomodare.

[2]
Die 3 decembris rediit syndicus ex aula, aliquot menses ibi moratus, qui in
commissis habuit militem subsidiarium procurare cum competenti summa
pecuniæ, quo stipendio persolvi possint & milites presidiarii, ad defensionem
huius provinciæ destinati, quibus miseri rustici sunt fere non expositi in prædam, a maleficio arceri possint.
Die 4 ante meridiem retulit senatui & communitati iuratæ quid in aula toto
tempore egerit et obtinuerit. Promissa nimirum ventosa & omnino fumosa.
Post meridiem & agrarii convenerunt audituri quid a suo commissario ablegato sit actum, inter quos plurimi sunt ordinis ecclesiastici, quibus in primis
cura est ut turbulentias status pr sentis pristina tranquillitate mutari possint,
nam spes ipsorum reditibus annuis, proventibus et emolumentis per presentem calamitatem belli detruncatur. Credo non alio eos aspirare quam ut ad
omnem luxum, prodigalitatem et vitæ lubricitatem tanto magis abundent et ne
ipsis [ulla ali]menta ad quelibet vitia desint, .... columnæ Romani antistitis,
quibus [venter deus est,] in hoc sedu[lo s]uccumbunt ut [consu-]4

1
2
3
4

Het origineel heeft ‘secundarum’.
Een uiterst zelden voorkomend bijvoeglijk naamwoord.
Na dit woord is nog plaats voor een kort ander woord. Het blad is echter zodanig beschadigd dat dit verdwenen is. Boeles (zie de inleiding, p. 1) las hier ‘fere’. Vermoedelijk was dit hoekje van het blad destijds
nog intact.
Deze en de al eerder tussen teksthaken geplaatste woorden zijn conjecturen, gebaseerd op een oudere
transcriptie. Deze is gemaakt toen enkele woorden nog min of meer leesbaar waren. Het papier van het
eerste blad van het katern is door de inwerking van vocht zozeer beschadigd dat de randen gerafeld zijn
en enkele woorden ontbreken.

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 169

169

26-04-18 14:20

Eerste bladzijde van Julsings geheime dagboek.
Groninger Archieven, RF hs in folio 256, 1.
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[3]
etudine & cura domestica, ne ipsorum ventriculo quicquid decedat. Et egregie
dictum5 in illos quadrat Pauli
, quae desumpta
sunt ex prisco quodam poæta.
16 decembris 1589. Priori Arnoldo ad Prædicatores reddidi (mandato dominorum) commissionem suam cum placeto Regiæ Maiestatis & ternis literis ad
ipsum a diversis scriptis.
19 decembris 1589 exhibuit Arnoldus Nylen commissionem, ab Octavio episcopo Calatino, nuncio apostolico, editam, cum placeto regio in sacrario ad S.
Martinum, pr cipuis prælatis aliisque ordinis ecclesiastici ex agro eo vocatis.
Ecclesiastici post exhibitam & auditam commissionem frequentes prodeunt in
senatum, quo Locumtenens cum Hooftmannis quoque rogati venerunt.
Comes Fridericus de Bergen prohibuit, patentibus suis ad id emissis, ne
quisquam panem, cervisiam aliaque ad usum humanæ vitæ necessaria in
Soltcamp inveher[et]. Hac occasione arrepta, comes Guillielmus de Nassau
revocavit sua immunitatis instrumenta,

[4]
quibus concessum rusticis fuerat, hordeum, avenam, butyrum, caseum et
omnia alia provenientia ex
cultura agrorum Groningam deportare & divendere; interdixit piscatoribus in
Reijtdiep ne amplius
piscentur & ne ullos pisces deferant Groningam. Item nautis ut ne ligna, cespites aliaque ignis fomenta Groningam suis navibus apportent, unde non parum
expectatur incommodi. Perscriptum negotium ad gubernatorem et rogatur in
hac re remedium, ne omnia brevi ruant & prolabantur in deterius, cum petitione responsi in conclusione. Datum literarum 20 decembris 1589.
vrijdage den 22 decembris 15897
Omnes civitatis jurati convenerunt deliberaturi super commissione Arnoldi
Nijlen, prioris ad Prædicatores; communicatio protracta usque ad horam duodecimam, neque tum certi aliquid resolutum. Admissus prior Arnoldus et
vicarius generalis sub protestatione, cuius insinuatio demandata en iniuncta
syndico Wilhelmo Hammonio.
6 januarij 1590
Literæ scriptæ ex castello Covordano a gubernatore de Verdugo de adventu
subsydiarii militis, cuius adventus per glaciem inhibitur per Rhenum, magno
impetu & fragore, paululum retardatur. Gubernator, &si

5
6
7

Deze woorden zijn in de plaats gekomen van een doorgehaalde eerdere versie.
De correcte spelling is
.
De data staan steeds in de marge.
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[5]
æger ac morbidus, se promittit daturum itineri in subsidij occursum.
8 januarij 1590
Goudasinus,8 locumtenens, qui aliquoties admodum importune a senatu solutionem exegit sui pretensi stipendii, non currenti sed moneta gravi, valoris
nimirum eiusdem quo tempore syndicatum obtinuit, jam ab omnibus iuratis ad
id specialiter convocatis sibi persolvi postulavit moneta non solum gravi, sed
& pro mora & solutionis dilatione, voluit sibi de singulis centurijs in annum
persolvi septem; vide hominis impudentiam non ferendam! qui Hollandus
Non petijt, sed quodammodo solutionem imperavit & verba quedam edidit, si
non furibundi saltem hominis non omnino sani, imo mente et iudicio humano
capti, nimirum se ad tales pervenisse honores ut omnes merito se inferiores
duceret, neque illos tales esse, quos suo colloquio & communicatione magnopere dignos habeat; posse illos cum Westfalis agere hominibus rusticis & a
cultura politiori alienis.

[6]
13 januarij 1590
Resolutum ab omnibus juratis jesuitæ Hinrico Simmerio concedere habitandas
duas plateas, nimirum S. Johannis & Popconis; promissum a quibusdam promotoribus nominis jesuitici, quod omnia fierent sine ullo civitatis & civium
dispendio & expensis; mirum unde tam ampli thesauri in tantis angustijs
expectandi, quibus se non solum omnia ædificia istarum platearum persolvere,
sed omnia suo ordine extruere cubicula terna pro singulis (numero duodecim)
aptare atque omni suppellectilium genere adornare et instruere posse confidunt.
15 januarij 1590
Hinrico Simmerio jesuitae est resolutio iuratorum per quosdam e senatu ad
id commissos insinuata, qui locum designatum eius collegis censuit nimis
angustum, petiit aliquot ædificia, imo totas plateas, necnon templum divæ
Walburgis sibi insuper concedi.
. Aestimata fuit
præsentatio a nostris admodum liberalis, a Jesuita prima fronte reiecta, quis
satius ducit a proposito desistere, quam rem inchoatam in medio cursu sistere
& non ad exoptatum finem perducere; videtur (nisi mens hominis mutetur)
hinc, re infecta, migraturus, quod faxit Deus.

[7]
17 januarij 1590
Negotium Jesuitæ est ab omnibus iuratis ulterius ventilatum; difficultates plurimæ occurrunt ab omni parte, hominem dimittere re infecta parum tutum, &

8
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Er kan ook wel ‘Goudasimus’ staan.
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retinere est longe periculosissimum, imo sine multorum fraude & iniuria, qui
suis domicilijs & ædibus turbandi, hoc ipsum fieri non potest. Videtur Jesuita
magis inclinare ad locum Conventus Antiqui, quam ad locum oblatum, quem,
ut nimis angustum (libero namque didicerunt saltare pede), respuit. Quid sit
.9
resolutum
A meridie concursum rursum, credo quod multos conventus causentur
.10
18 januarij 1590
Societates de gilden sunt convocatæ super negotio Jesuitae; pistores & fabri
censent Jesuitas non admittendos.
23 januarij 1590
Hostis ex Frisia profectus in occursum militis subsidiarii ab aula submissi, ut
cum eo manus conferat & institutum iter in Frisiam impediat.
.11
4 februarij 1590
Delatus sum apud dominos meos, quod liberius quiddam in Jesuitam dixerim;
quid et a quo nescio; hoc saltem scio
,12 qui a multis
habetur sycophanta et explorator sententiæ aliorum, is ante aliquot dies, cum
societates super negotio

[8]
Jesuitæ convenirent, mecum deambulans narravit in foro cives nequaquam
illas novitates admittere velle, sibi quoque non videri consultum ut huc in
tanta copia venirent; allegavit &iam quædam privilegia (quorum me non
amplius memini) qu directe tendunt in contrarium; ecclesiasticos &iam summopere reniti; ad qu ego tum præbui tantum assensum, nescio an hinc mihi
calumnia.
Video iudicia & voluntates civium in hac re omnino discrepare, & semper
metui ne varietas iudiciorum nobis pariat dissidia, schismata & rupturas, unde
13
metuendum quam maxime præsidium, nam
nihil magis in votis
habet, quam ut civium voluntates possint trahi in diversa et ut, tali occasione
fretus, consensum a Regia Majestate aut Sua Celsitudine obtinere possit nos
pr sidiario milite gravandi, ad quod tendere non potest civibus concordibus
& bene inter sese unitis ac
.

9
10
11
12
13

‘Das weis
ich nicht und wart mir von Altink nicht gesagt’.
‘D[ob]belt gage’
‘Mendacium’.
‘Ha[r]manum Roberts’.
‘Verdugo’.
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, 14 senator, lectis quas proposuit Jesuita conditionibus, dixit
fieri non posse ut hoc tempore tam exulcerato admittantur, imo conclusum et
determinatum a senatu eum re infecta dimittendum, angustias enim

[9]
rei pecuniariæ apud nos esse extremas, militem per agrum vix amplius alimentari neque stipendia statuto tempore, qu a rusticis non nisi per executionem
militibus demandatam extorquentur, persolvi posse etc.; & illum a calumnia
non puto alienum; ut ut est, abhorreo ab omni mutatione & rebus novis in
republica;
.
4 februari 90
Consules, nescio ultronei an vocati, concesserunt ad
,15 comitati nostro
16
; ne mentem habeo mali (nescio tamen cuius) pr sagam.
Ante aliquot dies Blanckenmeijer Germanus cum aliquot cohortibus huc advenit; porrexerunt in Adewardiam; vexilla sex Hispanica omnino circiter 600
Damonem profecti.
14 februari 90
Sexaginta milites Hispani se conjunxerunt Germanis militibus Blanckemeyeri
in Adewerdia.
15 februari 1590
Nuncius exploratum missus in Drentiam renunciat 500 milites Hispanos in
Haren subsistere & totidem adhuc hærere in Drentia.
16 februari 1590
Hispanus miles recta Damonem in Winszum petiit.

14 ‘Roelef Roberts’.
15 ‘Verdugo’.
16 ‘Syndico’.
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Bladzijde 9 van Julsings geheime dagboek.
Groninger Archieven, RF hs in folio 256, 9.
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[10]
17 februari 1590
Arnoldus Nijlen solemniter introductus in pastoratum divi Martini.
19 februari 1590
Multi equi collecti ab aurigis coenobiis et aliis ad ducenda tormenta bellica &
alia impedimenta ad expugnationem fortaliciorum necessaria. Stopen se dedidit, miles cum omnibus sarcinis illæsus dimissus.
20 februari 1590
Gubernator redyt in civitatem re infecta, nisi quod (ut videtur) crabrones irritarunt.
In fine mensis supradicti ad diversos litteræ Emeda huc missæ de expugna17
tione
& quod plus quam 14.000 millia de exercitu
18
desiderata. Itidem de expugnatione Hable neuf alias grace, portus ad
transfretationem Anglicanam peropportunus.
4 martij 1590
Tradidi Joanni
quondam consulis
.22

  19 literas citatorias nomine hæredum Joannis Clantij
  20 emissas ad doctorem
,21 consiliarium van
  

7 martij 1590
23
Dicuntur aliquot milites in Frisiam occiduam a
missi, ut prædam
inde abigant, ædes incendant aliaque hostilia & (fere dixerim) nefanda (ut
illorum moris) perpetrent.

[11]
den 8 [martij] 90
Socrus totum exegit diem in domo civica certa spe quod vocaretur & aliquid
boni, quod esset e re Christophori a dominis determinaretur; sub horam quartam pomeridianam iussa redire domum, donec iurati conveniant.
9 [martij]
Milites Herema capitanei prope civitatem iter fecerunt versus portam a dominatu nomen sortitam, inde per Drentiam ituri & impressionem hostilem facturi
in Frisiam, ut ferebatur, quo &iam missa maior pars militis Hispani. Sed post-

17
18
19
20

‘Parisiorum’.
‘Regis Navarreni’.
Er zit een inktvlek op de eerste/laatste letter. Er kan misschien ook ‘Ruser’ staan.
De hebreeuwse letters ‘z.l.’ staan voor ‘zikhrono livrakhah’ of ‘zikhronah livrakhah’ (‘gezegend zij zijn of
haar nagedachtenis’).
21 ‘Ack[e]ma’.
22 ‘Graaf Johan’.
23 ‘Verdugone’. De ‘r’ ontbreekt door een beschadiging van het papier.
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ridie redierunt quique in locum destinatum, nulla re memorabili peracta, nisi
quod miseros rusticos in Vries, IJie & vicinis Drentiæ pagis mirum in modum
sunt deprædati.
10 [martij] 90
Comes Wilhelmus de Nassau renunciavit salvo conductui, non solum agrarijs
sed & civibus tam ordinis ecclesiastici quam profani, ita ut neminem posthac
prætextu salveguardiæ velit defensum.
.24 Quid tulerint resRes communicata ab utroque collegio cum
ponsi me latet.
11 [martij] 1590
Miles Hispanus, numero circiter ducenti, ab instituta expeditione in Frisiam
rediens circa moenia civitatis, iuxta fossam, transmisso ponte sublicio prope
portam Gruinam, recta petijt in Winsum.

[12]
Martius
Nautæ, qui circa medium Martij Emedam Lisbonna & ex quibusdam Galliæ
portubus appulerunt, unanimiter multum deprædicant successum fœlicem
Regis Navarreni & quod ante aliquot dies exercitum Guisij satis numerosum ad
internecionem straverit, ducis Lotharingiæ filium in pugna cœperit, Guisium
ipsum sibi fuga consulentem in quodam oppidulo obsideat & quod non dubitetur quin sese dediderit, nam oppidulum in quod sese receperat, sobrie (ut
credibile est) omni genere victualium provisum.
Fertur ante tres menses
  25 potitus sit; mirum in modum hæc silencio
premuntur ab ijs, qui
   26 partibus plus æquo addicti sunt. Attamen
27
tempus rerum ædax brevi nobis statum Franciæ, adhuc latentem & tenebricosum, decelabit.
Multa quotidie huc perferuntur de immani, imo barbara & non ferenda
Hispanorum tijrannide in miseros rusticos in He & vicinos subditos comitum
trans Amasim; Deum (ut speramus) brevi tædebit, nam necessum ut remedium
expectemus
.
20 martij ‘90
28
paulo post meridiem extra pomeria civitatis equo oblectandi causa
vectus, sub horam quartam redijt.

24
25
26
27

‘Ve[r]dugone’.
‘Lut[e]tia’ (Parijs).
‘Hispanorum’.
De gewone – en correcte – spelling van dit woord is edax. De door Julsing gehanteerde schrijfwijze is een
in geleerde kringen niet ongebruikelijk hypercorrecte vorm.
28 ‘Verdugo’.
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[13]
24 martij 159[0]
29
iussu mandatum & iniunctum centurioni Herema 50 sub suo
vexillo milites, una cum vexillo mittere in Delfzijll, idque quam festinantissime; moram tamen non fore periculosam certo credimus, sed necessum inter30
dum sese præbere
plurimum facit ad faciendam fidem & ut
indubitanter credamus se zelose id qu rere quod est e re nostra.
den 30 martij 90
Dicuntur pijratæ, qui aliquot abhinc annis maria valde infestarunt, multos
mercatores & nautas rebus adeoque omnibus sive fortunis hostiliter spoliarunt, clanculum cum Hispanis militibus conspirasse & promisisse certa ad id
destinata hora (de quo tamen apud multos dubitatur) per vim & armata manu
civitatis aliquam portam occupare, cives excubantes trucidare velle et militem
Hispanum præsidiarium intromittere, & ad extremum omnes cives suis facultatibus denudare, quemadmodum in quibusdam Flandriæ civitatibus (nimirum Iperen & Cortrijck) ante aliquot septimanos contigit.
Senatus, ut in tempore reipublicæ prospiceret, omnes pyratas iussit, capitis
poposita poena, ad se vocari et serio convocatis et in senatum admissis indixit
en iniunxit extra

[14]
huius civitatis pomeria ut descederent. Dicunt patricium quendam literas piratarum, in id ad Hispanum militem emissas, vidisse; quod fertur ex relatione
,31 quem aiunt ex ore patricii illud audivisse.
ante aliquot dies multis comitatus equis Covordiam per Drentiam
iter fecit; a satrapa ad baptisma sui filii recens nati rogatus susceptor erit.
Totam provinciam Drenticam aut eiusdem precipuam nobilitatem aut commissarios a satrapa ad infantem ex baptismate levandum ofte tot gevadders rogatos
dicunt, quo numerus satis fr quens &iam concessit.
32

1 april[is] 1590
Miles Hispanus in Damona exegit a quibusdam paganis (dorpen)33 ut dicitur suppeditationem annonæ & nisi in tempore mittant velle eos totos pagos
dare ruijnæ ofte pluesteren. Missus syndicus in Damonem comitatus Popcone
Everardi secret[arii], qui sub vesperam redierunt. Quid responsi tulerint nescio, nam illorum relationi non interfui.

29 ‘Verdugonis’.
30 Dit woord behoort niet tot de klassiek-Griekse woordenschat. Het is gefabriceerd uit twee wèl bestaande
woorden: het zelfstandig naamwoord
en het bijvoeglijk naamwoord
.
Het is ongetwijfeld nog negatiever bedoeld dan
van zichzelf al is: ‘(overdreven) druk
doenerig’.
31 ‘Van Lanc[e]lot’.
32 ‘Verdugo’.
33 Dit woord is boven de regel geschreven.
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8 aprilis 1590
Missus ad Verdugo, qui Covordiæ genio indulget,34 syndicus ut ei calamitosum huius provinciæ statum graphice depingat, multos

[15]
rusticos se quotidie dare fugæ cum omnibus suis bonis, qu agi & ferri possunt, neque amplius ullam superesse spem pecuniam in tanta summa ut hactenus colligi posse colligendi pecuniam in militum alimentationem, nisi
35
in tempore reipublicæ labascenti remedium aliunde quærat.
9 aprilis 90
Litteræ a Moeijsenbroucq Colonia ad senatum missæ de conflictu habito prope
Lutetiam, in quo succubuerunt nostri.
10 aprilis 1590
Syndicus in civitatem sub horam 2 pomeridianam rediit. Senatus ad eius redi36
tum ilico convocatus, auditurus quid a
retulerit boni.
Mitter tromme ommegeslagen dat alle soldaten hem daetlicken uuther stadt
37
begeven sullen bij lijves straffe; minaces fortassis retulit voces
ex
38
ore
.
13 martij praeteriti 1590
Dicitur prope Parisios Rex Navarrenus cum sancta Liga conflixisse & utrinque
magna accepta & illata clades, quidam apud Navarrenum, quidam apud Ligam
victoriam permansisse dicunt aiunt; favor, affectus & animorum inclinatio in
spargendis talibus rumoribus multum operantur.
39
Literæ interceptæ a
scriptæ ad diversos in datis den 15 martij; in den
40
brieff an sijn Alt. stundt in fine: ‘soe bidde ick Uwe Hoocheit oetmoedelicken
mij te vergeven van tgene ick voergenoemen hadde te doene’.

[16]
Donred. den 12 aprilis 1590
Men secht dat de Spangiaerden in den Dam, Loppersum gepluestert sullen
hebben. Gubernator de Verdugo per literas huc Coverdia (ubi aliquot diebus substitit) revocatur rei fessæ succursurus & fere non incurabili manum
medicam adhibiturus. Veternum non excutiet sed ibitur in antiquam silvam.41

34
35
36
37
38
39
40
41

Een uitdrukking die voorkomt bij de satirist A. Persius Flaccus.
‘V[e]rdugo’.
‘V[e]rdug[o]n[e]’.
‘Syndicus.’
‘V[e]rdugo[nis].’
‘V[e]rdugo[ne].’
‘Sijn Altesse’.
Citaat uit Vergilius’ Aeneis, boek vi vers 179.
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Quem semper novimus & experti sumus pestem, ad illum in extremis confugimus tanquam opem laturum; redijt sub vesperam Verdugo ex42 Covordia.
Up Palmarum den 15 apri[lis] 1590
Sub vesperam ediderunt triumphum
,43 laxando tormenta bellica et ignibus crebris, qui de moenibus civitatis a plurimis civibus sunt conspecti.
17 aprilis 90
Huc quidam hesterno die appulit de Diepen, qui ante perpaucos dies inde solvit; dicit ingentem stragem editam in pugna, qu omnium celebratur ore inter
Druidas44 & Parisios, in qua succubuerunt Burgundus & maior pars equitum in
Belgio ordinariorum, qui vocantur ‘de benden van der ordinancie’. Rex

[17]
Navarrenus castra sua (sijn veltleger) metatus dicitur quinque miliaribus
Rotomacho,45 Normanniae civitate primaria.
den 18 aprilis 1590
Locumtenens cum hooftmannis una cum agrarijs et consulibus concesserunt
ad
,46 cum illo super difficultatibus, quæ fere extremæ apparent, deliberaturi.
Pridie De Gouda satis imperiose & importune solutionem exegit sui prætensi
stipendii, senatum adeoque totum iuratorum collegium mordacissime pers47
tringens –
multos exaltat seipsam humiliando.48
den 28 aprilis 1590
49
Gubernator de
venit in Cameram Regiam, quo locumtenentem cum
hooftmannis jussit vocari, conquesturus quod ad ternas literas ad hostem datas
nihil obtinuerit responsi. Communicatio ad seras vesperas protracta; quid
actum aut resolutum nescio, neque &iam scire admodum laboro aut studeo.
50

.

		
.51

42 Tussen ‘Verdugo’ en ‘Covordia’ staat wat, maar het is niet duidelijk wat.
43 ‘Geusii’.
44 Volgens de Orbis Latinus van Graesse, Benedict en Plechl (Braunschweig 19714) is Drocae de gebruikelijke
Latijnse naam van Dreux.
45 De spelling ‘Rotomagus’ is gebruikelijker.
46 ‘Verdugo’.
47 ‘Groninga’.
48 Zie Lukas 14 vers 11.
49 ‘V[e]rdugo’.
50 Citaat uit Epicurus, Fragmenta 958.
51 Letterlijk citaat uit Pindarus’ Pythische oden 8, 95.
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7 mei 159[0]
52
misit sane numerosam militum manum in Frisiam.
Ante paucos dies
Causam nescimus, nisi quod quidam rustici dicebantur in contributionibus
solvendis tardiores, qui manu armata ad solutionem cogendi. Triduo postquam
ingressi redierunt,

[18]
non sine magno dedecore, nam vaccas, boves et alia pecora, qu secum inde
abigere parum sperabant, bombardis traiecerunt in reditu, pressi ab inimicis
in quorum potestatem prædam redituram metuebant, facinus vel Turcis abominandum in muta et bruta sævire pecora, unde colligitur stipendium & contributiones in alimentationem militum. Ante aliquot annos miles mera omnium
rerum penuria compulsus hinc discessisset, nisi contributionibus a rusticis per
vim extortis hucusque administratio belli fuisset continuata.
Cives numero sedecim profecturi ad nundinas Covordianas sunt ante biduum
aut triduum in Drentia a quibusdam Zwollanis equitibus captivi abducti
Zwollas.
9 maij 1590
Een tromslager Zwollis huc advenit, qui nomina captivorum secum tulit, fortassis cum uxoribus, liberis aut amicis de redemptione eorum compositurus.
11 maij 1590
600 pedites dicuntur ex Hollandia in Frisiam advenisse, & quod miles satis
numerosus ex Anglia & Scotia brevi appulsurus & quod hostile quid tentabunt
53
contra hanc
.
27 [maij 1590]
Nostri, qui excubias agunt in Zelwer[t], erigunt ibidem fortalitium aliquod, in
quo opere utuntur rusticis circumvicinis, quos magna proposita poena convocarunt; quibus non satis est miseros rusticos ad paupertatem redegisse, nisi &
nunc illorum corporibus illos laboribus fessos

[19]
et ad extremum, ad desperationem adactos neci dent, quod dubio sine futurum.
Ante aliquot dies foemina, multum propter probitatem & vitæ honestatem
commendata, habitans prope Adewerdiam, quæ multum per contributiones
fuit exhausta & a suis creditoribus non minus ad solutionem per mandata
compulsa ad extremum, sentiens nullum suarum miseriarum exitum, seipsam
in fossam (suorum liberorum famulæ suæ demandata cura) præcipitavit atque
ita suffocata misere periit. .54 Mariti nomen Claes Hindricks.
52 ‘V[e]rdugo’.
53 ‘Civitatem’.
54 ‘Z[ikhronah] l[ivrakhah]’.
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28 maij 1590
Quidam milites ad 400 Stenwico venientes se in Adewerdia Blanckemeyeranis
coniunxerunt. Dicuntur Hispani ad 500 venisse heri in Nienort, comitati 300
equitibus, & quod 300 Hispani in Zuedtlaren, Midtlaren & vicinis locis pernoctarint, end dat noch ongeveer anderhalff dusent Spangiaerden, bij hem
hebbende een groeten antall van schuppen, spaën end andere instrumenten,
in an[t]ocht herwerts an sinnen, de omtrent Coverden, Emlichem end daer in
der naheit rhede gearriveert sijn sulden.
Hæc facies hic cultus erat cum sceptra tenerem
sed breve tempus ego55
Rex
in Joannem de Leyen

[20]
wondsdage den 13 junij 1590
A Zuedt[laren] 8 Hispanorum cohortes, qui ante paucos exactos dies eo venerunt, adhuc subsistunt. Ex civitate subministratur panis, caseus & cerevisia
56
in ipsorum alimentationem. Gubernator de
is gemeent west hem in
Oldampt logeren tho lathen. Omme sulcks aff tho wenden is den Oldampsteren
geordineert een jaere schattinge promptlijck up tho brengen, daer men den
Hispanos een dach dre edder veer tho Suedtlaren wert mede onderholden in
vitalien als boevengeschreven.
Den gehele landtschaft van der Drenthe is upgelacht een merklicke antal van
vlaecken gereedt end veerdich tho maecken end anhero binnen desse stadt tho
brengen.
den 15 junij 1590
Nocte præterita nostri milites in Adewert dicuntur Enematil obsidione
57
cinxisse;
circa octavam comitatus aliquot equis eo concessit; omnes
Hispanorum cohortes & Germani sub Blanckemeijero militantes castra ibidem
metari58 dicuntur.
sat[erdage] 16 junij 1590
Signifer quidam Hispanus globo emisso ex tormento bellico dicitur capite
truncatus. De lijffjunge van graff Friederich geschoeten mit enige anderen
.

55 Dit distichon heeft Julsing bijna letterlijk overgenomen van een gravure van Heinrich Aldegrever. Die tekst
heeft echter ‘septra tene’ in plaats van ‘sceptra tenerem’, ‘
’ in plaats van ‘
’
en ‘set’ in plaats van ‘sed’.
56 ‘V[e]rdugo’.
57 ‘Verdugo’.
58 Julsing schreef in eerste instantie ‘metati’ (dit participium heeft echter passieve betekenis: castra metata
betekent: afgemeten kampement).
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[21]
59
De
hebben de schants Enematil ondergraeven dat hem mit groff
geschut gheen schaeden gedaen worden kan.

20 junij, pridie Sacramenti 1590
Ematil deditum, miles illæsus dimissus cum gladio lateri accincto, capitaneus
Gerrydt de Jonge captivus detentus, una cum suis officiarijs.
23 junij 90
De

60

(secht men) hebben Nijesijll berennet.

.61

25 junij 90
De groeve stucken, halve cartouwen genoempt, binnen der stadt wedergecoemen.
den 30 junij 90
Een gat ingelopen in den dam bij den Upslach, daer een man verdroncken;
wort weder gestoppet. Darwerts gesunden 400 iseren rongen, boeven de bevorens daerheen gesunden sint, mit 200 kapravens ofte sparren; durch middell
van den dam, de op groete kosten geslagen, vermeent men den Nijensyll end
de schants daerselfs onnutt end weerloess tho maecken.
den 5 julij 90
Ad Fridericum comitem missæ trabes
  62 102, des clous 3000 et alia
materialia, prætij non parvi, ad stabiliendum fortalitium in Enematil; recognitio sub manu comitis petita aut scriptum, quo possit doceri quod merces istas
acceperit.

[22]
13 julij 1590
Peter Phlips ex aula heri reversus literis onustus ad senatum. Parmensis dicitur
cum tripartito exercitu ad 70.000 militum contra Navarrenum in subsidium
Parisiensium, qui propter diuturnam obsidionem extrema dicuntur premi
omnium rerum inopia, in Galliam moturus.

.63
– – –

59
60
61
62
63

‘Koninkschen’.
‘Koninkschen’.
‘G[e]log[e]n’.
‘Ab i[n]g[e]n[ar]i[o]’ (?).
Pindarus, Pythische oden 8, 95.
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.64

.65
– – –
.66
– – –
67

ab
ge.
per: v: silentii Pno
– – –
68

Vrydage den 20 july 1590
69
70
sint verleden nacht van den knechten in
wal
71
omtrent hundert
beroevet.
Men secht dat in Deutschlandt wegen des conincks angenoemen werden
10.000 rueteren en ses regiment knechten.
.72

[23]
Saterdage 21 julij 1590
Verscheyden vluchtmeren van dat de vijandt in den Soltcamp hen verstarcket
end voernhements sijn solde de geistlicke guedern doert gantse landt tho plunderen ende voerts al het vhe wech tho drijven, waervan de borgeren weijdende
in den Ommelanden waerschouwet geworden omme up hoer hoede tho sijn
end hoeren thogedachten schaden voer tho commen.
.

64 Aeschylus, Prometheus geketend, 750-751. In de Oxford-uitgave luiden deze verzen:
750
751
.
65 Homerus, Ilias xxiv 522-523.
66 Euripides, Hippolytus 822 en 823. In de Oxford-uitgave luiden deze verzen:
822
823
.
67 Dit lijkt een citaat uit de lyricus Simonides (zesde eeuw voor Christus) 66 (
68 Een enigszins aangepaste versie van Pindarus’ woorden in de Isthmische oden 1 45-46:
45
46
.
69 ‘Alb[e]rt Sta[r]k[e]nborg’.
70 ‘Soltcamp’.
71 ‘Ossen’.
72 ‘G[e]log[e]n’.
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Gerrijdt de Jonge, hopman gewest in Enematill, is versonden up Covorden,
itlicke dagen gevangen seten hebbende up Ebbingepoerte by Thewes den
dener; is geconvoijeert durch des drosten lieutenant, geaccompagneert wall
mit omtrent 50 schutten, de int Goerecht gelegen en neet binnen der stadt
gewest.
Dond. den 26 julij 1590
De koningsche hebben een invall in Frieslandt gedaen. Men secht dat se wall
60 huessen verbrandt, ende, dar de huesslueden hem mit hoer wheer end
wapen upgemaeckt en hem weder uuthen landen doen ilen ende het roef aff,73
gejacht, beholtlicken itlicke gevangen mannen. De soldaten
liggende

[24]
tegenwoerdich tho Helpman, Onna ende Haeren leven en holden hoff na hoer
maniere; verdarben den gemenen man jammerlichen, streuffen, routen en rauben alles wes se up vrije heren- ende landtstraeten van guedt ende personen
becoemen koenen.
Le sergeant-maijor van den Spangiaerden is overloepen nach Nijensijl, una
cum suo fratre.
Penult. Julij 90
Miles quidam Hispanus narravit
,74 quod Hispani sevis literis a
Sua Celsitudine sint revocati & quod eorum opera uti velit in profligando
75
Navarreno et quod
ordinatum & iniunctum sua fortalicia præsidijs
tantum firmare et munire contra insultum hostilem. Quid reges possunt deficiente & rebelli subdito hinc ex parte apparet; incommoda (dubio procul)
sequentur de die in diem maiora.
4 Germani ex Nijensyl profugi repetierunt patrias sedes, muniti salvo conductu
.76
Den lesten Julij 1590
77
dicuntur præ nimia inopia ad esum equinæ pervenisse carnis
et quod comitem quendam, qui ipsis extiterat pacis auctor et compositionis ac
78
concordiæ cum
ineundæ, miserum in modum trucidarint & portas
ibidem, quamvis

73
74
75
76
77
78

‘Strat[e]nsch[e]n[ne]rs’.
‘Lisbone’.
‘Verdugo’.
‘Verdugonis’.
‘Parisienses’.
‘N[a]varreno’.
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[25]
obsessi, reliquunt apertas; nihil videntur metuere a
inedia extrema compulsi et ventris facti mancipia.

79

hostile, nisi

Æstas præsens propter inauditam siccitatem debet omnibus piis præbere
occasionem sese ad Deum convertendi et assiduis præcibus mitigationem iræ
efflagitandi; loquutus80 sum hominibus sexagenariis, imo & ætatis provectioris, qui non meminerunt æstum ita vehementem & continuum. Non solum
inferior Germania aut Belgium virgam aridæ sterilitatis sentit, sed & Germania
superior, tota Francia, Hispania, Italia, ubi omnes fructus & proventus terræ
valde exiles, imo fere nulli tanquam depasti percipiuntur.
Mirum hæc ab iis, quibus gubernanda commissa terra, non notari. Videtur
clementissimus Deus per siccitatem pr sentem omnes paterne velle admonitos,
pr sertim qui sunt in
  , ut a bellis gerendis – unde omnium miseriarum,
calamitatum, flagitiorum & facinorum, libidinum, rapinarum fons & origo
– desistant; nolle se81 sua dona, quæ miseris mortalibus ad honestam sustentationem et alimentationem larga manu huc usque quasi obtrusit, inutiliter ab
hominibus nullius frugis (quorum numerus in exercitu perfrequens) consumi.
Misericors

[26]
& clementissimus Deus, conditor unversitatis per filium suum Jesum Christum
nostrum
omnibus præsentibus & minitantibus ac futuris
calamitatibus belli per pacem
venturam opportune medeatur &
futuras ac impendentes miserias paterne impediat ac pr scindat.
.82
83
Hesperus
petiit per literas aliquam pecuniæ summam sibi subministrari in alimentationem militum; ante biduum responsum ad petitionem
obtinuit recusatorium; iam84 eius vehementem efflagitationem, fere dixerim
emendicationem, mittentur die crastino mille floreni a diversis civibus emendicato fere corrasi, idque sub blanceto, quod senatus & agrarii petierunt a
  ,85 remittendum.

Donderdage den 2 augusti 1590
86
petiit sibi numerari in alimentationem militum adhuc quinque flo87
renorum milia ultra mille istos, quos nostræ
ad ipsum
detulit. Habemus gubernatorem mendicum valde impudentem, cuius petitio-

79
80
81
82
83
84
85
86
87
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nibus sunt ut plurimum admixtæ minæ, modum novit extorquendi militibus
usitatum.
Rumor spargitur quod Navarrenus Rex a quodam suo nobili, cui quam plurimum fidebat, sit interemptus aut

[27]
gladio transfossus; Romanenses88 sunt in ea spe, quod putent administrationem belli interruptum iri, sed fortassis frustrabuntur, si est futurus Franci Rex
et cum summa laude regnaturus, imo suum regnum usque ad Amasim propagaturus, quemadmodum quidam predixerunt constanter (qui a bonis habentur
spiritu prophetioso a Deo quodammodo donati). Dicebatur & mortuus aut in
conflictu periisse, die Mercurii primo in s ptuagesima præterlapsa habito, ad
quem conflictum miles satis frequens & numerosus fuit submissus a Parmensi,
qui una cum reliquis fuit profligatus & solum non ad internecionem deletus.
Omnes in Deum pii flagrantissime a Deo liberationem89 presentis belli, quod
omnia non dicenda scelera secum vehit et trahit, & ut fere totum seculum his
miseriis iactati ad patrios penates, alma fruentes pace, redire liceat.
.90
Martyrum numerus nondum fortassis adimpletus; statuit tamen clementissimus Pater mancipio diaboli & turpissimo famulo infernalium furiarum certum
limitem & terminum, quem transgredi non potest, in quo necessum omnes pii
acquiescant & capilli nostri numerati. Multo magis

[28]
inevitabili & irresistibili Providentia pr sens bellum geritur, in quo agitur
secundario de Ecclesiis bene formandis & Deo altissimo secundum suam
ipsius institutionem & ordinatum verbum per prophetas & apostolos traditum,
colendo, venerando, adorando etc.
Den 4 augusti 90
   91 heri ad Verdugo in castra missus sub vesperam rediit, comitatus duobus lictoribus. Agrarii sese senatui adiunxerunt, intellecturi quid a
92
tulerit
   93.
Civis multum conqueritur de præsenti rerum statu & quod eius consilia, intentio adeoque votum non aleorsum tendant quam territorii huius incolas depauperare et omnibus suis facultatibus exuere ac denudare. Hoc es[t] gubernare
miseræ plebeculæ fortunas, quam ab iniuria defendere iuramento tenetur, ad
se rapere aut in prædam Hispano militi pr bere rapiendas. Non dubium quin

88
89
90
91
92
93

In het manuscript lijkt ‘Romanensis’ te staan.
Hier ontbreekt een werkwoord, bijv. ‘deprecantur’.
‘Am[e]n.’
‘Syndicus.’
‘Verdugone.’
‘Syndicus.’
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horum malorum exitium ex improviso procurabit Deus, qui castigare,94 non ad
internecionem et totalem ruijnam adducere malos satagit.

[29]
Maendage den 6 augusti 1590
   95 missus in castra ad
   ,96 portaturus (ut dicitur) florenorum
quinque millia in militis sustentationem.
Hesterno die quidam Hispani, transmisso ponte Adewerdiano a quibusdam
paganis satis magnam extorserunt pecuniæ summam; hodie alii quidam idem
ingressi sunt iter, illecti certa spe quod ipsis paucarum horarum profectio non
minus quam suis pr cursoribus erit frugifera.
Equites quidam, sub signo militantes rubeo, valvas perfregerunt templi in
Anlo & omnia bona, mobilia atque varii generis supellectilia magni pr tii, qu
a rusticis & incolis ibidem erant comportata tanquam in locum sacrum, quem
minime ab Hispanis crediderant violandum, tanquam ipsis cessissent in prædam, spoliarunt.
Maendage den 13 augusti 1590
Christoffer Jurgens, præfectus aut capitaneus militum in Delfzijll, sub horam
octavam antemeridianam in fata concessit. Dicitur multas reliquisse
aureorum in parata pecuniae, quas piraticam in innocentes mercatores exercendo congessit. Maledicta hæreditas & fortassis maledicti quibus obveniet; at
lucrum bonus odor97 & bona eius omnia sunt consignata; quam ob causam in
posterum patebit.

[30]
Wondsdage den 15 augusti 1590
Milites quidam Hispani circiter 80, tam pedites quam equites, transmisso
ponticulo ‘de Groeve’ nominato, in Duerswolt sese contulerunt &, certa
pecunia a pagis quibusdam istius oræ efflagitata & extorta, recta petierunt in
Noortbroeck, unde quidam ablegati commissarii conquestum de invasione &
iniuria Hispanorum. Literæ scriptæ ea de re ad
,98 in Upslach, qui misit
pr fectos excurrentium Hispanorum ipsos revocatum.
Vrijdage den 17 augusti 1590
Uxor van Brunger Brungersma, cuius pater Jullo Brungersma 99 cum summa
laude judicaturam Adewerdianam aliquot annos obivit & administravit, inventa iugulum perfossa cum duobus peremptis filiolis, quorum alter collocatus a
parricida in matris amplexu. Maritus Brungersma pernoctavit sub dio, ne eius

94 De lezing is niet geheel zeker; er kan ook wel ‘castigans’ staan. De hierboven weergegeven lezing levert
een zinvolle betekenis op.
95 ‘Syndicus.’
96 ‘V[e]rdugonem.’
97 Zie Juvenalis 14, 204: lucri bonus est odor.
98 ‘V[e]rdugon[e]m.’
99 ‘Zikhrono livrakhah’.
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pecora militibus Hesperis100 cederent in prædam.
.101
Vrijdage den 17 augusti 1590
Socrus Emedam iter ingressa vehementissimi venti cum pluvia continua in
subsequentem durarunt diem; spero quod cum suo comitatu subsistat adhuc
102
in
& sese non commiserit mari ad transfretandum.
Johan de Colonigne a parlé au lieutenant de Gouda le lendemain des affaires
du Christoffle, mais fort mal à propos.

[31]
Saterdage den 18 augusti 1590
103
104
per literas petiit
substitui in locum demortui
Christophori Jurgen[s], nec sibi hoc ipsum denegari voluit (nimirum heroum
præcibus105 sunt semper admixtæ minæ). Minatur in casu recusationis se velle
contributiones exigere a paganis, ‘de quartieren maecken’.
Locumtenens cum hooftmannis et agrarii perfrequentes utriusque ordinis
106
sese adiunxerunt senatui, super petitione
deliberaturi. Lupus
tenetur auribus: denegata petitio causabitur ruynam nostri territorii, nam
(dubio procul) in omnibus se ex professo si non hostem, saltem adversarium
107
108
præbebit acerrimum, & si admittitur
erimus
non
solum nos sed et omnes mercatores in prædam expositi.
Heri Hispani & reliqui milites castra, de gewesen by den Upslacht up de
uterdyck, coacti mutare propter inundationem, aggeribus in quibusdam partibus vi ventorum disiectis & perruptis concesserunt & nova fixerunt castra in
Northorm & Adewert. Hispanorum aliquot turmæ dicuntur redire Damonem,
qui antea ibidem aliquot septimanis non sine incolarum iniuria & damno
maximo substiterunt.
Hostis, aut saltem bona eius pars, dicitur redysse ad obsidionem Noviomagi,
unde quidam vocati,

100 Eigenlijk zou het ‘Hesperiis’ moeten zijn: ‘van het Avondland’ (voor Spanjaarden).
101 Citaat uit Euripides, Medea 332. In de Oxford-editie luidt dit vers:
.
102 ‘Reide’.
103 ‘V[e]rdugo’.
104 ‘Michael Broersma’.
105 Hypercorrecte spelling voor precibus.
106 ‘Gubernatoris’.
107 ‘Broersma’.
108 ‘Gubernatori’.
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[32]
109
cum
advenientibus Hispanis impressionem hostilem in Frisiam
110
facturus metueretur. Equitatum habuit hostis satis instructum, at
peditatu multis parasangis illos superat […] Equitatus dilapsus & dimissus ab
utraque parte ad alia loca.
Multæ fœminae, infantes, puerique ætatis imbellis submersi, omnia victualia, suppellectilia infinita, equi per inundationem deperdita. Dicuntur multa
præcii non exigui appulisse Nijensijll, quorum perceptione hostis (ut par est)
summopere gaudet, quanquam fortalitioni isti omnibus necessariis affatim
provisum.

Saterdage Sondage 19 aug. 1590
Hispani aliquot milites civitatem ingredi cupientes sunt a civibus excubantibus ad portas repulsi, multi etiam a signis suis dilapsi.
Hoc die post meridiem rediit curru in civitatem gubernator de
   ,111 valde
squalidus & modo non lacer[at]us, uno tantummodo comitatus puero.
Maendage 20 aug. 1590
112
Hispani milites conspecti in civitate satis frequentes; dederunt
occasionem ut per præconem iusserit omnes civitate ante solis occasum exire,
capitis proposita & denunciata poena, si quis deprehendatur edictioni isti
contraivisse. Incolæ Helpman, Haren & Onna multum conque-

[33]
runtur de rapacitate, furtis et vi armata equitum sub Rubeo signo militantium,
114
quibus imperat Menda, locumtenens de
,113 ad quælibet
natus.
suegen - soegen
sincken- sencken
liggen - leggen
sitten - setten
drincken - drencken
waecken - wecken
slaepen- slepen
raecken - recken

109 ‘V[e]rdugo’.
110 ‘V[e]rdugo’.
111 ‘V[e]rdugo’.
112 ‘V[e]rdugoni’.
113 ‘V[e]rdugo’
114 Onjuiste spelling; Julsing bedoelt

190

Broek vd.indd 190

.

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

26-04-18 14:20

[34]
De Jacobo sexto rege Scotorum.
Sexte verere Deum, tua nam te deseret ætas
& tuus ardenti carbunculus uritur igni.
Donredage den 23 augusti 1590
Johan Schaffer tho Wolde, vir pius et syncerus, qui ardentibus præcibus
(dubio procul)
efflagitavit, terræ mandatur,
aliquot diebus antea mortuus.
Maendage den 27 augusti 1590
Huc quidam ex Brabantia venit mercator, qui magnum conflictum in Gallijs
narrat & quod utrinque ingens accepta & illata clades. Balthasar Hinrici scripsit
ad uxorem suam literas fere eiusdem tenoris.
Hispani milites, qui ante biduum aut triduum ex Haren moverunt per Drentiam
miserum in modum pagos expilarunt; quosdam &iam in favillas redegerunt,
nimirum Borger, Westrup &c, templa, perfractis valvis, profanarunt; omnia
mobilia qu miseri rustici eo tanquam in asylum et locum inviolabilem contulerunt ipsis cesserunt in prædam;
hic locum
habet.
Saterdage 1 7bris 1590
Tres cohortes, vexilla nominata, venerunt in Essen de militibus Blanckemeijer;
dicuntur per Drentiam iter facturi quod Hispani ante paucos dies ingressi sunt.
Jam ex

[35]
parte metu sumus liberati, qui non parum multos patriæ amantes concoxit et
torsit, cum miles vagabundus portis nostris immineret, qui metuebatur astu
aut vi perfracta aliqua porta, in civitatem irrupturus.
Dinges. den 4 7bris 1590
Conventus habitus, een landtdach, in quo satis frequentes ex Ommelandia
convenerunt, tam ecclesiastici quam ordinis profani, fortassis certa spe quod
aliquid levamen suarum miseriarum a
,115 sint experturi.
Hisce aliquot præterlapsis diebus varii sparsi rumores de conflictu habito
in Francia, additis etiam circumsta[n]tiis. Multa nobis Francia dedit ficta &
ementita; hæc superioribus adscribemus, donec vera omnibus ita innotescant,
ut nullam amplius contradictionem admittant.

115 ‘V[e]rdugone’.
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Vrijd. den 7 7bris 1590
Duo navigia Emedam appulsa, unum Rupella, alterum Amstelodamo.
Saterd. den 8 7bris 90
Duo navigia mercibus plena ex Anglia Emedam pervenerunt; narrant de con116
desiderata & ipsus117
flictu et quod 18.000 milia de exercitu ducis de
graviter saucius; comitatus 200 tantummodo equis cum summa difficultate
pervenerit vivus Parisios. Princeps Chimensis dicitur in pugna cæsus & ex
altera parte Monsr de la Noue, qui dextrum brachium habuit ferreum.

[36]
Inter nova quæ feruntur a nautis multa de deditione
.118 Nunquam tempus ad mendatia spargenda aptius, affectus enim in hominibus ut plurimum
dominantur et prout quisque suos promotos cupit, ita cudit et format sua nova
addendo, detrahendo, imo & fingendo et ex suo cerebro formando, in quo ego
plurimos deprehendi culpabiles.
Saterd. den 15 7bris 90
Hostes numero 600 (ut dicitur) appulerunt in Warphum, confestim perrexerunt
in Loppersum, ubi domum pastoris satis splendidam combusserunt, pagum
Enum in favillam redegerunt, inter redeundum ad naves.
Dicitur equitatus hostium, qui in Lochum, Harderwijck et aliis quibusdam
circumiacentibus civitatibus in pr sidio collocati, sese colligere ac viribus
suis iunctis velle adoriri Hispanos, qui diœcesem Monasteriensem hostiliter
deprædantur, aut militem non ita pridem collectum per Hermannum comitem
de Bergen, qui dominium Lingen omnino depascitur, ubi asservantur tanquam
pecora in stabulis, alioquin omnes sese mandarent fugæ. Nondum enim præstiterunt iuramentum propter defectum pecuniæ, nam solito more ante præstationem iuramenti percipiunt stipendium menstruum.

[37]
Miles Hispanus dicitur esse in reditu & quod in nostro territorio sit hybernaturus, spero rumorem parum verum, qui perfrequens ex affectu spargitur; plurima hisce diebus de & ex Francia, omnia tamen foelicia pro
   .119
Utinam & nos (dum tempus) ad navis inclinaremus latus fœlicius, sed fata nos
prement. Metuo, nam nos nosmet regere detrectamus & occasioni quæ promittit omnia læta inservire abnuimus.

116
117
118
119
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Vrijd. den 20 7bris 1590
120
et alios perscriptum, quod Parmensis triumphaAnte paucos dies ad
bundus ingressus Lutetiam Parisiorum, et quod Navarrenus, obsidione relicta
castrisque suis motis, sese cum omnibus copiis contulerit a Sainct Clou (ubi a
dominicano monacho Jacobo Clemente, Henricus 3, Francorum Rex, cultello in
eius ventrem adacto, miserrime trucidatus, periit) & Sainct Dionijs; item quod
conflictus habitus & quod de Navarreni exercitu desiderata 15.000, plurimi
&iam ex nobilitate Francica.
.121
Dings. den 25 7bris 1590
Ternis postis dicitur reginæ Angliæ denunciata clades
omnibus suis copiis deletus & fere ad internecionem cæsus.

,122 quod cum

[38]
Wondsdage den 26 7tembris 1590
Lutetia obsidione dicitur liberata, & quod Parmensis aliquot fortalitia in
ripa Sequanæ, versus portam divi Antonij, vi Navarreno ademerit, unde
123
non parum sublevati in caritate annonæ, qu fuit horrenda, nam
124
perscriptum
plus quam 30.000 hominum millia125 inedia
periisse.
Vrydage 28 7bris 1590
Dux Parmensis scripsit ad Mondragon (cui arx Antwerpiana custodienda
126
commissa) quod
cum suis, relictis castris, flumen transmiserit &
quod utrinque quotidie committantur leves quædam velitationes, & quod
dux in altera fluminis ripa castra sua sit metatus, certissima spe quod brevi
,127 data occasione, totis viribus sit adorturus & victoriam a Deo, ceu
militans pro iustissima causa, adepturus.
Colonia perscriptum ab Albino Walraven ad suum agentem Melchior van
128
129
Laer, in datis den 16 7bris, quod
cum suis cæsus;
quæ huc ad manus Melchioris pervenerunt 24 eiusdem, quæ receptio in dorso
notata mihi ad maiorem securitatem a Melchiore ostensa & prælecta.

[39]
Saterdage den 6 8bris 90
Præterita nocte miles, quem collegit comes Hermannus de Bergen, pernoctavit in Wedde et pagis circumiacentibus, instanti pernoctaturus in Oldampt,
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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Meden, Noortbroke, Suedtbroke &c non parum propter illorum adventum
trepidatur a rusticis, insolentiam et rapacitatem militum identidem expertis.
Si apud Ommelandos hijbernabunt, dubio procul omnia pessum ibunt & in
prædam cedent, et rustici ad extremam redigentur paupertatem ante hyemem
exactam, quod Deus clementer avertat.
Donderda[ge] 11 octobris 1590
Scribitur ad diversos ab hominibus fide dignissimis quod Navarrenus ad internecionem sit fusus & profligatus et quod nobilitas Francica sese ab eius copiis
seperarit130 et quisque ad suas discesserit ædes et quod equitatus Germanicus
numerosus satis redierit in Germaniam, Navarreno deserto propter non soluta
stipendia. Quidam dicunt quod Navarrenus exercitum duxerit in hybernis et
quod Normandiam (quo facile omni genere commeatuum ipsi provideri possit)
occuparit; brevis est inter Normandiam et Angliam traiectus.
Scribitur ad quendam Gallice, que le duc de Lorraine avecq le regiment du
conte de Ladron

[40]
s’en est allé vers Narbonne & que le duc de Savoye s’en est allé avecq ses forces en Provence, ce qui ne meu131 semble pas veritable ny croyable, car il leur
faudroyt traverser toute la France et faire la teste a beaucoup de gens & villes,
tenant la partie adverse, mais Dieu a disposé et determiné comme tout y yra.
Sondage den 14 8bris 1590
Supplicationes (dictæ processiones) solemnes132 habitæ in utroque templo
parochiali, gratiæ actæ Deo pro obtenta victoria et rege Navarreno profligato.
133
De suggesto a
communitati denunciatum quod tormenta bellica in triumphum sub vesperam laxanda.
Tormenta bellica (groeve stucken) per vallum disposita laxata & cives per
totam civitatem, qui in excubiis sunt, s pius sclopetis laxatis, non parvam
134
dederunt lætitiæ significationem propter
fugatum & profligatum.
Literæ Hispanice scriptæ in Gallicam linguam transfusæ, post Germanice
factæ, Coloniæque impressæ & huc Colonia ad quosdam missæ præbuerunt
triumphi acti occasionem. Ad senatum ne quidem litera

[41]
pervenit de clade Navarreni; dubio tamen procul est quin Lutetia Parisiorum
sit artissima obsidione liberata; tempus rei veritatem edocebit.

130
131
132
133
134
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Sondage den 21 8bris 1590
135
van lieutenant,
,136 consules senatusConventus habitus
que cum agrarijs; deliberatum unde 300 carolium conquirendi, adnumerandi
Lamberto de Croyseillers.
.137
Wonsd. den 24 8bris 1590
Ante aliquot dies rumor hic percrebuit, quod quidam, ab episcopo aut diœcesi
Coloniensi in commissione ablegatus, sit in intinere captus ab Hollandis aut
militibus Statuum & quod temporis successu sese insinuaret in amicitiam &
favorem quorundam primatum in Hollandia & quod interventu aut intercessione istius captivi, nomine Groisbeke, inter Colonienses & Hollandos sit pax
conciliata ita, quod subditi Coloniensis diœcesis sese debeant gerere medios &
neutrales & quod Hollandis militibus ipsorum ditiones & terræ tam patebunt
quam Burgundionibus, libere utrique parti concesso commeatu, & quod post
istius contractus celebrationem Hollandi fortalicia, in ripa

[42]
Rheni occupata, Coloniensibus defendenda tradiderint; solo dicuntur æquata.
Colonia perscriptum quod Navarrenus cum totis castris concesserit in
Normandiam & quod lues pestilentialis admodum grassetur & quod Parmensis
obsidione cinxerit S. Dionijs & Melun, & quod de negotio Francico vix certi
quid sciri potest, propter itinera & passagia per Picardiam ab Hugenotis infestata & occupata & quod eadem lues coeperit invadere castra ducis Parmensis,
qui ideo et propter inopiam omnium necessariarum cogetur movere & redire
cum suis in Belgium
.138
Vrijdage den 26 8bris 1590
Rumor hic spargitur quod hostis militem colligat satis numerosum in Collum
& vicinis locis, aliquid haud dubie moliturus contra nostros; nescitur tamen
adhuc quo iter suum directurus, in Upslach suspicantur multi.
Balthasar Hinricus redijt ex Brabantia comitatus quodam qui paucis abhinc
diebus fuit Lutetiæ Parisiorum, qui narrat quod equi, mures, feles & canes
ipsis cesserint in prædam.

[43]
Sondage den 28 8bris 1590
Juvenis qui fuit Balthasari intineris comes senatu vocatus narravit quod
Lutetiæ Parisiorum ante mensem fuit & quod cives omnium rerum necessariarum copia abundarent & quod omnes aditus ad civitatem sint liberrimi & quod

135
136
137
138
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lues pestilentialis in utrisque castris plurimos absumpserit & quod Parmensis
obsidione cinxerit N[avarrenum].
Maendage den 19 9bris 1590
Huc quidam Bruxellis advenit, vocatus in senatu narravit quod Parmensis communi fama dicebatur ex Galliis eo rediturus. Rumor de eius reditu in Belgium
139
cum omnibus copiis de die in diem magis increbrescit et quod
140
magnam exercitus partem absumpserint. Le temps nous faira saiges.
Annonæ caritas
ditur stuferis.

141

ingravescit; libra

142

34 &

143

24 ven-

.144
Sondage den 25 9bris 1590
Dicitur quod Parmensis & Navarrenus stataria congressi sint acie & quod
utrinque magna accepta et illata clades & tamen victoria permanserit apud
,145 quod tamen omnino veri dissimile videtur, nam dissentit ab
omnibus quæ hactenus habuimus novis. In hybernis suum exercitum duxit
Navarrenus ut instante vere tanto habeat paratiores & promptiores ad quelibet

[44]
belli pericula subeunda. Metuendum enim valde est, imo extra omne dubium,
quin
, lues pestilentialis aliaque infinita mala, quibus bonus Deus
genus humanum tamquam virga omnis benificii immemor solet castigare, tota
pervadant et grassentur per castra.
146
ante aliquot dies rediit
.147 Narrat infinitam hominum
148
multitudinem
periisse peste, et quod neutra castra Parmensia &
Navarrena ab pestilentiali lue sunt immunia. Spes tamen bona remanet omnibus piis brevi visum ire cursum evangelii omnibus liberius & quod ubique
prædicabitur Christus et nomen exaltabitur Altissimi.
Saterd. den 15 xbris 1590
Heft oem Christophers knecht mij een brieff van hem gebracht, een kalffken
daerinne versloeten, des inholdts dat uuth Franckrijck schrijvent gecoe-

139 Sic.
140 In de marge hiernaast staat een aantekening die door Julsing zelf is doorgehaald: ‘3 dal. 22 st. Johan
Dercxs tho Elderhuesen ontfangen vanwegen min renten by
(Hayo Man[n]inga) ten achteren, den 3 novembris 1590.’ In vage letters heeft Julsing na het doorhalen van deze notitie geschreven:
‘suo scripsi loco’.
141 ‘Parisiis.’
142 ‘Carnis.’
143 ‘Butyri.’
144 ‘Triumphus cantabitur regi Navar[re]no.’
145 ‘Navar[re]num.’
146 ‘Buck[h]orst.’
147 ‘Colonia.’
148 ‘Parisiis.’
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de stadt Corbeil weder ingenomen, den
ende dat voele geschuts ende ammonitie daer
151
binnen gebracht, welck binnen
gewest sulde hebben, ende dat aldaer
groete starffte is van hunger ende kummer. De post quis mihi communicavit
152
153
154
(
) quod
insequentibus
155
conflictum generalem presentarit & quod
recusarit de belli
summa acie stataria dimicare & authoritatem catholicam periclitari.
men van dat

149

150

[45]
Scribit Ludovicus Schults brevi futurum ut illorum conditio, qui sunt extorres
et procul a patrio solo remoti, sit melior quam qui hic remanserunt; nescio an
velit subindicare expeditionem militarem aut impressionem quandam hostilem, quam156 exercitus, qui per Germaniam colligitur satis numerosus, dicitur
in hisce Belgii partibus habere pr manibus; fortassis monet de futura persecutione
,157 sed Deus novit per media inopinata & hominibus minime
prævisa invertere improborum conatus.
[4 maart 1591]

.

158

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

‘Ko. Ma. van Navar[r]e’.
‘Spangerd[e]n d[e]n bek abgespult.’
‘Paris’.
‘Harman[n]us Wifrink’.
‘d[e] Navarra / yomim’.
‘Parm[e]nsi’.
‘De Parma’.
Achter ‘quam’ staat een komma.
‘[Je]suitarum’.
‘Lutecia dicitur octavo februarii dedita. Mit Gosen
van d[e]r Eem h[e]bb[e] ik kunde kreg[e]n d[e]n v[ee]rd[e]n
Martii. Ick wil se mit vromichijt oedmetikijt van sp[r]ek[e]n und[e]rhold[e]n [?]; de H[e]re wil mir
vor torne (dar m[e]n mi grot oersake tho
gift [)], vorwar[e]n. Ick g[e]love dat Joh[a]n van
Dest nergents na tracht[e]t dan mi tot
torne to v[e]rwek[ke]n e[n]d[e] [?] mi h[e]t mine kwijt
tho mak[e]n.’
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.

159

.

160

[46]

161

Negotium Jesuitarum intermissum summa conte[n]tione inter cives actum;
vix unus aut alter illis addictus invenitur, societates de gilden fere concordes
& unanimes reclamarunt, dirissima qu que suis aldermannis minantur nisi a
pretenso iesuitarum collegio omnino desistatur; in omnibus tabernis ad risum
162
et iocum expositi bonis civibus, non solum
sed &
.163
Velit Deus ut eque conspirent in defensionem afflictæ patriæ.
rediit ex aula non nimium milite neque pecunia, belli nervo, instructus. Miror quid, ubi huc appulerit, sit tentaturus; otiosus esse non potest neque
audet propter civium animos nimium (proh dolor) exacerbatos et exulceratos.
Quid si subsidium, quod brevi dicitur subsecuturum, paulum in itinere hæreat
aut si non cita adventus affulserit165 certissima spes; mirum quid a civibus si[t]
agitandum; certissimi nobis impendent motus,
164

159 ‘Hijr en sint geen arma paratiora
dan verdult tho nhem[e]n om[m]e also
mijn wedersaker[e]n tho breng[e]n tot
ontsicht; vel[l]ichte he wert hem
ainmael b[e]d[e]n[c]k[e]n und [?] do[e]n tgene h[e]m upgel[e]cht.’
160 ‘De sijndicus wert eijn grot mijst[e]r;
handelt alle sak[e]n af, scheft na
sijn[e]n wil[le]n al m[e]r (achte ik) tot
sijn[e]n profijte dan tot walvart
vant [land] end[e] bevorderinge vant gemeneb[e]st.’
161 ‘Liter[ae] mis[sae] a Parm[e]nsi ande h[e]r[e]n v[a]n eyn
erb[a]rn radt alsdat h[e] uns[e] br[e]v[e]n o [?] o[n]tfang[e]n unde [?] dat h[e]m u…’
162 ‘Papistis’.
163 ‘R[e]f[o]rmat[i]s’.
164 ‘V[e]rdugo’.
165 De lezing is niet zeker.
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[47]
neque de alteratione aut turbis dubitari potest. Bos enim lassus fortius figit
pedem; nisi sub maium instantem alia & longe diversa instituatur administratio belli, dubium non est quin circumspicient de nova quadam reipublicae
administratione instituenda. Utinam hominem prudentem, discretum ac circumspectum depauperatis cives invenire possent, in cuius tutelam et clientelam sese dedant, qui merito dici & ipso facto esse posset ‘
et nostram patriam extin[c]tam166 & ad extremam paupertatem reductam in
pristinam ac germanam asserere libertatem.
Communitas aut cives (perpaucis exceptis) sunt
, cupiunt unice
iugum167 hispanicum a umeris cervicibus excussum. Utinam Deus donet brevi
aurigam malorum depulsorem, qui a communitate unice expetitur.
Sunt fortassis quidam qui nunquam in se ipsos descendunt et non nisi bruta
animalia habendi, qui vivunt in diem et parum pensi habent quod omnia sursum deorsum ferantur; credo tamen quod nemo ita stupidus, crassus, plumbeus
ac
inveniatur quin, si daretur libera optio et electio mutationis,

[48]
velit pr sentes calamitates belli cum commodis pacis commutatas. Hæc omnia
tamen collocanda in immutabili providentia Dei, cui nulla vis humana, neque
168
etiam diabolica
rabies resistere potest.
Wondsd. den 3 aprilis
Rediit ex Frisia Joachimus Nachtegal, secum ferens a comite Guilielmo salvum
conductum pro Christophoro, Hilla Hiddinga & socru, cui permissum spatio 4
mensium Emedam proficisci & redire. Narravit comitem Haga ex Hollandia in
Frisiam rediisse et quod conclusum intra sex hebdomadas castra alibi in propinquo collocare. 10.000 peditum et 500 equitum.
Saeterd. den 6 aprilis 1591
Multa narrantur et scribuntur a diversis ad diversos de felici successu regis
Navarreni, quod multa oppida quotidie sese in eius clientelam dedant et quod
Lutetia Parisiorum sit arctius obsessa et ad maiores devenerit angustias quam
unquam antea et quod Navarrenus illic tamen compatiatur et permittat qu dam
ad sustentationem vitæ necessaria eo

[49]
(magnis tamen solutis vectigalibus) invehi; credo ut obstinatum et obduratum
quorundam catholicorum animos frangat aut saltem aliquatenus demulceat.

166 Er staat zoiets als ‘exmtam’. Of bedoelt Julsing ‘exustam’?
167 Strikt genomen staat er niet ‘iugum’. Julsing schreef voor de ‘g’ één poot teveel.
168 ‘aut papistica’.
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Dicitur comes de Hoenloe civitatulam aliquam in Dania cum consensu regis
ibidem occupasse cum undecim vexillis et quod ibidem colligetur miles satis
numerosus, qui huc iter suum dicitur directurus. In Schillingen Wilhelm Hulck
colligit militem, quo magnus dicitur esse ex civitatibus maritimis confluxus,
qui eo tuto sine adversæ partis metu ire & redire possun[t] et quod exercitus,
169
et 8000
qui [c]olligitur in diversis partibus excedat numerum 18.000
170
, qui numerus fere nimius est ad nos sub jugum compellendos, for171
tassis ipsum
invasuri; dies decelabit occulta.
172
   dirigat omnia & singula ad sui nominis gloriam,
.173 Nam nihil in
rebus humanis fit neque fieri potest quod non praevisum ab Altissimo, namque ab illo dependet belli eventus. Haud dubio

[50]
ad finem piis exoptatum perducet. Novit, ut benignus pater &
, quibus
nobis opus, qui
colimus
  , tu tuam ipsius causam
gnaviter defendas, tua causa ag tur, in te dirigunt sua tela qui
st a os174
volunt confossos & exterminatos propter confessionem nominis tui sacrosancti.
175
Mille et mille nobis impendent pericula;
jam imprimis
176
exerit vim suam. Tu optime Deus, clementissime pater, protege nos, nunquam a nobis recedat confessio nominis tui, nostra corda non flaccescant &,
si languerint, erige; si labascant, non sinas opprimi; consolare et certissime
nostris mentibus infigas nihil nobis accidere, quantumvis tolerare difficilia,
quae nobis a te et per te immittuntur. Ubi hae autem fuerint resoluta nihil nos
conturbabit; animum semper ad Deum et eius divina promissa habebimus
erectum, & ab eius providentia divina nobis contingere certissime statuamus.
Sic nunquam a vero et quod divino cultui conveniens177 recedemus, & tanquam
uniti et incorporati in Deum per nostrum solum
securi ad omnes tempestates consistemus

[51]
& in portu semper ambulabimus tranquillo, nullus ventus nos affliget, nullus turbo nos perterrefaciet, non obstupescemus ad illos quantumvis malignos rumores; breviter dicendo: pectus inconcussum & aheneum ad quælibet
denunciata mala circumferemus, omnia collocantes in clementissimi Dei providentia et consilio, qui nobis præterquam quod possumus non imponet.

169 ‘p[e]di[i]tum’.
170 ‘equitum’.
171 ‘Parm[a]m’.
172 ‘D[e]us’.
173 ‘Am[e]n’.
174 De spelling is Grieks en Latijn door elkaar.
175 Zie Mattheus 24 vers 15:
176 Ongewone spelling; gewoner is exserit (tonen).
177 Julsing is hier het grammaticale spoor bijster.
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Nos sumus eius creatura, novit quorsum sese extendant nostræ vires & ut
ut male nostra alea cadet, mors hæc temporalis omnium miseriarum secum
vivemus perpetuum sabbatismum, ubi mors est
feret finem, tum cum
deglutita,178 mundanarum calamitatum nullus amplius sensus, omnia tranquilla, sedata, pacifica, ab omni motu alienissima, perpetuum gaudium, perennis letitia, voluptas inexplebilis, sensuum varietas sine nausea, amor Dei sine
fastidio. Homo per spiritum renatus & mundo mortuus haec179 iugi meditatione
semper ruminabit ut vermes in pr senti mundo obrepimus,180 qu rentes locum
quietis.
Vera quies cum voluptate christiana coniuncta et agglutinata nullibi invenitur, nisi postquam fato defuncti, in vera & syncera fide in

[52]
exporrecta, hac lachrymarum valle relicta, fronte composita, discessimus ad quem vitæ exitum et finem nos perducat ille, qui potens super omnia
et a promissis discedere nequit, quique semper suis sese adfuturum promisit,
imo vel in congregatione duorum aut trium certissimo in sacrosancta eius
verbo nobis ut suis filiis & per Christum adoptatis addixit.
Interea
multis fluctibus & tempestatibus sunt obnoxii, incurrunt
(divino sic dispensante numine) in varias calamitates et miserias, omnibus
exosi, omnium calumniis appetiti, maledicis linguis arrosi. Facile est sese in
Deo, suorum zelosissimo amatore, consolari, neque quicquam habet mens
humana recti conscia, ubi acquiescat, nisi in contemplatione eorum, quorum
clementissimus Deus nobis fecit spem indubitissimam, qu cessabit, cum
hoc ergastulo carnis liberati, per mortem temporalem restituti sumus patriæ
cœlesti, atque per fidem veram et synceram in
associati Deo & eius
angelorum sanctissimo choro. Haec debet esse fere sola hominis in religione
st[i]ana versati meditatio,

[53]
nam inde tanquam ex fonte et abundantissima scaturigine dependet certissima & solida consolatio dies & noctes versare mente qu sunt supra nos.
Hoc tamen posse non est nostrarum virium solum, sed auxilium ad id serio
et ex animo perveniendi erit continuis præcibus efflagitandum a Deo, utpote
omnium bonorum auctore & datore, qui nemini ex corde oranti suum auxilium
nunquam denegavit.

178 Een zelden gebruikt woord.
179 De lezing is onzeker.
180 Het werkwoord ‘obrepere’ wordt in een juridische context gebruikt om aan te geven dat men iets stilzwijgend verkrijgt of bereikt, terwijl het fraaier zou zijn wanneer men omtrent zijn bedoeling openheid
betracht.
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Tæderet vitæ nec immerito, praesertim meliorem statum post hanc presentem
expectantem, nisi ad divinum auxilium semper nobis pateret recursus in nostris prementibus ærumnis & miseriis. Fere certum signum est amoris & dilectionis Dei erga nos si tentemur, affligamur et ad nutum omnia non succedant,
imo si nullarum fere adversitatum omnino sumus expertes, secundum illud:
‘quos castigo diligo’.181
Infortunia, damna et alia incommoda182 qu in bonis amicis, imo in nobis ipsis
accidere possunt, debe[n]t nos magis

[54]
erigere et ad maiorem amorem Dei pollicere. Tantum abest ut propterea languere aut flaccescere debeamus. Ponamus nobis ob oculos constantiam martyrum qui, intrepidi tanquam ad epulas, mortem pro confessione
perpessi sunt. Obversentur et varia mortis genera, imo præcedentia tormenta
et cruciatus, antequam ad mortem ut oves adducantur; lacerantur membra,
luxantur artus, cæduntur virgis donec toto corpore madent sanguine, non
aliter tanquam iugulati boves et excoriata pecora, idque sine ulla compassione humana aut commiseratione eorum qui istiusmodi lanienæ præsunt, qui
videntur omnem exuisse naturam humanam & sese ex professo in feras commutasse; obliti huius caducæ vitæ, quæ ut flos emarcescit & brevi paucorum
dierum spatio decidat.
In hac materia quam maxime consideranda sese offert vitæ pr sentis fugacitas, cum maximis curis, sollicitudinibus, metu et spe ut plurimum coniuncta,
ita ut vix diem nobis transigere liceat quietis et tranquillis; semper in motu et
quadam animorum volubilitate et mutatione, qu nullibi consistit,

[55]
sed semper ventis, huc illuc impellentibus, agitatur, donec tandem cursu absoluto portum inveniat tranquillum & sedatum, ubi navem subducere et ancoram in fundo tuto demittere queat. Ad quem nos perducat filius Dei altissimi,
qui solus potest et se id &iam præstaturum promisit, sine cuius ope et manu
auxiliatrice nihi[l] omnino sumus,183 imo irrationabilibus animalibus multo
deteriores, nam inveniuntur inter illa, qu nos superant visu, gustu, tactu &
reliquis, imo velocitate; denique nihil habet homo extrinsecus, in quo non
ab animantibus infinitis parasangis superatur, quod est in confesso adeoque
notorium, ut probari non mereatur, adductis variis animantium speciebus qu
184
nos superant et excedunt in facultatibus aut
  , qu sunt
particulariter a nostri s culi luminibus satis enumerata; ad quos quis recurrere
poterit, nobis illa monstrasse superficiatenus suffecerit ex fontibus aliorum
haurienda, qu faciunt ad pleniorem pr cedentium probationem.

181
182
183
184
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Zie Tertullianus, De patientia xi 4: quos diligo castigo.
In de originele tekst staat ‘incommodo’.
Er staat zoiets als ‘suimus’.
De klassieke spelling luidt ‘
’.
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[56]

185

Hisce diebus redijt Bremis Eilardus Hoendricx qui mira sed parum186 (quemadmodum cum paucis abhinc diebus nos edocuit eventus) [narravit187] de
188
militum concursu et quod Holach
invaserit civitatulam aliquam in
Dania omme aldaer sijn loepplaets tho nhemen, et quod istius oppiduli occupatio sit facta Regis Danorum consensu et quod vexilla xi perticæ affixa et
quod ibidem ad 15.000 peditum milia189 et 4000 aut circiter equitum cogenda.
Nimius is numerus ad nos subiugandos, neque pura ex hoc territorio alimenta,
multo minus stipendia suppeditari posse.
18 aprilis 1591
190
Scriptum Bruxellis quod Lutetia Parisiorum obsidione liberata; quod
alicuius civitatis tentata oppugnatione repulsam tulerit, multis ex suis desideratis, item quod portum peropportunum (cuius tamen subticetur nomen) in
Britannia Gallica invaserint aut occuparint nostri, nullis tamen additis circumstantiis, per quos, quo ductore, per vim an incolarum voluntate; nova sunt
longinqua et procul hinc dissita; tanto minus fides adhibenda. Sua celsitudo
desistit a meditato diu itinere in Galliam, propter commeatus, pecuniæ aut
aliarum reum necessariarum inopiam & defectum noscitur.

[57]

.

191

185 ‘R[e]x Navar[e]nus b[e]weg[e]t sijnde dorch compas[si]e
la[e]t to dat de van Parijs enige vitalie
tegens sware lic[e]nt[e]n inkrig[e]n und
nijt alle to male hung[e]rs v[e]rsmachten.’
186 Heeft Julsing hier het woord ‘verisimilia’ of ‘probabilia’ vergeten?
187 Zonder dit woord levert de zin geen begrijpelijke betekenis op.
188 ‘Comes’.
189 Sic!
190 ‘Nav[a]r[re]nus.’
191 ‘M[e]n sacht dat de v[a]n Navar[ra] d[e]n vicer[o]i van
Naples mit sijn ganse herkracht ned[e]rg[e]lecht h[e]b[be]n
solde; oek dat de Luken[e]r vole Hispanier
doetgeslag[e]n sold[e]n h[e]b[be]n. De tijt wilt all
ontdec[ke]n.’
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192
in ditione Leodiensium ab incolis
De clade quam passi dicuntur
ibidem perferuntur qu dam non omnino dissimilia veri; dies decelabit occulta
& revelabit arcana.

Paucis abhinc diebus turma equitum rubeo insignita vexillo, quorum capitaneus gubernator Verdugo qui Menda constituit locumtenentem, dicitur concidisse ad 200 aut 300 miseros rusticos Osnabrugenses, qui sese abdiderint in
campum quendam virgultis et aggeribus mediocriter munitum. Menda quosdam ministros & pueros (quorum fere numerus in isto vexillo non minor quam
equitum) compulit ad discerpendum virgulta, aggerem et munitiones, quibus
miseri rustici sese putabant tutos. Quo facto tumultuarie et (ut par est) nullo
servato ordine diffugerunt quisque ad sua, exceptis qui vitam morte commutarunt, quorum numerus dicitur excedere ad 300 aut ad minimum 200; vide
crudelitatem Hispani militis non ferendam, quæ

[58]
merito ab omnibus principibus Christiani nominis retundi & coerceri debet, ad
quod Deus suum Spiritum concedere velit; sine cuius numine & divino afflatu
omnis in vanum noster abit labor.
Omnis motus actus in homine Deus quidem auctor sed non nisi boni fautor,
apud Lipsium sententia digna qu memoriæ mandetur in Libris de Constantia
ubi multus in pteranomasiis193
Gerrijdt van Halteren

.194

Dingesd. den 21 maij 1591
Rumor est inter cives creberrimus quod Noviomagum diuturna obsidione
pressum sese dediderit. Dicitur & de Zutphania quod milites præsidiarii &
cives concordes et unanimes (fere evecti extrema omnium rerum inopia) in
potestatem hostium venerint, quamvis nostri summopere student tegere qu
sunt parum secunda & non e re nostra. Non tamen possunt qu sunt in confinio diu manere occulta. Quotidie fere mercatores eo commeant et remeant, ita
ut rei veritas diu latere aut premi non possit. Si vera deditio ut præmittitur,
mirum quid cives hic statuent de suo negotio, an &iam diutius nimia cunctatione pessum ire satagent, quorundam

[59]
& perpaucorum superba dominatio & non ferenda exactio impedit quominus
communitas aliquid quod e re sua est statuere possit. Non tamen dubium quin
suis rebus diffidere incipiant et jam sentiant rodentem vermiculum propter
rempublicam male administratum; in pr senti tamen casu exemplum Arati
192 ‘Hispani’.
193 Deze tekst is doorgehaald. Het laatste woord is wellicht niet goed gelezen. Het zou zoiets als ‘gevleugeld’
kunnen betekenen.
194 ‘ain tal[e]r g[e]lent’ (deze aantekening staat in de marge).
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Sycionii & Thrasibuli Atheniensis nobis proponamus necesse est, alioquin
sequeretur confusio nunquam pacanda aut omnino componenda.
Den 22 maij 1591
195
impetraturus videtur quod diu fuit venatus, usus haud dubio
quibusdam mediis plutonicis; omnia enim in præsentiarum regit cæcus ille
deus Aristophaneus; ille rectum et iustum reddit, pr nuncio colore fulvo pr
ambulante.

196

15 juni 1591
Post deditam Zutphaniam et Daventriam vi expugnatam nova perferuntur de
deditione Noviomagi et van der Graven, quod si verum de adventu Parmensis
cum numeroso exercitu (ut quidem perhibetur) valde dubitandum; tempus
edocebit rei veritatem.

[60]
Dingesd. den 18 junij 1591
Literæ ducis Parmensis ad Verdugonem communicatæ consulibus, post toti
senatui. Cupit aliquem ad se ab senatu mitti & ipsum Verdugonem gubernatorem in persona aut eius mentem quid facto opus. Per senatum
in
profectionem destinatus, comitatus quodam ex familia de Verdugo, cras iter
ingressuri.
Dux cum satis immenso exercitu pervenit a197 Rhess, nondum tamen transmisit Rhenum. Hostis tamen, ut ipsi moris est, non audebit congredi & de belli
summa acie stataria decertare. Dies nos docebit quid sit futurum.
Dond. den 20 junij 1591
Hostis totis viribus accedit ad Helpman. Milites nostri qui ante biduum relictis
fortaliciis in territorio circumiacenti ad mœnia appropinquarunt villicationes
quasdam lenes committunt cum hoste; nostri accuparunt montem molarem ut
tanto ab hostium ictibus sint tutiores.
Dicuntur in exercitu hostis esse sex peditum regimenta et 18 equitum
turmæ. Fœminæ recens Leowardia venienti loquutus sum in ædibus Leonis,
quæ huc accessit198 ut matrem ætate gravem secum adducat in Frisiam, qu
narravit numerosiorem ab

195 ‘Hilb[r]andi’.
196 ‘Ich wil d[e]n[no]ch d[e]n w[e]ch ni[e]t volg[e]n. Konn[e] se
ni[e]t bekom[e]n, so mog[e]n se it hold[e]n. Got
w[e]rt mir gelic[k]ewal h[e]lp[e]n. Ach muchte ich
dese....’
197 De betekenis van het woordje ‘a’ is hier niet duidelijk.
198 Julsing lijkt ‘accessat’ geschreven te hebben, maar die vorm bestaat niet.
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[61]
ab hoste exercitum trahi quam captivus indicare voluit & plurima belli tormenta, cortouwen vulgo dicta, cum globis, pulvere tormentario et rebus, ad
bellum gerendum aut obsidionem continuandam necessariis.
Den 3 januarij aprilis:199 Sutphen overgegeven.
Den 10 junij 91: Deventer ingenomen.
Donderda[ge] den 20 junij 1591
Voer Groeningen gecoemen, den 25 weder affgetoegen, en 8 vendel na den
Upslach, ende de reste na Delffsijll getoegen.
Dingesdage den 2 julij 1591
Delfsijll upgegeven sunder daer enich schoot up tho schieten ofte oeck dat
geschut daer voer geplantet thebben; daer inne gewest 15 ofte 16 guede metalen stucken, force200 provisie van ammonitie end etelwaeren. De conditionibus
deditionis nondum certi quid constat.
Maend. 7 julij 1591201
Enematil De Upslach overgegeven na als het rondeell neffens den dyck wech
ende plat geschoeten weer, ut dicitur.
Dond. den 11 julij 1591
Enematill upgegeven na dat groff geschut dapper daerup gespoelt, dat men
vast mit een wagen heeft koenen daerinne vaeren, na het seggen van de soldaten de daerbinnen gelegen.

[62]
Wonds. 9 juli 1591
Socrus van hijr up Embden vertogen comitatu Alrico, famulo Christophori.
Dinges. den 16 julij 1591
5 van den Sijlster en een van de Upslachster knechten upt Schuetendiep onthoofdet.
Wondsd. den 17 julij
75 knechten ofte daeromtrent wuth der Schuetenschueveren schants weerloes
heten gaen.

199 In plaats van 3 staat er misschien ‘30’. ‘Aprilis’ is in ieder geval onjuist.
200 De lezing is niet zeker.
201 De hierna volgende aantekeningen, betrekking hebbende op gebeurtenissen van 7-25 juli, lijken in één
keer – en dus tegen het einde van juli 1591 – te zijn geschreven. Men merke daarbij op dat de aantekeningen niet alle in chronologische volgorde zijn genoteerd: 7, 11, 10, 16, 17, 25, 2, 23 en 24 juli.
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Sond. den 25 julij
Uxor Emedam iter ingressa cum duobus filiolis Bernardo & Nicolao postridie
(ut intellexi) eo incolumis appulit.
Secundo julij sub seras vesperas coena sumpta venit ad me frater Gilto, indicans fortalicium Delfzijl devenisse in potestatem hostium. Imus deambulatum,
conscendimus mœnia ad portam Heroam, ubi excubias agebat Balthasarus
Hinrici cum Joanne Hinrici, qui nobis fuerunt comites ad portam Lapidariam,
ubi descendimus & tectum subivimus fratris Giltonis, qui nobis de cirrevisia
sua porrexit bibendum.
Cives qui in vallo ad Lapidis portam consistebant ad peragendas excubias
(quorum numerus erat satis frequens) libere imo licentiose debacchabantur in
senatum, quod illorum permissione & consensu milites qui fere proditorie202
tradiderant sua fortalicia intromissi erant in den Schutenschuverenschants &
quod nobis ad extremum idem metuendum. Hebben oeck wel gewunschet
dat de heren hem van harten muchten menen, sulde hem het waecken neet
verdrieten. Waerop ick hem vermanet dat se weer en wapen in der handt
hadden ende dat de wacht hem ende neet den heren bevoelen weer ende dat
het vorwaer van der stadt by hem stundt ende dat se voer hoeft eenider alsoe
voele weren als een borgemester ofte raedsheer, ende wen daer een garnison
in der stadt203 gebracht worde, dat dan weinich onderscheidt van den personen
geholden sulde worden.
Ob hae verba aut recidentia in idem ego gravissime apud Verdugonem sum
delatus qui ea de re conquestus coram 4 consulibus, qui me ad se vocarunt 3
julij. Sed quia tum non eram præsens, postridie me eius calumniae admonuit
consul Upkena, qui mihi indicabat & senatores quosdam Verdugone haberi
suspectos. Conscientia recti mihi murus ahenæus.

[63]
Dingesd. den 23 julij 1591
Sint de soldaten wuth der Schuetenschueveren schans, woe insgelijken van
voer der Aepoerte na Selwert vertoegen. Des morgents Verdugo na sijn Alteze
(up derselver verscrijvinge) up Nimwegen getoegen, hijrvan an unser heren
gesanten gescreven.204 Men hadde lever gesien dat de soldaten tho Winssum
en then Damme gelecht hadden worden.
Wonds. den 24 julij 1591
Van pilleren, roeven en roeven205 der soldaten over den armen wuthgeteerden
heussman anden heeren gesanten geschreven en dat uns den thovaert van de
waeren wuth den Ommelanden daerdorch benoemen. Desse twe breven in der
yle geschreven; daer gheen minute van geholden.

202 Niet klassiek.
203 De tekst vanaf ‘in der stadt’ tot aan ‘ahenæus’ staat dwars in de marge. Dit duidt erop dat Julsing deze
passage heeft geschreven nadat hij de volgende notities (van 23 en 24 juli 1591) al had vastgelegd.
204 Hiervan heeft Julsing geen minuut gehouden; zie de aantekening van de volgende dag.
205 Sic.
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Bladzijde 62 van Julsings geheime dagboek.
Groninger Archieven, RF hs in folio 256, 62.
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Dinges. den 17 7bris Lamberto dicato
Is Prengers vendell bueten der Aepoerte gemonstert. Illustris comes Harmannus
de Bergen eodem die literas accepit, quod Ordinum miles occuparit civitatulam Anholt, quas communicavit quibusdam ex senatu, qui isti actui militari
interfuerunt.
Donderd. den 19 7bris 1591
Nocte præcedenti Ordinum miles triumphum egit, nescitur qua de causa, nisi
propter occupatam Anhalt.206
207
Abhinc aliquot diebus literae ad
Bruxellis scriptae, quibus significabatur exercitum Germanicum iter fecisse per Lotharingiam et Burgundiam,
pervenisse in comitatu Monpeligant, ubi copiæ Helveticæ sese iungent, quod
iter præter omnium expectationem initum; iter dicuntur facturi coadunatis
viribus per Sabaudiam.

[64]
Civitatem Hulstanam in Flandria occupavit
.208 Lodovicus Schults ad
me et alium perscripsit qu dam nova, qu ex consequentibus non videntur veri
dissimilia.
Saterd. 7 decembr. 1591
Joachimus Canter 7 decembris sub horam tertiam matutinam vitam cum morte
commutavit.
Dingesd. den lesten decemb. 1591
Literæ, ut audio, miss a Wilhelmo comite ad Ulgerum consulem presidem,
209
daer een
an de
   210 heren inne versloeten. Omtrent
   211
212
213
214
voer den
    heft
    den
ontfangen;
215
    
Wess inholdes weet ik neet.
Donder. den 2 janua. 92
Is de olde raedt mit de geswoeren meente versamblet. De breven, als ick verstaen van
   216, sulden hem voerge[le]sen worden. Sin des voermiddages nemant dan Ulger tho woerde ghewest.

206 Julsing schrijft ‘Anhalt’ maar bedoelt Anholt.
207 ‘Ham[m]onium’.
208 ‘Maurits’.
209 ‘Brief’.
210 ‘Samplik[e].’
211 ‘Elf ur[e]n.’
212 ‘Mid[da]ch.’
213 ‘Ulg[e]r.’
214 ‘Bri[e]f’.
215 ‘Und J[o]h[a]n t[e]n Bu[e]r h[e]ft borg[e]rm[e]st[e]r [Wyfrink] oe[c]k ene ub[e]rantword[e]t.’
216 ‘Duirt Ulg[e]r.’
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Wondsd. den 29 januarij 92
Is borgermester Johan Thedema omtrent tijn uhren in den avondt in den Heren
gerustet.   .217 Up wones. den 8 dach na sijn verstarff honorifice ther eerden
bestedet. De hooftmannendeners (na older gewoente) hem gedragen; een
guedt, vroem, uprecht, ernsthaft heer.
.

[65]
Den 7 aprilis 1592 comitissa de Bergen huc advenit; een dach 2 ofte 3 daer
218
bevoerens van den drie
croenen, belovet tot onderholdt van den
armoet.
Gijsbert Arendes, artilleriemester & ratione officii een koepman van salpeter
en bussencruet int gros, heft an Stadt ende Lande vercoft 8565 punden salpeter tot 46 daler ‘t hundert, summa 3941 daler ii½ st. brab. Hijrvan ordinancie
gepasseert up Johan van Deest den 27 aprilis 1592. Een propre ende abele
behendicheit. Salpeter en bussenpulver is in sijn vorwaer; he vercoft an Stadt
ende Lande int gros, bedragende een excessive somme als vors.; nempt idt
weder in sijn bewaersamb; heft idt salpeter laeten brengen durch synen soene,
de sich sunsten mit laeckenkopenschap ernerett, doch de passagien sint vaerlick, eget voer de reijse syns soens marcklichen tgenieten; hic videntur duo
quodammodo
in eodem contra philosophorum et rhetorum
regulas. Aulx eaulx troubleez faict bon pecher.
VrijDonderdage den 7 maij 1592
219
Up den marckede van den
verstaen dat de koepman
220
221
vors. by
then achtern wal
of meer
222
223
van
ende dat
gebancqueroutet en dat de penningen daermede
inne gereeckent. Vide
.

[66224]
[67]
Wondsd. den 18 martii [sic] 1592
Der
  225 een brieff ontfangen daerinne angemeldet van des koninges
van Frankrijck marckliche nederlage ende dat he, binnen Dipen belegert, sijn
volck gants nedergelacht, dat geschut affgeloepen. Hijrup de samptliche heeren mit de geswoeren meente verdagett, den de brieff voergelesen, woe insgelijcken den heren lieutenant ende hoeftmannen.

217 ‘Z[ikhrono] l[ivrakhah]’.
218 ‘Dus[e]nt.’
219 ‘Radtsh[e]r D[e]rk Draper.’
220 ‘Mart[e]n v[a]n Dortmun[t].’
221 ‘Sov[e]n hond[e]rt d[a]l[e]r.’
222 ‘Bot[e]r.’
223 ‘Mart[e]n.’
224 Deze bladzijde is niet beschreven.
225 ‘Syndicus’
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Van226 den brieff van den hartoch de Joyeuse de Montmorency nedergelecht, verleden winter by den syndicus gepubliceert;
.227
Dingesdage den 5 may 1592
Lancelot gepubliceert ende ommegeloepen mit een brief, hem van Amsterdam
thogesunden, meldende dat Rouan ontsettet, de koninck van Navarra groete
schaede geleden. Itlicke dagen daer bevoerens an Engelbert van de Sande een
brieff gesunden van Verdugo sprekende dat Sijn Alteza weer omtrent Rouan
en dat Rouan noch belegert weere en dat daer wal bald een slach sulde moeten
geschien; verisimiliter narrata, triumphum sequetur victoria.
Donder. den 14 may 1592
Des nachtes daerna hebben de guesen wal omtrent 200 starck (soe men secht),
daer Gerrydt de Junge mede bij gewest sulde syn, meer als veertich ofte vijftich
nije webben linwandes mit voele andere linwarck, verscheiden borgeren thobehoerende, van der bleecke bueten Ebbingepoerte wechgehaelt. Der bleeckster Gese, de doch weecklich ende lange gequinet, swaerlich verwondet.
206 enckelde rycxdaler van Johan van Deest geleent den 18 maij hebbe weder
betaelt.

[68]
Pinxteravondt na de wijn gecoeret en eenyder thues wedergecommen; concursum denuo, literæ lectæ, a Regia Majestate – ut dicebatur – subscriptæ, aliæ
aliquot diebus post a secretario Diamant. Aliquot diebus post literæ a Petro
Ernesto, comite Mansfeldico, missæ cum magna congratulatione lectæ, omnes
plenæ amplissimis promissis, scilicet quod in tempore nobis subveniretur si
hostis in nos quid moliretur & quod Ernestus & Verdugo gubernator provinciæ
ad nobis subveniendum commissi.
Dingesd[ach] den 16 juny 92
Satrapa Drentiæ huc misit literas, ad quem nescio, quod Petrus Ernestus,
comes Mansfeldt in subsidium Steinwicensium adducat 10.000 peditum &
1500 equitum; unde non parum quidam exhilarati.
		
Steinwyck up avonde Sacramenti berennet; graff Ludwig van den Berg van de
lijmstange mit een musquet doert hooft geschoeten, den 16 junij 1592.
Saterdage den 4 julij
Steinwijck overgegeven, omtrent 3 uhren na den middage, na als daerover
17.000 schoeten up geschoeten, zoe men secht, en gesprenget, dat de stadt
gans oepen geworden. De soldaten mit de borgeren de doch in des vijandes
gewalt ende macht all weren in genaden upgenoemen. De soldaten de hijr

226 Deze zin staat in de marge.
227 ‘Gelog[e]n.’
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onder de vendels hoeren is verloevet weder na hoer vendels tho trecken; de
andere is upgelecht over den Rhein hem tho begeven. Daer hebben tijn hoplueden in gelegen, waervan dre dootgeschoeten, als grave Lodwich, Blondell
en Hessell.

[69]
Maend. den 13 julij 1592
228
Dat geldt by Johan Ottens, den dener, wuth
hues gehaelt,
bedragende (zoe men sachte) 8.000 gl., daermede up der tafell van de raedtcamer gespegelt in mede bywesent van den geswoeren – de des dages bevoerens
daerup verdaget – , tot onderholdt van de arme borgerie wegen Cor Mat alhijr
bestellet scilicet.
229
Sint verscheiden clachte communicative up
up de baene gesmeten
van dat wy vergaen sulden, als dat iser int vuijr ofte ruijst; dat he des vijandes
230
commissarii upt hues tho
gefestoyeert, hem alle fortressen des hueszes openbaeret; dat men over twe jaeren mit de twe thogesunden regimenten
Spangiaerden guede soldaten neet heft willen den vijandt een affbrueck doen,
dan denselven omme een dam tho slaen den gansen sommer geoccupeert &c.
231
Is oeck des voermiddages neet een woert geuppert omme
tho
verschrijven, ommer is den geswoeren meente nergents minder van gewest.
232
Neet tegenstaende des heft
des namiddages een brieff gescreven
waermede sijn ancumpst alhijr begeert wort mit een gueden antall van soldaten, als he sall konnen tho wege brengen woe veer de vijandt syn angesicht
herwerts sulde willen kheren.

Wondsd. den 15 julij 1592
Weder breven an
   233 gescreven, kort na den middage, umb hijr tho koemen.
Donder. den 14 augusti 1592
Voer den middage hebben hem vast ex improviso sehen lathen wall omtrent
(zoe men sachte) 300 rueteren all234 an deser sijde vant gerichte ende hebben
all het vehe wuth de kampen wechgedreven. Den unns[e] soldaten wuth de
schantssen bejegnet, dan weijnich roem daeraff gehaelt.
Weijnich dagen hijr bevoerens heft b[orgermester]
collegio parum honorifice gedacht.

    235 in pleno

228 ‘Domdeeckens’.
229 ‘V[e]rdugo.’
230 ‘Kov[e]rden.’
231 ‘V[e]rdugo.’
232 ‘Domdecken’.
233 ‘V[e]rdugo.’
234 Correct gelezen?
235 ‘Joh[a]n v[a]n B[a]l[le]n min[e]r.’
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[70]
Wondsd. den 26 augusti 1592
Is Johan Frese, de dener,

,

236

237

mij propter rei indignitatem neet weinich gespeten
.238
239
Wolde wal mit wat meninge sulckes geschiet, doch multa danda
240

Sal dennoch ad conservationem

241

den

ondervragen
242

(woe voerschr.)
up den namiddag, in medebywesent van

243

244

Dingesd. den 15 7bris 1592
Literæ scriptæ ad
,245 daerin versocht wort dat de ordinarys
thom geringsten weder herwerts gesunden moegen worden.
Wondsd. den 16 7bris 1592
247
248
A
ad
literæ exaratæ, quarum tenor
, mandato
,250 Leo.

246

,249 scripsit

Dond. 17 7bris 1592
251
252
Heft
geschreven dat he breven van
ontfangen, des inholdes dat Stadt ende Lande wall geneget weren mit hem tho verdragen.

236 ‘ind[e]r kam[e]r g[e]kom[e]n.’
237 ‘s[e]gg[e]nd[e] dat en[e]r van d[e]n dr[e]n secr[e]tarien bov[e]n kom[e]n sold[e], twel[c]k’.
238 ‘gespet[e]n’.
239 Achter dit woord moet wellicht ‘weten’ worden ingelast.
240 ‘hominum maliciae et temporum iniur[i]ae’.
241 ‘famae’.
242 ‘h[e]r[e]n borg[e]rmest[e]r in d[e]r tijt Johan van
Ball[e]n d[e]sfals mot[e]n’ ondervragen
‘omme mijn gemote to bevrien’.
243 ‘D[e]s den[e]rs botschap (woe voerschr.) gesche[e]t’.
244 ‘Gijsb[e]rt Ar[e]nds, artil[le]ri[e]mest[e]r.’
245 ‘V[e]rdugo.’
246 ‘garnison[e]n.’
247 ‘syndico’.
248 ‘V[e]rdugo’.
249 ‘nescitur.’
250 ‘domdijk[e]n.’ Hier schreef Julsing eerst ‘domdijt[e]n.’
251 ‘V[e]rdugo’.
252 ‘Maurits’.
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Saterd. den 19 dicto
253
begeert gueden raedt en welmenunge van de
neet wenich up gefulmineert.

254

thebben, daer

[71]
Sondage den 20 dicto
Na den middage grave
258
wuthge
.259

255

mit

256

end

257

na den

vrijdage 25 7bris 1592
260
een ordinantie gegeven van negenhundert ende 20 daler
wegen 2000 pundt salpeters; de vercopers nhaeme daer neet in angemeldet.
Vellichte he koper en verkoper kan stercken.
Ad literas a Mauritio & ordinibus admonitorias iustificatio nostra missa ad
Mauritium, hærentem in castris ad Steenwicum. Dies
.261
Literæ scriptæ ad Maiestates imperatoriam & regiam atque Parmensem; nescio
.262
Dingesdage den 3 novembris 1592
Iter ingressi consul Ubbena & syndicus ad Parmensem (ut vulgo fertur) comitati satis numeroso milite. Des nachts then huese Egge Tiackens gelogeert;
groete clachten over de erschreckliche moetwille, pilleren, stelen ende roeven
up den huessman, onangesehen de vors. heren ende der soldaten oevericheijt
daer mede tegenwoerdich, de se neet hebben koenen bestueren.
Maend[age] den ix novemb. 1592
Is den samtlicken geswoerenen de instructie voergelesen worden, daer de
gesanten vors. an den hertoch mede getoegen; daertho breven geaddresseert
an den coninck, des inholdes – als ick verstae – dat men uns tegens den tydt
sulde moeten helpen ofte uns den eedt ontslaen, want wij uns selfs langer neet
helpen khunden, mit begeerte van eenen heren tho moegen versien worden
de uns mucht erholden bij de olde catholicke roemsche religie, mede daerinne
geallegeert het tractaet in anno 36 upgericht etc. Desse den guardiaen behandiget daer in consessu, de se selfs will oeverbrengen.

253 ‘V[e]rdugo’.
254 ‘h[e]r[e]n.’
255 ‘H[e]rm[a]n.’
256 ‘Moyst[ee]n.’
257 ‘Domdyntyn.’
258 ‘Hov[e]lgun[ne].’
259 Wuthge‘red[e]n’.
260 ‘Gisb[e]rt Ar[e]nds.’
261 ‘n[e]sc[i]tur.’
262 ‘d[i]em.’
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[72]
Dond. 26 9bris 92
263
een brieff geschreven in dato den 15 novembris præterito, daerinne
gementioneert van een brieff an Zijn Alteze gedirigeert, de gedevalizeert ende
intercipiert sijn sulde ende men in Hollandt gesinnet sulde sijn the drucken; mede Oeswolt beschuldiget dat he mit den vijandt traficqueerde etc.
Responsum den 26 eiusdem dat unse breven neet geintercipieert, oeck dat
wy lange an Sijn Alteze neet geschreven, dan holden sulcks by den vijandt
wuthgestot tho sijn etc.; up Oeswoldts propoosten uns tho willen informeren
tot syn wederheymkumpst.
264
265
Int thosteecken heft Johan
twe breven
lathen brengen sun266
267
der
, dat Leo daerup ‘an
   geschreven.
Voer een maendt ofte daeromtrent de erschreckliche woerden by
268
269
tot
in de Croene gesproecken van dat se den borgeren
270
in hoer
weder thues wolden senden.
Dond. den 3 dec. 92
An den gesanten geschreven van der inundatie daerdorch ontellike menschen
ende vehe verdruncken ende suffoceert; noch ene an
,271 omme noch
272
thebben soeven ofte achthundert guede
, mit genoechsame provisie
273
van gelt etc. Beyde bij
exaratae.
Vrijdage den 15 januarij 1593
Is borgerm[este]r Derck Schaffer up syn wuthoff onder der stadt quartana in
den Heren gerustet, in exilio mortuus.
		
Den 27 januarij uterque comes Hermannus et Fredericus de Bergen etc., comitati satis numeroso milite, na Lingen getoegen in occursum van voele salpeter,
dat by Verdugo den stadtholder dorch 4 vendlen voetvolckes end een vaene
rueter heft laethen brengen, als men sachte.

263 ‘V[e]rdugo.’
264 ‘van D[ee]st.’
265 ‘b[i]n[ne]n.’
266 ‘opschrift.’
267 ‘Ub[be]n[a] und s[y]nd[i]cum.’
268 ‘Garbr[a]nt P[e]t[e]rs.’
269 ‘H[i]ll[e]brant.’
270 ‘blodig[e] h[e]md[e]n.’
271 ‘V[e]rdugo.’
272 ‘soldat[e]n.’
273 ‘Popco.’
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[73]
Donderd. den 4 feb. 1593
Sint de soldaten wedergecoomen mit hem brengende een groete quantiteit salpeter, dat in der wage geweget wuthgebracht heeft achtijnduesent seshundert
ende vijff end tzestich punden; noch 2000 iseren platen.
Maend. 15 feb. 1593
Tusschen den maendaghe en dingesdage, sijnde den 16 feb. des nachtes tusschen 11 ende 12 uhre, is b[orgermester] Johan Wifringk ilich gerustet, dat
noch vrunden noch naberen daer zoe bald hebben koenen bijkoemen ofte het
weer mit hem gedaen; ‘
si longior contigisset vita.
Vant geldt dat hues by hues doer de 8 vendels vergaedert, daer in ider quartier
een raedtsheer mede by gewest, belopende in ider quartier 30 ofte 40 daler,
min ofte meer, twelck nevens de bussenspijse vergadert, is by den raedtsheren
an den kruetkoper int gros overandtwoerdet, sunder recepisse van hem tho
geven. Tanta scilicet viri auctoritas.
Dingesd. den 23 feb. 93
Heft men begunnet dat rondell voer Bottringepoerte tho maecken.
Wondsd. 24 feb.
B[orgermester] Johan Wiferingk ther eerden bestedet.
Sondage den lesten februarij
274
Is
hyr binnen gecoemen, des avondes, kort na vijff uhren, vocatus, ut
fertur, a quibusdam suæ factionis.
Donderdage den 4 martij 1593
Is in den avondt tusschen 8 ende 9 uhren een vendell van dre Welschen then
275
losemente van
gedragen worden onder de mantels en dat ene stucke
onder de mantell hangende sulckes openbaeret heft; waerup Johan Draper van
de samptlichen hoplueden etc.

[74]
Den 13 martij 1593
Gijsbert Arendes artilleriemester een ordinancie becoemen up Johan van Deest
van 6519 daler ende 6½ st. brab., heercoemende van 13.500 punden salpeter,
ider hundert tot 46 daler ende van 91 iseren plaeten tot beslach van der cortouwen raeden.
vrijdage den 28 maij 1593
Des avondes omtrent tusschen 5 ende 6 uhren is mijn huesfrowen moeder
Anna van Covorden in den Heren salichliken entslapen. Den 9en maij vors., up
274 ‘V[e]rdugo.’
275 ‘V[e]rdugo.’
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sondage Jubilate, des morgendts tho 4 uhren is heer Paulus van den 2 naeste
naberen gehaelt worden. Biduo ante faciem et manus suas ipsa lavit; narravit
vicinis quibusdam foeminis, ipsam (ut moris est) in morbo salutantibus de 7
annorum matrimonio. Den 10 maij vors. illachrymata propter Nicolaum, qui
quotidie inarticulatis verbis ipsi solet impræcari revalescentiam. Impense amavit suos nepotes & neptes. Is seer bedroevet ende heftet hoer am hoechstens
  276 hoer kinderen in de thoscheydinge
then herten genoemen, dat suster
van hoer vaders guederen zoe marcklichen heft willen beduijpen ende thokort
doen. Toto morbo, qui fuit sane diuturnus, imo fere annuus, semper continuas
ad Deum fudit præces. Opto mihi et omnibus Christi fidelibus eundem vitæ
exitum.
.277
In junio
brab.

278

een ordinancie becoemen van 304 dal. 11 st.

Dond. den 15 julij
Des morgents vroe heft unsse gen. h[ere] stadtholder de Verdugo hem mit
alle syn kriegsvolck upgemaekt na Suedtlaeren omme aldaer sijn veltleger
tho slaen. De schansen omme der stadt vast heell gebloetet; hebben 13 ofte 14
rueteren van den viandt gevangen kregen.

[75]
Des anderen dages sint de knechten, liggende in de schantsen onder der stadt,
weder up handt gecoemen ende dat up de verschrijvinge van de
,279 zoe men
sachte, bevruchtende vellichte dat de borger sulde beginnen na de vrede tho
jancken; een dach ofte twe aldaer verharret ende up Haeren hem begeven.
Sonda. den 25 julij 1593
Is Verdugonis dochter des avonds alhijr binnen gearriveert, de men sachte wall
met 200 guesen rueteren bes Rolde geconvoijeert tho sijn.
Maend. den 26 julij 1593
Is het leger tho Haeren weder thoschoert ende de soldaten alle in hoere schantsen ende fortressen vertoegen. Daer wort vast gesacht van groete schaden de
unsse volck int koeren ende beesten den gueden hueslueden hebben thogevoeget, oeck dat sie vijff bueren van Glimmen hebben dootgeslagen.
Verleden sondage is een starcke convoeij wuthgerustet omme botter ende kese
oever wech tho brengen na Westfalen, oeck rogge, solt, sepe, visch ende allerhande andere waeren van Meppell (de daer in seer groeten antall bij verscheiden koeplueden vergadert sijn sulde) anhero tho brengen. Des anderen dages
des morgents sint van den viandt ....

276 ‘Hille.’
277 ‘Am[e]n.’
278 ‘D[e]n artill[e]r[ie]m[e]st[e]r.’
279 ‘H[e]r[e]n.’

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 217

217

26-04-18 14:20

Dinges. den lesten augusti 1593
Is der vijandt mit 7 ofte 8 bende rueteren starck oever de Groeve up
Suedtlaeren getoegen, Slochteren verlathen, Winschoete, Wedde, Gramsberge,
Steenwijckshues ende voele meer andere schantsen binnen weinich dagen
daer bevoerens ingecregen.
Dingesdage den 7 septemb. 1593
Bescheet van de gesanten becoemen in dato den 4 septembris vors. dat de
laeste knechten vant secours, tusschen Wesel ende N. overschepet weren.
Des anderen ofte darden dages daernae de copien van een brieff in latin van
Guilelmo

[76]
ad S. Clementem, ordinarijs raedt van Co. Mat. tho Hispanien etc. ende am
keysers hoeve binnen Praga, gedateert den 3 augusti; noch de copia van de
brieff des Ertzhertogen Ernesti van Oistenreich. Beide copiën van den drost
tho Lingen an een erb. Raedt overgesunden, daerbenevens schrijvende dat he
durch bevell van unss gen. h. stadtholder de vors. breven hadde upgebroecken, ende dat de copiën al wal neet onderteickent weren by een notarijs, dan
dat men hem in deme behoerde geloeve tho stellen.
Saterd. den 11 7bris 1593
Breven en beschiet gecoemen dat Ernestus Eertzhertzoch etc. vors. wert tho
Bruessel arriveren; den 15 septembris mit voele fursten, hertogen ende andere
heren, de eensdeels by nhaemen gespecificeert mede overgesunden, ende dat
de cameren ende gemaecken omme de vors. heren mit den gouverneur-generael tho logeren binnen Bruessell thogerustet worden.
Sond. den 12 7bris 1593
Las nuevas vienen que el socorro aya por fuerça preso la cyudad de Oetmersum
& que ayan matado todos los soldados no solamente, mas todas las mugeres,
niños, mozos, viejos, sin aver respecto de personas, qualidades o altramente.
El mismo dia el bourgmaestro Lewe ha hecho dezir a sus vezinos por uno passotiempo y grande regojo.
Lunes el 13 de setiembro 93
Se dize mucho entre los cyudadanos que algunos soldados de socorro van via
por falta de mangeres y otras necessitades; tambien que aún no esta presa la
cyudad susdicho280, dont Dios sea loado.
El Berendt Sandtvoert ha dicho en consejo qu’el tuvo (poco tiempo a) sido
en Amstelredam & visto alla arribar muchos predicatores o ministros de la
palabra de Dios eschados fuera de Francia por el re de Francia y Navarra. El
tiempo discubrira todo; yo no puedo creer aquello, ca es uno hombre totalmente menticoso.

280 Sic.
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[77]
Mercoles a 15 de setiembro 1593
Nuestros commissarios el borgemaestro Ubbena y syndico Hammonio bolvieron de la Corte a cerca de una hora depues281 de comer y traxeron uno grandissimo socorro de buenos soldados de pies y de cavallo.
Jueves el 16 de setiembro
Hayo Stapert, Harmen van Harderwijck ende Gosse Wessels hebben hoeren
eedt gedaen als voermundt ende voeghden over saligen Berendt van Covordens
kinder, doch Haijo als voermundt totdat de scheijdinge debite geschiet. Daer
sal ick de last moeten annhemen ofte sullen met gemeen advis emant in plaets
tstellen.
Saterdage den 18282 septembris 1593
Slochteren weder upgegeven, Winschote ende Rengershues van de goesen
verlopen; Reijda berennet. 25 verscheden benden van peertvolck getelt bij een
vrouwe. Voer een dach ofte twe Adewerderzijl mit gewalt ingenoemen; alle
soldaten, weinich meer als 30 na het gemeen seggen, ommegebracht.
Maend. den 27 septembris
Alle peert- ende voetvolck up Suedtlaren versamblet. Men secht dat se oever
de Punte na de Swartedyck trecken werden omme den vyandt tho versuecken.
Donderd. den 30 septembris
Is dat gantse leger weder up Suedtlaeren gearriveert, des dages bevoerens heft
men dapper schieten hoert.
Lunes a 4 de ottubro 1593
Es fallecido a cerca de onze horas antes de comer el lugarteniente Johan de
Gouda. .283
Lunes a 11 de ottubro 93
Unse convoij van peertvolck mit de wagenen mit allerhande voerraedt van
proviande voert leger voer Covorden omtrent Blanckerweer ende Haeren by
den vijandt angetroffen, nedergelecht ende de proviand veronnuttiget ende tho
niete gemaect, na het gemeen seggen.
Martes a 12 de ottub. 1593
De lieutenant mit prechtiger solemniteit ther eerden bestedet. Johan de Gouda.
.284

281 Sic.
282 Julsing schreef per abuis ‘8’.
283 ‘Z[ikhrono] l[ivrakhah]’.
284 ‘Z[ikhrono] l[ivrakhah]’.
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Viernes a 15 de ottubro 1593
285
wederomme
teringe.

286

mit voele marcaderias287 van allerhande sor-

[78]
Domingo a 17 de ottubro 1593
Morio el lugarteniente nombrado vulgarmente el señor de Baden. Avia nueve
heridas que tuvo a la pelea de 11 arriba dicha. Demandado si queria ung clerigo respondio que no y que avia confessado a su señor Dios et que avia en la
guerra por hazer dexar.
Viernes a 5 de ottub.
Dizen que los ennemigos han acercado el fortaleza de Adewerderzijll con mas
que cient y cinquenta navios.
Sabado a 6 arriba dicho 93
Los condes Friderich y Henrich de Berges, hermanos, son idos accompañados
cum muchos soldados a pie y algunos a cavallo alla, por hazer la testa a los
ennemigos y combatillos. Lo que acontescera el tiempo muestrara.
Sabado a 7 de maio 1594
Veniron nuevas que los enemigos han soccorido la fortaleza de Covordia & que
el governador es partido cum sus cavallos y mayor parte de la gente de pies
hazia Lingen & que por aca son venidas tres banderas de peones.
Domingo a 22 de maio
Los gosios son venidos a Helpman muchas banderas de cavallo y pied.
Viernes Miercoles a 25 de maio 1594
Los nuestros echaron muchos tiros despues de media noche atras los ennemigos, que hiziron una fortaleza con una cuerna, commençando atras el huerto de
mi vezino y andando hazia Drenckelerstoern.
Jueves a 26 de maio
A la noche passada han tirado infinitas vezes.
Sabado a 28 de maio
Los Gosios huyen fuera de esta tierra, y se cuenta que nuestra gente de cavallo
han matado toda la cavalleria de los Gosios y uno regimento de peones. De
donde siendo atemorizados se huyen; mas por dicha mañana ternemos nuevas
otras y mas verdaderas.

285 ‘Bu[c]kh[o]rst.’
286 ‘Thues.’
287 Sic.
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[79]
Lunes a 30 de maio 94
La nocte passada y de ayer han hecho los nuestros y los ennemigos infinitas
harquebuzadas y continuas excarmuchas & nuestros soldados son resoludos de
ganar una cueva de los ennemigos mientras los ciudadanos gardarian la cerca
y el viejo rondelo.
Martes a 31 de maio 1594
Los ennemigos han ganado la fortaleza de Adewerderzijll per fuerça y matado
el capitaneo Prenger, con su lugarteniente y todos soldados, aviendo antes descargado muchos tiros de canones.
Miercoles 1 de Junio
Antes de media dia casi doscientos soldados han matado muchos Gosios en
una cueva cabo de la Heerpuerta como hizieron antes ayer.
Jeuves a dos de Junio
Los Gosios venidos en Selwart 4 banderas de peones premeremente.288 Mañana
partira de aqui Berendt Henricus; hara algo; no es partido.
Viernes a 3 de Junio
Mij vezino carissimo y muy querido Egbert Sijmons es tirado, de donde es
presto muerto, catando y mirando un poco sobra el parapeto de la cerca hazia
su huerto, dexa muchos hyos y hyas, me parece nueve. El mismo dia son algunos otros heridos de los ennemigos por de fuera por harquebuzadas.
Sabado a 4 de Junio 94
Los Gosios echaron infinitos tiros commençando de mañana a tres horas. Algunos
soldados son entrados en la villa para gardar la cerca de Drenckelerstorn hasta
el viejo rondelo por causa que los ciudadanos huyron y no querian hazer alla
officio de soldados. Algunos soldados son heridos. Ung sapatero a perdido el
289
mitad de su cabeza; a dexado cinco niños.
Johan Kevelinck ha dixo a mi muger que dentro tres dias no terna nadie de
los Gosios.
El mismo dia avemos cavado nuestras cartas de reitter, nostros dineros de ora
y plata de baxo la puerta de nuestra camarilla en nuestra casa, atras.
Martes a 7 de Junio
Los ennemigos han descargado algunos tiros la noche passada, mas no si
muchos come la noche adelante. En esta dia hiziron pocos tiros.

288 De lezing is onzeker.
289 ‘Z[ikhrono] l[ivrakhah]’.
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Bladzijde 79 van Julsings geheime dagboek.
Groninger Archieven, RF hs in folio 256, 79.
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80
Miercoles a 8 de Junio 94
El capitaneo Prenger y mi muy querido vezino Egbert Simons son sepultados
antes de media dia.
Jeuves a 9 de Junio 94
Commission passada sobre el Jacob Thomas para prender en servicio tantos
handtreyckeros que a el parecera bueno, y que el tenra mandamiento sobre
ellos, y haran siempre lo que el los mandare.
Viernes a 10 de Junio 1594
Commission dada a Swart Johan para couper o hazer couper todas willigas y
hazer gabiones.
Domingo 12 de Junio 1594
Johan then Buer, tant290 aguardado y querido, es arribado casi a medio dia
accompagnada cum una trompeta, dos cavallos y una carro. El carro y dos
cavallos son presto partidas hazia el campo y la trompeta morada fuera de
Bottringepuerta.
Lunes a 13 de Junio 1594
Los ennemigos descargaron infinitos tiros antes de media dia.
El trompeta returnado con bravas offrendas. Los principales de la bourgeoisie son convocados;291 queren todos hazer la paz, sacados algunos y pocos.
Martes a 14 de sobredicho 94
Los Frisios accompagnados con los Jesuitas han resoludo matar y prender los
pacificos commençando292 a seis horas de mañana, quando las puertas fuessen
obiertas et los schutenschuveros con los soldados entrados;293 mas la traicon es
descubierta por Jasper van Bemmel.
Responsa por la trompeta venida.
Tirados muchos tiros.294
Miercoles a 15 a Junio
Los ennemigos han tirado infinitos tiros antes de comer.
Jeuves a 16 de Junio 94
Muchos tiros tirados por los Gosios. Se dize que los Gosios se huyen, que los
condes Hermano, Herico y Frederich con Verdugo arriban con mucha gente y
que han oido escarmuchar a Haren, de donde pensan.

290 Bedoelt Julsing ‘tan’?
291 De lezing is onzeker.
292 Het origineel heeft ‘commençanda’.
293 Het origineel heeft ‘entradas’.
294 Deze woorden staan in de marge.
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[81]
Miercoles a 22 de Junio 94
Los oldermannos y hooftlinges de todas las gildas son ayuntados a minores
y han resoludo que quieren quedar con los consejeros de la villa. Despues el
mismo dia todas o mayor parte de las gildas son congregados y han determinado el mismo, saber es que se dan y submetten a su magistrado, no quæriendo
otra cosa que paz.
Ieuves 23 de Junio 1594
Los cyudadanos son aiornados para dezir su adviso et han resolvido295 casi
todos de hazer la paz y commiençar contino, a fin que las casas y hombres no
mas estuviessen tirados, de donde se haze grande danno. El consejo ha ayuntado algunos, por no congregar todos, que daran consejo, & prometiron de hazer
y effectuar algo.
Los Frisios se ayran mucho; no queren la paz aunque mas la guerra; se son
fortificados con algunos de my vezinos y otros y signalemente con batteleros y
jesuitas, los quellos han grandissime sed para bever la sangre humana & Dios
porvera, sabe todo lo que avemos menester.
Viernes a 24 de Junio 94 - S. Juan
Dos mensajeros venidos de nuestros commissarios; l’un de los quellos es preso
de los ennemigos y otro arribado con una carta. Los catholiquos holgan mucho,
lo que he visto de Luert passando sobre el marcado y veniendo cabe la casa de
mis vezinos. A las seras son muchos vezinos296 vejos aiornados para comparer
a la mañana cabe los consejeros.
Sabado a 25 de Junio 1594
Despues de sei horas yo sali de mi casa accompagnado con mi vezino Reiner
Fricx. Siendo un poco sobra el mercado via muchos villacos venir en jubon con
sus spadas de suerte que los bourgeoses dezian que no querian subir cabe los
señores, temiendo que los villacos cerrassen la puerta & los matassen.

[82]
De donde no se comme es venido un rumor y los bourgeoises se son mesos e[n]
armas y los schuetenschuveri mit de soldaten de vesten mit groeter furie upgeclummen ende Oesterstraete langes in hoer geweer ende slachordre an coemen
trecken. Ider een groene tuech up de hoet, stormhoet ofte in de bussem ende
anders hebbende als een symbolum koninges tho sijn. Daer de borger onder
hoer vandell tegens gecoemen sunder tho weten van dat teicken ende sulde
oevell hebben affgeloepen wen Laukema als oeverste daer mit groeter vlyt,
arbeydt ende moeyte neet tegens gewest were, gaende tusschen den soldaten
ende schueteschueveren, gevraget ende den borgeren ider tot vrede eendracht
mit bloeten hoevede biddende, alsoe dat de saecke Godt loff geslichtet.

295 Het origineel heeft ‘resolvida’.
296 Bedoelt Julsing hier niet ‘ciudadanos’?
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Meynt Knoeckenhouwer dootslagen en Johan Weier, nalatende een hues
vull clene kinderkens. B[orgermester] Jarges wort voele roemes naegegeven
int stueren ende appaiseren van den verbolgen schuetenschuvers, den meer
schult gegeven als de soldaten. Men vertelt voele indicia dat de vors. bijcumpst
tho verstoeren mit andacht by itlicke lueden beloepen ende gepractizeert bloet
tho willen sien. Timon Wifringe, de olde verdagede borger, bij den dener
geroepen sijnde um boeven tkoemen, de mit hoere mantell gingen up, gen
quaedt denckende, sinnen de gesellen int wanbois mit hoere geweren onder
297
den gedageden gepreveniden arm thogetreden, de ongedaget als
eert. Guede lueden hebben neet anders koenen insehen ofte den heren sulde
van se laech298 hebben moeten tho ko...299 geschien, doch daer kan oeck wall
een missvorstandt sich mede gemenget hebben.
   .300
Domingo a 26 junio 1594
Los señores han embiado en campo un atambalejo con uno carta por la qual
s’excusen que la trompeta mora aun aqui & que esto es venido por alguno
alboroto de los bourgeoises contra los soldados.

[83]
Martes Lunes a 27 de Junio 94
El trompeta es partido casi a media dia y con el un atambolejo de nuestra gente
para recebir la responsa de la carta que el trompeta ha recebido. Y soy muy atemorizado que los enemigos haran de aqui adelante todos autos de hostilidad y
que ellos tiraran mas que hasta agora.
Martes a 28 de Junio 1594
El lugarteniente de Alexander Groitvelt y el lugarteniente del conde Hermano
o Frederico con un gentilhombre tirados a Oesterporte. El trompeta revenida
del campo.
Miercoles – fiesta de S. Piedro y Paulo – a 29 de Junio 94
Se dize que Bartolt Land tuviera escrita una carta a su mujer quel vernia por
aca con socorro dentro diez dias. Mentita.
Jueves a postrero de Junio 94
302
El consejo y todos los jurados con
  301 y
y otros ecclesiasticos y gente de yglesia han resolvido de no accorder con los enemigos, mas
aguardar el socorro de Su Majestad y que cada uno deve contribuer segun su
poder ÿ dar sus vasos de plata para hazer moneda; lo que han prometido de
hazer todos.

297 ‘Sic[c]arii’.
298 De lezing is onzeker.
299 Idem.
300 ‘God weis.’
301 ‘W[e]st[e]ndorp’.
302 ‘F. Ar[e]nt.’
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Viernes a 1 de Julio
La villaqueria hecha por Susewint en mi casa.
Domingo a 10 de Julio 94
Los ennemigos han algunos dias a la continua tirado de sus grosses y grandes
tiros infinitas vezes, de suerte que yo fue constriñado de quitar mi casa y con
mi muger yr en casa de mi vezino. Muchos bourgeoises y soldados son tirados
y matados. Dios aya sus almas.
Viernes a 15 de Julio 1594
A cerca de nuevo o diex horas a las tardas las ennemigos han preso el fortaleza
fuera de Oesterpuerta por fuerça ÿ matados muchos soldados y ahogados que
non podian passar el huesso de la villa.
Domingo a 17 de Julio
Son seis semanas passadas que los ennemigos han tirado a la contina contra la
villa empeçando de mañana, tirando de noche ÿ de dia. Johan ten Buer es ayer
partido en campo con un atambolejo para hazer alguno mensajo y para comminçiar lo que los alborotadores han embaraçado a 25 de passado.

[84]
Atambolejo sobredicho bolvido del campo dize que el ÿ Johan then Buer son
tradados en mangeres y beveres como condes. Despues de diner es retornado
hazia el campo, con cartas escritas por Popco villaco desaventurado; mañana
aguardamos una trompetta.
Lunes a 18 de Julio 1594
A las tardas yo ÿ mi vezino Reiner Fricx platicando y razonando un poco en su
casa fuemos casi matado todos dos de un tiro.
Martes a 19 de Julio
Son idos a cerca de nueve horas en campo para tratar y apazinguar con los ennemigos de la parte de la villa Evert Ulgher Ulgher ÿ Albert Eeldts, de la parte
de la camara del Reÿ Johan van Ballen,303 Frerick Moeysteen ÿ Popco secretario, abbas in Adwert Joannes Greven y el commendador in Warffum y Krith,
officiaell, Hindrick Hovinck, taelman, y Johan Maler, bouwmeister. El mismo
dia a cerca de cinco horas despues de comer son arrivados el señor de Wassener
y otros Estados. Se aposentan en la casa du lugarteniente De Gouda finado.
Miercoles a 20 de Julio 1594
Antes de media dia he spaceado304 al deredor de la villa con mi hermano Gilto
y he visto grandissimas ruinas y mudanças de todas casas y fue primera vez
que yo he osado yr de Drenckelertoer[n] hasta Papenpoertken entanto que
fuesmos acercados.

303 Hiernaast staat in de marge: Van en campo y Selwert, bourgemaestro Everdt Ulgher, Albert Eeldts.
304 Dit is geen Spaans woord. Misschien had Julsing ‘spazieren’ in het hoofd.
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Jevues305 a 21 Julio 1594
Son ritornados a la villa del campo a cerca de sei horas a las tardas todos commissarios sobredichos, fuera saccado los bourgemaestros Johan de Ballen,
Frederich Moeystein y commendador en Warphum.
Domingo Sabado a 23 de Julio 1594
El conde Mauritz a hecho por el atambalejo pregonar por la villa que todos sus
soldados anduviessen fuera la villa so pena de la muerte, y ha embiado muchos
carros para hazer yr nuestros soldados fuera de esta tierra.

[85]
Domingo a 24 de Julio306
Sei banderas peones son entradas en la villa a cerca de media dia ÿ nuestros
andados fuera. E los condes Mauricio y Wilhelmo son venidos en la villa despues de comer, y bolvidos en campo cerca de tres o quatro horas.
Lunes a 25 de Julio 1594
Martes a 26 de Julio 94
Yo y mi muger con nuestro hio somos partidos a Emden y mañana arribados
alla, despues que tuvissemos comprados algunos paños y otros mercaderias.
Domingo a 31 de Julio 94
Somos idos de Embden ÿ arribados siguiente dia antes de comer cerca de diez
horas con nuestras mercaderias.
Martes a 2 de Augusto
El conde Wilhelm con algunos estados han puesto otros consejeros. Todos
viejos son casados. Los bourgemaestros escogidos Harmen Koninck, Egbert
Alberda, Mello Coenders y Joachim Alting. Dios los de sabiduria que ellos
pudiossen hazer su officio como convene.
Miercoles a 3 de Augusto 1594
Los articulos de la paz pregonados con lo demas.
Jevues a 4 de Augusto 1594
Yo he visto a cerca de onze horas que tres tiros son idos fuera de este villa passando per el mercado de los pisces yo siendo antes de la puerta de mi casa.
Viernes a 5 de Augusto 1594
Yo he hablado al conde Guilliaume de Nassau tocante los tiros que el general
de l’artilleria quere tener por si, por causa que las armorias del Reÿ son sobre

305 In de marge: ‘Viernes.’
306 In de marge: ‘Sei banderas de los gosios son.’
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ellos, los bourgemaestros han hecho grandes trabajos para caver.307 El tiempo
nos enseñara.
Sabado a 6 de augusto 1594
Los capitanos de los ciudadanos han hecho su iuramento de lealtad y fidelidad
et los consejeros han ordenado que ellos hazan soescrire todos bourgeoises
cada uno de son quartiero.

[86]
Domingo a 7 de augusto 1594
Su Exe es partido cerca cinco horas de mañana fuera de esta villa, hazia el paeza
de Hollande come se dezia de cada uno.
Los deputados de los Ommelandes han sidos en consejo, mas yo no sabe lo
que han propuesto o hecho por tanto que yo no estuve en consejo.
Lunes a 8 de augusto 1594
Los bourgemaestros, consejeros y todos los jurados de la ciudad congregados
para ....

307 De lezing is onzeker. Er lijkt eerder ‘ravar’ of ‘cavar’ te staan. De Spaanse woordenschat kent geen van
de genoemde woorden. Vermoedelijk dacht Julsing hier aan het Nederduitse en Nederlandse woord
‘caveren’, dat ‘voorkómen, verhoeden’ betekent.
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Afkortingen

AAU:
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht
AE:
Feith en Brugmans, De kroniek van Abel Eppens tho Equart i-ii
BGOG:	
Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie
Groningen
BMGN:
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Bor:
Pieter Bor Christiaens, Vervolch der Nederlantsche Oorloghen
CPH:
Lefèvre, Correspondance de Philippe II
DA:
Formsma en Van Roijen, Diarium Alting
GD:
Geheim Dagboek van Johan Julsing
HJK: 	Groninger Archieven; Archieven van de Hoge Justitiekamer (waarin opgenomen het archief van de Hoofdmannenkamer)
MH:
Missivenprotocol Hammonius (rvr 15.1-2)
MJ:
Missivenprotocol Julsing (rvr 17.1-2)
OGD:
Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente
Phebens: Feith, Kronijk van Eggerik Egges Phebens
RA:
Groninger Archieven; Rechterlijke archieven
RF:
Groninger Archieven; Register Feith
RSG:
Japikse, Resolutiën van de Staten-Generaal
Groninger Archieven; stadsarchief Groningen voor de reductie
rvr:
UB:
Universiteitsbibliotheek Groningen
Van Reyd: Everhard van Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen.
VH:
Verbaal Hammonius (rvr 1.1-2)
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Archiefmateriaal

Alle voor dit werk gebruikte originele archiefbronnen berusten bij de Groninger
Archieven.
Gebruikt zijn in het bijzonder:
Archief van het stadsbestuur van Groningen vóór de Reductie, 1247-1594, Blok/ABSnr. G275. Een klassieke inventaris en een digitale toegang zijn in voorbereiding.
Bij verwijzingen naar bestanddelen van dit archief wordt gebruikt gemaakt van de
nummers in de voorlopige inventaris, voorafgegaan door de afkorting ‘rvr’.
Archief van de rechterlijke colleges in de stad Groningen, Blok/ABS-nr. G277. Bij verwijzingen wordt gebruik gemaakt van de nummers in de oude inventaris van J.A.
Feith, voorafgegaan door de afkorting RA.
Archief van de Hoofdmannenkamer, 1375-1748, Toegang nr. 136 (afgekort: HJK).
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Denekamp
Denemarken (Dania)
Dercks, Johan
Desina, Diego de la, Spaans overste
Deventer (Daventria)
Dieppe (Dipen)
Dillenburg
Dinslaken
Doetinchem
Dokkum
Dollard
Dominicanen (Predikheren, Jacobijnen)
Dortmund
- , Berend van
- , Marten (Loveman, van Castrup)
Doubs
Draper
- , Derck, raadsheer
- , Johan
Drenthe (Drentia), Drents (Drenticus), Drenten
Dreux (Druidæ, Drocæ)
Drie Delfzijlen
Dubbelbier
Duerts, Jacob, schrijver
Duerswolt
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zie Coevorden, Anna Berends van
7, 141
144, 149
129
zie Appingedam
62, 92
99
67
zie Deventer
13, 32, 102, 126-127, 138, 141
86
19, 62, 85-88, 92, 106, 117-119, 134
153
107, 111
100, 119
64
78, 104, 114-115, 117
67, 127
47
144
126
150
44, 106, 150
45, 48, 96
127
97
127
123
127
141
4, 9, 17-19, 46, 55, 59, 64, 72, 77, 91, 129, 133,
145, 148, 152-153
67
92
106
8
zie Duurswold
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Duitsland (Deutschlandt, Germania), Duits,
Duitser (German(ic)us)
Duurswold (Duerswolt)

4-5, 33, 48, 55-56, 70, 72, 74-75, 78-79, 95, 9798, 102, 122-123, 158
85, 92

E
Edzard, graaf van Oost-Friesland
Eelts
- , Albert, burgemeester
- , dr. Johannes, persona of hoofdpastoor van de
Sint Maartenskerk
Eem, Gosen van der
Eems (Amasis)
Eemsland
Een
Eenum (Enum)
Egmont, Filips van, bevelhebber in het koninklijke
leger
Elizabeth Tudor, koningin van Engeland
Ellerhuizen
Ematil
Emden
- , Berend van
- , Evert van
Emeda
Emmelkamp (Emlicheim)
Emmius, Ubbo
Engeland, Engels (Anglicanus)
Engelberts, Hilbrand, hopman te Delfzijl
Ensse, Evert van, drost te Coevorden
Enumatil (Ematil, Enematil)
Epe
Epicurus
Epimenides
Eppens, Abel
Erasmus van Rotterdam
Espine, Philippe d’, Staats ritmeester
Essen, klooster onder Haren
Euripides
Europa, Midden-Europa, West-Europa
Euvelgunne
Everardi, Popco, secretaris van de
hoofdmannenkamer
Everts, Lubbert
Ewsum
- , Caspar van
- , Christoffel van
- , Gela van
- , Wigbold van

zie Cirksena
162
23, 46, 48
96, 102
15, 25, 30, 35, 54, 61-62, 85-86, 92
134-135, 143, 149
148
95
82
35, 90, 105
100
zie Enumatil
7-8, 28-29, 38, 57-58, 61, 77, 80, 86, 93, 119, 164
7, 141
16, 64
zie Emden
70, 144
48
35, 57, 69, 90, 93, 96, 98, 102, 105, 117
88, 106, 119, 122
17, 64, 77, 129, 145, 147, 153
25, 54, 67, 72-74, 76, 117, 119
147
38, 68, 76, 102
43, 45
23, 29-32, 77, 80, 102, 105, 114, 139
43
89
55, 91
75, 86
24, 44, 80
136, 139
16-17, 31-32, 57, 64-65, 139, 162
zie Coevorden, Lubbert Everts van
68, 97
68
75
97
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F
Faldern
Farmsum
Farnese, Alessandro (Alexander), hertog van
Parma, gouverneur-generaal van de
Nederlanden (Sua Celsitudo, Sijn Altesse,
Zijne Hoogheid)
Feith, H.O.
Ferdinand van Aragon
Filips II (de koning, el Reÿ, de koning van Spanje,
de Spaanse koning, Zijne Majesteit, Regia
Majestas)
Filips (Phlips), Peter, stadsbode
Fivelgo
Flandria
Fontenay
Frangipani, Ottavio (Octavius) Mirto, bisschop
van Calatia, apostolisch nuntius te Keulen
Frankrijk (la France, Francia, Gallia), Frans
Fricx (Freriks), Reiner, buurman van Johan
Julsing
Friesland (Frisia), Fries, Friezen
Fürstenau

zie ook Ph...
77
97
17, 24-25, 34, 37-38, 44, 46, 48, 53, 63, 66, 74,
77-79, 81-82, 88, 91, 93, 96-97, 100-104, 107,
111, 113, 116, 122, 126, 128-129, 132, 137-139,
144-145, 164
1
44
4, 7, 14, 19-21, 24, 30, 36-37, 46-48, 54, 57, 60,
63, 66, 74-75, 78-79, 82, 94, 102, 122, 129, 137138, 144-146, 161-162
74, 126
16-17, 85
zie Vlaanderen
94
46
7, 27, 35-36, 57, 61, 66-67, 74, 78-79, 81-82, 86,
91-94, 96, 98, 100, 102, 111, 122, 126-128, 144,
146
159, 162
passim
112

G
Gallia
Gans, Otto – heer van Putlitz, ritmeester in het
Staatse leger
Gasteren
Geelmuiden, Nicolaas van, abt van Oldenklooster
in de Marne
Geertruidenberg
Gehn
Gelderland, Gelre, Gelders
Genève
Gent
Gent, Pacificatie van
Germania, Germanicus
Gese, bleekster
Geuzen
Gildrecht
Gilto
Glimmen
Godlinze
Gorecht (Gericht van Selwerd)
Gouda
Gouda (Goudasinus), dr. Johan de, oud-syndicus
van Groningen, luitenant-stadhouder

240
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zie Frankrijk
149
32
103
106, 144
112
48, 89, 106
164
131
22, 46-48, 53, 63
zie Duitsland, Duits(er)
128
67, 153, 163
8, 13, 30, 124-125
zie Coene, Jelto
142
95
12, 22, 46, 48, 77, 133
49
16-17, 47, 49, 68, 76-77, 86, 92-93, 148-149, 162
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Goutum, Wybrand van, hopman in het
koninklijke leger
Gramsbergen
Granada
Grave
Gravenhage, ‘sGreven O.Cist, Joannes, abt van Aduard
Grijpskerk
Grijst, Jacob de
Groenenburg
Groenlo
Groesbeek, heer van
Groeve, de
Gronau
Groningen
- , stad
- , bisdom, bisschop
Apoort
Boteringepoort
Drenkelaarstoren
Ebbingepoort
Ebbingestraat
Fraterhuis
Geestelijke Maagdenklooster (Olde Convent,
Conventus Antiquus)
Heiligen Geest-Gasthuis
Herepoort (porta Heroa)
Herestraat
Jacobijnenklooster (dominicanen-,
predikheren-)
Kranepoort (porta Gruina)
Kromme Jat (Turftorenstraat)

58
144
44
114
23, 33-34, 90, 106, 126
162
117
162
139
147
99
85, 143
147
passim
46, 48, 76
122-123
76, 93, 117, 140, 157
153, 156, 162
76, 128
45
17
52
93
59, 120
59, 138
45
61
103

Kroon, de, herberg in de Herestraat

138

Markt [Brede of Grote]
Minderbroedersklooster
Munnikeholm
Oosterpoort
Oosterstadshamrik
Oosterstraat
Papenpoortje
Poelepoort
Popkenstraat (platea Popconis)
Rodeweeshuisstraat
Schuitenschuiversschans
Sint Jansstraat (platea S. Johannis)
Sint Maartenskerk (Martinikerk)
Sint Maartenskerkhof (Martinikerkhof)
Sint Maartensschool
Sint Maartenstoren (Martinitoren)
Sint Walburgkerk

53, 127, 159, 164
52, 158
162
140, 161
91
159
162
14
50, 55
52
14, 29, 117, 119-122, 141, 156
50, 55
46, 48, 56, 139
17, 50, 52
24, 55
53, 58
12, 50, 55
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Sint Walburgkerkhof
Steentilpoort (porta Lapidaria)
Vismarkt
Grootveld, Alexander van, hopman in het
koninklijke leger
Gruina, porta
Guillelmus (Wilhelmus)
Guise (Guisius)
- , Charles, hertog van Lotharingen, hertog van
Mayenne
- , François
- , Henri
- , Louis

17
14, 120, 121
161, 164
142, 161
zie Groningen, Kranepoort
zie Willem Lodewijk, Clement

61, 67, 98
61
57, 61
57

H
Haag, Den
Haltern, Gerrit van
Hammonius, dr. Wilhelmus (Willem Zand, de
syndicus), syndicus van de stad Groningen
Harderwijk
-, Harmen van
Haren
Hartgers, Aleid, echtenote van Egbert Alting
Hattem
Havre, Le (Hable-neuf, Hable-de-Grâce)
Heede
Heidelberg
Heinens, Garbrand, raadsheer
Helpman
Helvetia, Helveticus
Hendricks (Hindricks, Henrici, Henricus, Hinricus)
- , Albert
- , Balthasar
- , Berend
- , Claes
- , Johan
Henegouwen
Henri III Valois, koning van Frankrijk
Henri IV, koning van Frankrijk
Hercules
Herema, Tjaart van, hopman in het koninklijke
leger
Hesperus
Hessels
- , kapitein in het koninklijke leger
- , Andries, procureur-generaal in Vlaanderen
Hiddinga (Hiddinge), Hilla (Hille)
Hilbrands, Warmold
Hillebrand in ‘de Kroon’
Hindricks
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zie Gravenhage, ’s113
passim
95
147
55, 77, 90-91, 142, 144, 148
164
106, 113
57
61
47, 164
103
12, 77, 90, 117, 133, 153-154, 156, 158, 163
zie Zwitserland, Zwitsers
91, 120, 156
91, 100, 120, 156
91, 156
70
120
93, 102
57, 96
zie Navarra
104, 140
58, 62, 81, 83, 119, 122
zie Spanje
131
131
58, 106, 141
114
138
zie Hendricks
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Hispania, Hispanus
Hoefslag, Johan
Hoendricx, Eilard
Hohenlohe (Hoenloe, Holach), Filips graaf van,
Holland (Hollandia), Hollands, Hollander
Homerus, Homerisch
Hondsrug
Hoogduitsers
Hoogezand-Sappemeer
Horatius
Houfflin de la Faillerie, Jean, syndicus van
Groningen
Hovinck, Hindrick, taalman van de gezworen
meente
Hubbelinck, Marten, boekbinder te Groningen
Hugenoten
Hulck, Wilhelm
Hulst
Humsterland
Hunsingo
Hunze
Huser, Joannes (Ruser?)
Huynge, Luert

zie Spanje, Spanjaard, Spaans
145
111
107, 111, 157
4, 34, 49, 69, 99, 106, 128-129, 138, 142, 165
26, 43, 75
154
19
134
52, 121
34
162
138
57, 94, 100
107
123
17, 88, 89
16-17
85, 136
57
159

I
Iberisch schiereiland
Ieper (Iperen, Yper)
Ignatius van Loyola, stichter der Jezuietenorde
IJssel
IJsselsteden
Île de France
Innersdijk
Isabella van Castilië
Iselmudenborg
Italië (Italia), Italianen
Ivry

44
63
50
106, 117
113
100
92
44
150
19, 79, 138, 155
67, 78, 82

J
Jacobijnen
Jacobus (James) VI van Schotland (Jacobus,
James I van Engeland)
Jansen (Johans), Thewes
Jarges, Albert, ambtman der beide Oldambten,
burgemeester
Jena
Jesus Christus
Jezuieten
Johan, graaf van Oost-Friesland
Johan, Zwarte

zie Dominicanen
90
76
12, 137, 160
113
80, 101, 108-110
23-25, 31-32, 39, 50-55, 102-104, 158-159
zie Cirksena
157

HET GEHEIME DAGBOEK VAN DE GRONINGER STADSSECRETARIS JOHAN JULSING 1589-1594

Broek vd.indd 243

243

26-04-18 14:20

Jonge, Gerrit de (Gerrit Cornelisz Schay), Staats
hopman
Joyeuse, Guillaume de
Joyeuse, Antoine-Scipion de
Julsing
- , Barelt
- , Bernard (Bernardus)
- , Johan (Johannes Julsing Coene)
- , Nicolaas
Jurgens, Christoffer (de ‘Watertap'), hopman te
Delfzijl
Juvenalis

39, 72, 76, 128
128
128
5
7-8, 26, 119, 159
passim
7, 119, 141
85-87
85

K
Karel V
Keulen (Colonia)
-, apostolisch nuntius te
- , bisdom
Kevelinck, Johan
Kistemaker, Gerrit, stadsbouwmeester
Klei-Oldambt
Kloosterburen
Knijff OFM, Johannes, bisschop van Groningen
Knodsenburg
Knokenhouwer, Meint
Kollum
Kommerzijl
Kommerzijlsterdiep
Koninck, Harmen, burgemeester
Korinthe
Kortrijk (Cortrijck)
Kreta, Kretenzer
Krithe, Johannes, officiaal en pastoor te
Westerwijtwerd, syndicus der Ommelanden
Kropswolde (Wolde)

138
5, 24, 66, 94, 97-99, 101, 138, 146, 164
23, 46
99
156
73
12, 15; zie ook Oldambt(en)
103
17, 22, 46, 76
116
160
89, 100
73
73
164
114
63
45
16, 76, 162
zie Schaffer, Johan

L
Laarwald
Ladron, graaf van
Laer, Melchior van
Lalaing, George van,
Lamballe
Lancelot
Land, Bartolt
Langewold
Languedoc
Lapidaria, porta
La Rochelle (Rupella)
Lauwerszee
Leek

244
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153
98
97
zie Rennenberg
94
63, 128
161
17
128
zie Groningen, Steentilpoort
93
73
148
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Leer
Leermens
Leeuwarden (Leowardia)
Leicester, Robert Dudley graaf van,
Leiden
Leiden, Jan Beukelsz van,
Leodium, Leodienses
Lettelbert
Leuven
Lewe
- , familie
- , Anna, dochter van Evert L.
- , Evert, van Ulrum, vader van Anna L.
- , Johan, burgemeester
- , Joost, van Peize, vader van Johan L.
Liauckema, Jarich (George) van, luitenantkolonel in het koninklijke leger
Ligne, familie de
Lingen
- , drost te
- , heerlijkheid
Lippe
Lipsius, Justus (Joost Lips)
Lissabon (Lisbonna, Lissebon, Lisseboon, Lysebon,
Lixbonne)
- , Johan van
Lissebon- , de Wale
Lochem (Lochum)
Longueville, hertog van
Loppersum
Losdorp
Lotharingen
Lotharingen (Lorraine), Karel van (Charles II de
Guise)
Loveman
Lucas
Luert
Lugtingius, Johannes
Luik, Luikenaars
Lutetia (Lutecia Parisiorum)
Lutkelo
Luxemburg
Lyonnais

134, 139
95
31, 93, 117
35, 105
113
70-71
zie Luik, Luikenaars
117
5, 113
133
146
146
146
146
114-115, 117, 153, 159
133
18-19, 97, 102, 112, 139, 141, 144-145, 149, 153
17, 145, 147
17, 95
55
113
61, 77
77
77
95
94
64, 67, 95
95
123
zie Guise, Charles de
zie Dortmund, van
68
159
5-6
111-112
zie Parijs
143
104, 142
67

M
Maartenskerk, - school, Sint
Maas
Maastricht
Macedonië
Madrid

zie Groningen, Sint Maartenskerk, -school
116
116, 126
114
129
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Maler, Johan [Lubberts], bouwmeester van de
gilden
Manninga, Hayo
Mansfeld, graaf Peter Ernst van, plaatsvervangend
gouverneur-generaal van de Nederlanden
Marburg
Marienbaum
Marne, de
Martens, Johan, klerk in de Groninger
schrijfkamer
Martinikerkhof en -toren
Mattheus
Maurits van Nassau (Zijne Excellentie)
Mayenne
Meeden (Meden)
Melun
Mendo (Menda), Alonso, bevelhebber over de
Rode Vaan en gouverneur van Oldenzaal
Menkema te Uithuizen
Mensema OSB, Bernard, abt van het
benedictijnenklooster te Rottum
Meppel
Meppen
Mepsche, dr. Johan de, luitenant-stadhouder
Mepsche, Johanna de
Micault van Indevelde, Peter, drost te Lingen
Middag
Middelbert
Midden-Oosten
Midlaren
Midwolda
Mierevelt, Michiel van, schilder
Minderbroeders
Moesyenbrouck
- , Godfroy
- , Herman
Monasteriensis
Mondragon, Cristoforo, Spaans bevelhebber
Montbéliard (Mömpelgard, Monpeligant)
Montmorency, Henri de
Montpellier
Morgan, kolonel in het Staatse leger
Moysteen, Frederik
Münster
- , Lambertikerk
- , bisdom (Stift), bisschop
Münsterland
Mulert
- , familie

246
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162
100
126, 129, 132, 144
164
116, 122
25, 39, 55, 57, 75, 99, 103
133
zie Groningen, Sint Maartenskerkhof, -toren
108
7, 33, 37, 47, 89, 106, 113, 115, 117, 123-124,
132, 135, 137, 142, 152, 156-157, 161-163, 165166
61, 102
98
99
85, 90, 112, 142, 149
141
159
143
143
23, 49, 141
141
17, 145, 147
17
139
44
70
150
86
138
66, 146-147
66
zie Münster
97
123
128
5, 128
138
10, 50, 136, 162
70, 101, 126
70
22, 46, 48, 95, 102
75, 102
133
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- , Willem, echtgenote van Evert Lewe en Johan
van Ballen

146

N
Naarden, Maarten van, luitenant-stadhouder
Nachtegaal, Joachim
Nantes
Napels
Narbonne
Nassau
- , Maria, zuster van Willem van Oranje,
echtgenote van graaf Willem van den Berg
- , Filips van
Navarra, de koning van (Rex Navarrenus, de
‘Navarrener’, Henri de Béarn, Henri de
Bourbon, Henri IV)
Nederland, Nederlanden, Nederlands (België,
Belgia, Belgicus)
Nederrijn
Niehoofsterzijl
Nienoord (Nienort)
Niezijl (Nijesyll)
Nijlen OP, Arnoldus (Arend), overste der
Dominicanen, vicaris-generaal van het
bisdom Groningen
Nijmegen (Nimwegen, Noviomagum)
Noord-Afrika
Noordbroek (Noortbroke)
Noord-Holland
Noordhorn (Northorm)
Noot, heer van der
Normandië (Normandia, Normannia)
Northorm
Noue, François de la (Bras-de-Fer), Hugenoots
veldheer
Noviomagus

10
106
94
111
98
zie ook Maurits, Willem Lodewijk
47, 126
149
35-37, 57, 61, 66-67, 74, 77, 79, 82, 94, 96-101,
105-106, 111, 122, 126-128, 146
3-4, 14, 18, 22-23, 35, 43, 46, 48, 50, 54, 66-67,
74, 79, 87, 94, 97, 100, 102, 111, 122, 128-129,
144-146, 152
132
89
70
14, 25, 54, 67, 72-73, 77-78, 88-89, 117, 126
23, 45-48, 56, 93, 103, 139, 161
88-89, 106, 113-114, 116, 122
44
85, 98, 134, 137
18
88, 117
162
67, 98-99
zie Noordhorn
94
zie Nijmegen

O
Octavius
Öttingen, Wilhelm graaf van
Oldambt (Oldambten, Oldampt)
Olde Convent (Conventus antiquus, Geestelijke
Maagdenklooster)
Oldehove
Oldenbarnevelt, Johan van
Oldenklooster in de Marne
Oldenzaal
Ommelanden (Ommelandia), Ommelands,
Ommelanders
Onderdendam

zie Frangipani
33
5, 12, 22, 48, 71, 81, 98, 100, 119, 137
zie Groningen, Geestelijke Maagdenklooster
150
99, 135
39, 103
90, 147
passim
76
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Onnen (Onna)
Onsta
- , Abeko
- , Abel
- , Eilco
Oostenrijk, aartshertog Ernst van
Oosterhoogebrug
Oost-Friesland
Ootmarsum
Opslag (Upslach), versterking ten noorden van
Niezijl
Oranje, Willem van
Orléans
Osnabrück (Osnabruga)
Oswald (Oeswolt), Hindrick
Oterdum
Ottens, Johan
Overijse
Overijssel, Overijssels
Overstein, graaf van
Ovidius, Publius – Naso

77, 90
75
75
68
144-145, 152, 159
136, 139, 156
5, 10, 15, 61, 139
104, 146
73, 76, 78, 80-81, 83-85, 88-89, 95, 100, 117, 119
zie Willem van Oranje
5-6, 27
112
138
15, 25, 54, 67, 92, 95, 126, 134, 139
131
113
17-18, 70, 106
102
43

P
Parijs (Lutetia, Parisii), Parijzenaars (Parisienses)
- , Bastille
- , Sint Antonius-poort
Parisis (Parasys), Lancelot
Parma, Parmensis
Patroclus
Paulus
Peize
Persius, Aulus – Flaccus
Perzië, Perzisch
Peters, Garbrand
Phebens, Eggerik Egges
Philips
Picardië
Pindarus
Plato
Ploutos
Portugal, Portugees
Praag (Praga)
Predikheren
Prenger, Wolfard, hopman in het koninklijke leger
Provence
Punt, de
Putlitz

248
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5, 57, 61, 66-67, 74, 78-79, 93-94, 96, 99-102,
106, 111
96
96
63
zie Farnese, Alessandro
43
43, 45; zie ook Arends
146
179
64, 89
138
60, 69, 90, 91, 117, 118, 128, 164
Zie Filips
100
68, 75
105
114
76-77
66, 144
zie Dominicanen
122, 142, 155, 157
67, 98
118, 148
zie Gans, Otto
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R
Raad van State
Rees (Rhess)
Reide (Reijda)
Reiderland
Reitdiep (Reijtdiep)
Reneman, Herman, pastoor te Westeremden
Rengers, Johan – to Hellum
Rengershuis
Rennenberg, George van Lalaing, graaf van
Rheinberg
Rhenus
Ribecius SJ, Zachaeus
Rhess
Richardot, Jean, president van de Geheime Raad
Rijckens, Rijcke
Rijn (Rhenus)
Rijneveld, Joost de Voogd van, hopman in het
koninklijke leger
Rijnland
Roberts
- , Herman (Harmen)
- , Roelof
Robles, Caspar de –
Rode Vaandel
Roermond
Rolde
Rome
Romero, kapitein in het koninklijke leger
Rotomachus, Rotomagus
Rottum
Rouen (Rotomachus, Rotomagus)
Rudolf II, keizer
Ruigewaard
Ruinen
Rupella
Ruser

89
116
25, 44, 54, 67, 86, 95, 147
134
44, 47, 54, 56, 116-117, 150
93
86
147-148
14, 17, 19, 22, 28, 47, 63, 139, 156
129
zie Rijn
158
zie Rees
116
50
48, 99, 116, 126, 129, 132, 144-145, 147
116
75, 101, 106
53
54
63
85, 90, 112
116
142
23, 45
142
zie Rouen
159
67, 127-128
129, 137, 145
88-89
142
zie La Rochelle
zie Huser

S
Saaksum
Sabaudia
Saint Cloud (Sainct Clou)
Saint Denis (Sainct Dionijs)
Saksen, Saksisch
Saksen, Albrecht van
Salerno
Samerius (Simmerius) SJ, Henricus
Sandfoort (Sandtfoert, Sandvoort)
- , Edzo
- , Berend

56
zie Savoye
96
96, 99, 146
43
43
5
23, 46, 50-51, 158
58
146
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Saraceen (Sarracenus)
Sartorius, Joannes
Sauwerd
Savoye (Sabaudia)
Schaffer
- , Derck, oud-burgemeester
- , Johan – to Wolde
Schaphalsterzijl
Scharmer
Schay, Gerrit Cornelisz
Schenck, Maarten – van Nideggen, overste in het
koninklijke leger
Schillingen
Schoonebeek
Schoonloo
Schoten, Wybrand van, hopman in het
koninklijke leger
Schotland (Scotia)
Schouwerzijl
Schuitendiep
Schults (Schultens, Schultz), Loech
Scotia
Seine (Sequana)
Selwerd (Zelwert)
- , klooster
- , Gericht van
Seneca, Lucius Annæus
Sequana
Sickinge, Tjalco van, hopman in het koninklijke
leger
Siddeburen
Siegerswoude
Sikyoon
Simonides
Simons, Egbert
Sleijel, Harman van, Staats ritmeester
Slochteren
Solms, graaf van
Soltcamp
Somme
Spa
Spanje, Spanjaard (Spanjool, Hesperus), Spaans
Spiers
Spijk
Stapert, Hayo
Starkenborg, Albert
Staten, Staatsen, Staats
Staten-Generaal
Steenwijk (Stenwicum)
- , Johan van
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44
104
81
67, 98, 123
23, 139
91
92
85
zie Jonge, Gerrit de
55, 156
zie Terschelling
142, 149
91
135
69, 90
150
14, 121
38, 102, 123
zie Schotland
96-97, 99, 101
69, 97, 122, 156
zie Gorecht
105
zie Seine
142
85
148
114
75
156-157
89
85, 134, 139, 143-144, 147-148
117
zie Zoutkamp
100
24, 55, 74
passim
164
95
147
75-76
passim
27, 33-36, 47, 76, 89, 90, 99, 125, 135, 137, 152,
155, 157, 160, 162, 164
70, 129-132, 137, 144
144
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Steenwijkshuis (huis ter Schere)
Stoepen (Stopen), de
Stratingh, G. Acker
Stuart, William, Engels kolonel
Sucquet, Peter, secretaris van Francisco Verdugo
Suedtbroke
Suedtlaren
Susewint, Willem
Swartsenburg, Jorg vrijheer van

144
56-57
1
90
17, 87
zie Zuidbroek
zie Zuidlaren
161
162

T
Terschelling (Schillingen)
Tertullianus
Thedema, Johan, burgemeester
Thomas, Jacob, vrijbuiter
Thrasyboulos van Athene
Tolbert
Torringapolder
Toulouse
Trente, Concilie van
Troje, Trojaans
Turk, Turks (Turcus)
Twente
Tyackens, Egge (Ecko)

107
110
76, 125
157
114
148, 151
56
128
22, 24
43
44, 69
19, 112, 132, 133, 142, 149
137

U
Ubbena, Joachim
Üffeln
Uithuizen
Ulger
- , Duert
- , Evert, burgemeester
- , Ulger, raadsheer
Ulrum
Upkena, Egbert, burgemeester
Upslach
Utrecht
- , bisdom, bisschop
- , Unie van

4, 10, 58, 76, 119, 122, 125-126, 139, 144, 147,
159
112
141
125
124-125, 162
162
146
10, 31, 121
zie Opslag
22, 46, 48
135, 137

V
Valckenstein, Johan Filips van Daun, graaf van - ,
Staats ritmeester
Vasquez, Francisco, commissaris
Veenbrugge (Vennebrügge)
Veerhuis (Rengershuis)
Vega, Manuel de, veldoverste in het koninklijke
leger

89
17, 164
144
147-148
48, 64, 72, 74, 77-78, 85, 88-89
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Veldhausen
Verdugo, Francisco, Spaans kolonel en stadhouder
van Friesland, Stad en Lande, Overijssel en
Lingen (gubernator)
Vergilius
Vervou, jonker Frederik van
Vinckenborg, [Jacob], raadsheer
Visscher, Nicolaas de, schilder
Vlaanderen (Flandria), Vlaams
Vörden
Vollenhove
Vredewold
Vrese, Johan, dienaar
Vries
Vrydemaland

135
passim
67
88, 162
100
86
75, 123, 129, 131
112
89
17
133
59
91

W
Wagenborgen
Wallonië, Walen (Welschen), Waals
Walraven, Albin, Keuls koopman
Warfhuizen
Warffum (Warphum)
Wassenaer, heer van
Wedde
Weener
Weier, Johan
Weiwerd
Wenen
Wesel
Wessels, Gosse
Westdorp (Westrup)
Westendorp, dr. Georgien van, oud-syndicus van
Groningen en raadsheer in het Hof van
Friesland
Westendorp, Nicolaas
Westeremden
Westergo
Westerkwartier
Westerwijtwerd
Westerwoldse A
Westfalen, Westfaals, Westfaling
Westrup
Wetsinge
Wetsingerzijl
Wifrink
Wijnbrugge
Willem Lodewijk van Nassau (Wilhelmus,
Willem van Nassau), Staats stadhouder van
Friesland
Willem van Oranje
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95
17, 19, 27, 53, 55, 63, 102, 137, 141
97
150
95, 162
162
97, 134-135, 139, 143-144, 147-148, 150
134
160
95
144
144
147
91
161
77
39, 93
70
14, 16-17, 32, 60, 72-73
16
134, 147
49, 70, 101-102, 143
zie Westdorp
75-76
92
zie Wyfrink
114
7, 21, 25, 33, 37, 44, 47, 54, 56, 59-60, 76, 86, 89,
93, 106, 117, 124-125, 142, 144, 148-152, 156157, 163-164, 166
34, 86, 126
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Winschoten
Winschoterzijl
Winsum
Winsumerzijl
Wirdum
Wittenhorst, Herman, heer te Sonsfeldt
Wold-Oldambt
Wolddijk
Wolde
Woldendorp
Wolveschans
Wyfrink
- , Herman
- , Johan, burgemeester
- , Timon

139, 144, 147, 150
134
55, 61, 75-76, 122
92
95
162
12
92
zie Schaffer, Johan
44
148, 151
101
125, 140
160

Y
Yde
Yper

59
zie Ieper

Z
Zand, Willem (Wilhelmus Hammonius)
Zanden, van der
- , Engelbert
- , Otto, hopman in het koninklijke leger
Zandt, ‘t
Zeeland, Zeeuws
Zeerijp
Zelwert
Zevenwolden
Zoutkamp (Soltcamp)
Zuidbroek (Suedtbroke)
Zuidlaren (Suedtlaren)
Zuidlaardermeer
Zuñiga
- , Antonio
- , Juan de – y Avellaneda, graaf van Miranda,
vice-koning van Napels
Zutphen (Zutphania)
Zwaagsterzijl
Zwartedijk, Zwartendijksterschans
Zweelo
Zwitserland, Zwitsers (Helvetia, Helveticus)
Zwolle (Zwollæ), Zwols (Zwollanus)

passim
128
117
95
106, 128
95
zie Selwerd
70
25, 44, 47, 54, 56-57, 67-68, 75-76, 81, 83, 95,
99, 150
98, 134
55, 70, 71, 85, 142-143, 148-149
14
63
111
78, 104, 106, 113-115, 117
25, 44
148
91
123
69, 152
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